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Sant Pere es mou
El passat dimarts 26 de maig va fer dos anys de
les darreres eleccions municipals. Al meu entendre, els comicis van evidenciar que la gent volia
una transició tranquil·la que permetés canvis profunds i un salt qualitatiu endavant.
En aquests dos anys l’equip de govern ha treballat
d’una manera constant, ferma i decidida per tirar
endavant el programa d’Independents per Sant
Pere-Acord Municipal d’acord amb aquesta idea.
Quina ha estat la nostra proposta? Invertir en allò
més bàsic pel que fa als serveis públics (xarxa de
sanejament, aigua potable, enllumenat públic) i els
serveis d’atenció a les persones (fent un pati per
al casalet, millorant el CEIP Llagut i traslladant les
oficines dels serveis socials, per exemple). Ho hem
fet perquè és allà on patíem els dèficits més importants.
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D’on venim? D’alguns projectes sobredimensionats per les necessitats reals del poble que hipotequen, com a mínim, l’acció de govern de l’actual
legislatura i la següent, i que han requerit una bona
gestió econòmica per part de l’equip de govern,
austeritat i un sobreesforç per assolir subvencions
per invertir en aquells equipaments que ens han
de cohesionar més com a poble (és el cas de la
llar d’infants).
En primer lloc, un pavelló poliesportiu que es va
acabant molt a poc a poc per així poder-lo pagar. I
tot això sense que els veïns hagin notat una pujada
important dels impostos i sense endeutar en excés
el consistori.
Un pavelló que acabarà costant molt més dels
3.064.000 € del preu d’adjudicació perquè no es
va tenir en compte la direcció d’obra i la coordinació de seguretat i salut, ni el projecte per fer-hi arribar l’electricitat, ni equipar-lo adequadament per
dinamitzar-lo. Les obres d’urbanització dels accessos al pavelló que tot just acaben de començar
tampoc hi eren incloses (332.384 € addicionals).
En segon lloc, un camp d’esports que s’havia de
construir a canvi d’una requalificació de terrenys.
El conveni urbanístic signat amb aquesta finalitat
contemplava un límit econòmic de 696.000 € (IVA
inclòs) per fer el terreny de joc, la tanca perimetral
i els vestidors. Arribada l’hora, l’empresa ha certificat haver superat amb escreix aquesta quantitat i
per aquest motiu ens hem quedat sense vestidors.
Això sense comptar el cost del trasllat d’una línia
de mitja tensió que travessava el camp de futbol
en un dels vèrtexs, que s’havia d’haver previst en
l’acta de replanteig prèvia a l’inici de les obres i

imputat al promotor però que va haver de costejar
l’Ajuntament amb 23.341,26 € addicionals.
En tercer lloc, un pont de vianants paral·lel al pont
actual valorat en 1.751.838,09 € que no solucionava del tot els problemes de mobilitat. El projecte era
espectacular, ho reconec, però totalment inviable
econòmicament a curt i mig termini. Com i d’on havien de sortir els diners per pagar-lo? En una bona
part, dels ingressos municipals, és a dir, dels veïns.
Cap on anem? Doncs bé, acabarem totes les
grans obres començades (pavelló –estiu 2009- i
vestidors del camp d’esports –disposem d’una
subvenció de 350.000 € per al 2010-) i, a més a
més, hi afegirem el nostre propi projecte.
Projecte que passa per construir una llar d’infants
de 41 places que permetrà nodrir any rere any el
CEIP Llagut. Aquest projecte està subvencionat
amb 342.000 € pel Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya (PUOSC) i amb 205.000 € provinents
del Departament d’Educació. Tot i que l’inici de les
obres està previst per a finals del 2009 o inicis del
2010, aprovarem l’adjudicació només si el projecte
és viable econòmicament.
Projecte que passa per rehabilitar el pont actual
per millorar la mobilitat entre el nucli de la vila i els
càmpings, les platges i les urbanitzacions Bon Relax i Mas Sopas, i que ja ha estat aprovat inicialment per la Diputació de Girona per una quantitat
de 825.824,42 € (IVA inclòs). Les obres començaran cap al mes d’octubre d’enguany i, a diferència
del pont de vianants, es finançaran íntegrament
des de la Diputació de Girona.
Projecte que passa millorar el sanejament municipal i connectar-nos a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de l’Escala-Albons. Després de molta feina i un exhaustiu seguiment de
l’estat de tramitació, actualment les obres ja han
estat adjudicades a la UTE Aquagest Medi Ambient, SA-Hidrocanal per un import de 5.359.642,43
€ (IVA inclòs) i només falta formalitzar el contracte i decidir quan i com s’iniciaran les obres durant
aquest estiu. El finançament anirà a càrrec íntegrament de l’Agència Catalana de l’Aigua.
Projecte que passa per urbanitzar l’entorn i els accessos al pavelló, esponjant-lo i convertint-lo en un
gran espai comunitari amb una placeta i un passeig arbrat que permetrà als pares i mares i la mainada entrar a l’escola a través d’un nou accés. El
projecte serà pagat íntegrament amb els 332.000
€ rebuts del Fons Estatal d’Inversió Local, és a dir,
el Pla Zapatero.

Projecte que passa per eixamplar Sant Pere com a
comunitat i evitar frontismes i immobilismes que no
porten enlloc. Sant Pere és camp i és platges, és
pagesia i és càmping alhora. També és protecció
del medi natural, benentesa, això sí.
Sant Pere s’ha fet gran i és molta la gent que té ganes i ha de participar de les activitats que s’hi fan si
la proposta és engrescadora. L’Agenda 21, el Pla
local d’acollida, el Servei local d’orientació familiar,
el Campionat del món de windsurf, el Campionat
d’Espanya de kitesurf, el foment de l’associacionisme entre els comerciants del poble, l’elaboració d’una estratègia de dinamització territorial i
turística, el mercat Un món de cultures, el Mercat
Nocturn i el Mercat de Santa Llúcia, el Voluntariat
per la llengua, la Festa dels Reis, etc. són bons
exemples d’una oferta d’activitats diversa a l’abast
de tothom que cal enfortir encara més. De mica en
mica cal anar fent poble.
Projecte que passa per entendre tots i cadascun
dels racons, barris i urbanitzacions com una part
més del municipi sobre la que cal actuar quan hi ha
una raó objectiva per fer-ho.

Recepció del Campionat del món de windsurf a la
Plaça Major el 9 de juny.

Condicionament Capella de Sant Sebastià i zona
verda.
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Projecte que passa per millorar les entrades del
poble, fent-lo més amable, més simpàtic i més
atractiu. Per què no? Els espais públics són espais
comuns i de tots, i els detalls (els bancs, les papereres, els parterres, els parcs, les jardineres, les
plantes i les flors) també compten.
A mig camí, mirant enrere, no hi ha receptes màgiques, només molta dedicació i l’entossudit convenciment que el benestar de les persones passa
per davant de tot. La nostra aportació és la proximitat, la vocació de servei i el treball serè i constant,
de cares i sense fressa. La resta no ens interessa.
Els veïns saben quan es fa demagògia i quan una
proposta és honrada.
A poc a poc, entre tots, Sant Pere es mou. Que
ningú en tingui cap dubte.
Gràcies per la vostra confiança.

Jordi Martí Deulofeu
Alcalde de Sant Pere Pescador

Pati del Casalet.

Obres d’urbanització de l’entorn i els
accessos al pavelló poliesportiu
Aquest mes de juny han començat les obres d’urbanització de l’entorn i els accessos al pavelló poliesportiu a càrrec de l’empresa Xavier Alsina, SA
i valorades en 332.384 € que es finançaran mitjançant l’ajut econòmic del Fons Estatal d’Inversió
Local.

Les obres permetran una nova entrada a l’escola
per un passeig arbrat i un espai comunitari amb una
plaça que servirà per accedir al pavelló a nivell de la
grada a través d’un sistema de rampes i escales.
També es preveu la creació de places d’aparcament i la millora del c. Escoles i c. Nord. La finalització dels treballs està prevista per a finals d’any.

Rehabilitació del pont de Sant Pere Pescador
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El 28 d’abril la Diputació de Girona va aprovar
inicialment el projecte de Rehabilitació estructural i reordenació superficial del pont de Sant Pere
Pescador, crta. GI-V-6303 amb un pressupost de
825.824,42 € (IVA inclòs).
Entre altres coses, l’actuació permetrà millorar la
mobilitat dels vianants i de les bicicletes d’un costat

a l’altre del riu Fluvià mitjançant un voladís metàl·lic
d’uns 2 metres d’amplada, l’eliminació de les voreres actuals, la substitució de les tanques, la renovació de l’enllumenat públic, la portada i interconnexió
de serveis fins a les urbanitzacions i l’Oficina de Turisme: sanejament, aigua potable i enllumenat públic, el reasfaltat del paviment, la formació de noves
voreres i un acabat final amb pintura.

Connexió a l’EDAR de L’Escala-Albons
El Consorci de la Costa Brava ha adjudicat les obres
de connexió a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de L’Escala-Albons per un import de
5.359.642,43 € (IVA inclòs) a la UTE Aquagest Medi
Ambient, SA-Hidrocanal, amb la qual cosa només
queda acabar de formalitzar el contracte per tal de
començar els treballs.

L’Ajuntament de Sant Pere Pescador ha estat treballant conjuntament amb els serveis tècnics del
Consorci de la Costa Brava per tal de decidir el programa de treball de les obres amb l’objectiu de minimitzar-ne els efectes durant la temporada d’estiu.
Properament es convocarà als veïns a una xerrada
informativa per donar a conèixer de primera mà els
detalls del projecte.
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2a fase de la campanya
A Sant Pere cada gota compta!
L’Ajuntament de Sant
Pere Pescador continua
amb el foment de l’estalvi
d’aigua al municipi i reparteix 300 kits difusors
als comerços, establiments i indústries del poble acompanyats d’una
nota informativa.
Aquesta actuació s’emmarca dins la segona fase
de la campanya A Sant
Pere cada gota compta!,

dirigida als usos comercials i/o industrials de l’aigua
potable.
Val la pena recordar que l’empresa concessionària
de l’abastament d’aigua potable Aquàlia ha col·
laborat subministrant gratuïtament a l’Ajuntament
els 300 kits difusors que contenen 3 estalviadors
cadascun.

Sant Pere Pescador oficialitza l’escut
heràldic del municipi
El Departament de Governació i Administracions
Públiques de la Generalitat de Catalunya ha aprovat l’adopció de l’escut heràldic de Sant Pere Pescador i també la seva inscripció al Registre d’ens
locals de Catalunya.
L’antic escut utilitzat no estava legalment inscrit i
no complia els principis establerts per la normativa
heràldica. Segons un informe elaborat l’any 1991
per Armand de Fluvià, la tiara pontifícia no podia
ser utilitzada en cap escut pel fet de representar
l’Estat sobirà de la Ciutat del Vaticà.
El 25 de juny del 2008 el Ple municipal va aprovar
per unanimitat el blasonament d’un nou escut amb
una proposta diferent: s’hi havia inclòs el riu Fluvià,
s’havien mantingut les dues palmes i les claus i
s’havia exclòs la tiara. No obstant això, la Direcció
General d’Administració local i l’Institut d’Estudis
Catalans informaren desfavorablement a la proposta presentada per l’Ajuntament per considerar
que les dues palmes (tal com apareixen a l’antic
escut) infringien les normes d’heràldica.
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Així doncs, el blasonament aprovat consisteix
en un escut caironat amb fons de gules (vermell),
color identificatiu de l’escut de la nissaga dels Caramany, amb dues claus amb les dents a dalt i
mirant cap enfora, la d’or (groga) en banda i per
damunt de la d’argent (blanc) en barra, que sim-

bolitzen Sant Pere, acompanyades a la punta per
una faixa ondada d’argent (blanc) element que
identifica el riu Fluvià, element indissociable en la
vida i en el desenvolupament econòmic i social
del municipi. I per timbre una corona mural de
vila.

El F.C. Sant Pere es proclama campió
de 3ª territorial
El F.C. Sant Pere Pescador s’ha proclamat campió
del grup 31 de 3ª territorial després de vèncer a la
U.E. Ventalló per 2-0 el passat diumenge 26 d’abril
i la temporada vinent jugarà a 2ª territorial.

El Sant Pere a 2ª regional, eh! …a 2ª regiona, eh!
…a 2ª regional, eh!
Felicitats campions!

Èxit d’assistència a la Diada
de la Gent Gran
El passat diumenge 7 de juny l’Ajuntament de
Sant Pere Pescador va commemorar la Diada de
la Gent Gran amb una assistència de més de 300
persones.
La jornada es va iniciar a les 11 del matí amb l’ofici
solemne a l’església parroquial. Tot seguit els actes
van tenir lloc al Centre Cívic Municipal amb l’audició d’una sardana de germanor seguit del dinar de

germanor ofert pel consistori a tots els majors de
65 anys de Sant Pere.
Finalitzat l’àpat es van lliurar les medalles commemoratives i els rams florals a qui enguany ha fet 65
anys i al santperenc i santperenca més grans del
poble. La jornada va continuar amb el concert de
música i el ball popular amenitzats per l’Orquestra
Empordà Fusió.
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Més de 170 inscrits als cursos
oferts per l’Ajuntament
Durant el període 2008-09 s’han realitzat 173 inscripcions als cursos organitzats per l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament. El programa ha ofert classes
de català de tres nivells diferents, ioga, dansa del
ventre, manteniment i tonificació, tai-xi xi-kung,
spinning i el taller de memòria. Les activitats s’han
realitzat al Casal Cultural, el Centre Cívic i la nova
seu dels Serveis Socials i volen donar resposta a
les noves necessitats de la població, oferint un programa d’activitats ben divers destinat a totes les
edats. Alhora, també s’ha iniciat el projecte Voluntariat per la Llengua. L’objectiu principal d’aquesta
iniciativa ha estat fomentar l’ús de la llengua catalana en les relacions personals tot posant en con-

tacte una persona que parla habitualment català
amb una altra que en té coneixements bàsics i que
vol fer un pas endavant per millorar-lo.
La procedència dels participants dels cursos és
d’un 84% d’alumnes de Sant Pere i la resta de pobles veïns com l’Armentera, Vilamacolum, Ventalló,
Torroella de Fluvià, Roses o l’Escala entre altres.
El proper 15 de setembre s’obrirà el període d’inscripció 2009-10. L’inici de les classes començarà
a partir del 5 d’octubre i les inscripcions es realitzaran a la Biblioteca Municipal Marta Fàbrega Romans dins l’horari de tarda.

Sant Pere participa a les Taules de
Treball organitzades per l’Associació
Alt Empordà Turisme
L’Àrea de Turisme de l’Ajuntament de
Sant Pere ha participat a les taules de
treball d’oficines de turisme organitzades per l’Associació Alt Empordà Turisme. L’objectiu principal de les jornades
ha estat impulsar un model unitari de
promoció turística a la comarca. També
s’ha treballat per a optimitzar els recursos i crear un model de treball en xarxa
entre totes les oficines de turisme.
Actualment s’està treballant en l’elaboració de diversos productes turístics i rutes de senderisme uti-

litzant la xarxa de senders del Ripollès,
la Garrotxa i l’Alt Empordà “Itinerànnia”
amb milers de quilòmetres de camins
històrics senyalitzats. Aquest projecte
vol captar un nou client interessat a realitzar rutes a peu i desestacionalitzar així
la temporada turística.
Mitjançant aquest pla d’accions conjuntes es vol posicionar l’Alt Empordà i tots els seus
municipis dins el mercat estatal i internacional i
projectar la comarca com a marca turística de referència.

Elaboració del Pla Local d’Acollida per a
nouvinguts
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L’Àrea d’Immigració de l’Ajuntament de Sant Pere
ha elaborat el Pla Local d’Acollida per al nouvingut.
Aquest projecte ha estat possible gràcies a la
subvenció rebuda a través del Consell Comarcal
de l’Alt Empordà i la Secretaria per a la Immigració
de la Generalitat de Catalunya. El Pla d’Acollida ha
analitzat l’estat actual de la immigració al municipi
i en la seva elaboració hi han participat diverses
persones i entitats locals relacionades amb la
població nouvinguda.

El projecte també ha inclòs la Guia d’acollida per al
nouvingut que té com a objectiu orientar i guiar a
les persones que arriben al municipi. La publicació
recull tots els recursos, els serveis i els equipaments
existents a Sant Pere. L’objectiu és facilitar al
nouvingut una explicació dels serveis dels que pot
fer ús. A la guia s’inclouen números de telèfon i de
fax, adreces de correu electrònic i horaris d’atenció
al públic entre d’altres. La guia es lliurarà a tots els
nouvinguts quan arribin al municipi.

Infoservei: Full d’Informació Municipal
L’Àrea de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de
Sant Pere Pescador ha
impulsat Full d’Informació
Municipal com una eina
per apropar el dia a dia
de l’Ajuntament als veïns.
El Full d’Informació Municipal porta el nom d’Infoservei i apareix amb
la voluntat de fer més àgil la comunicació entre
l’Ajuntament i els veïns, i vol omplir l’espai que hi
ha entre número i número del Butlletí Municipal.

La idea és que la gent tingui al seu abast l’accés a
la informació de l’Ajuntament d’una manera fluïda
tot fent un cop d’ull a allò que els pugui interessar.
Els dos primers Fulls d’Informació Municipal contenen informació sobre el Calendari del contribuent
per al 2n semestre de 2009 i les Bonificacions previstes a les Ordenances Fiscals de 2009.
Els Fulls d’Informació Municipal també es poden
trobar i descarregar a www.santpere.cat
L’Ajuntament vol agrair a l’Eduard Barceló Fàbrega
el disseny dels Fulls d’Informació Municipal.

Nits d’estiu a Sant Pere Pescador
AGENDA JULIOL 2009

AGENDA AGOST 2009

• Dijous 9 de juliol
EL GATO (Oscar Tanus),

• Dissabte 1 d’agost
XXI FESTIVAL DE MÚSICA
ORQUESTRA DE CAMBRA
DE L’EMPORDÀ
Lloc: Església Parroquial

ACTUACIONS GRATUÏTES HORA: 22:00

20 anys de cançons a Sant Pere
Pescador

Lloc: Plaça Catalunya
• Dijous 16 de juliol
COBLA ELS
ROSSINYOLETS, Sardanes
Lloc: Plaça Major
• Dissabte 18 de juliol
XXI FESTIVAL DE MÚSICA
JOSEP MANZANO
I CARLOS GARCÍA
BENITEZ, Duet de guitarra
clàssica
Lloc: Església Parroquial
• Dijous 23 de juliol
CINEMA AL CARRER
Lloc: Plaça de l’Església
• Dissabte 25 de juliol
XXI FESTIVAL DE MÚSICA
L’ORKESTINA

Fusió de música dels Balcans
amb música occidental, viatge
a través de la música balcànica,
gitana, jueva, búlgara i romanesa
amb pinzellades occidentals.

Lloc: Església Parroquial
• Dijous 30 de juliol
CARLES BECH QUARTET
JAZZ
DIANA NEVÁREZ, cantant
PABLO GARCIA, saxo
CARLES BECH, guitarra
DAVID BAYÉS, contrabaix
Lloc: Plaça Catalunya
• Del 3 al 20 de juliol
EXPOSICIÓ DE PINTURA
DE MAICA (Carme Martínez
Domènech)
Horari: de dilluns a divendres
de 10:30 a 13:30 h.
Lloc: Casal Cultural de
Sant Pere Pescador – Sala
d’Exposicions
L’Organització es reserva el dret
d’alterar el programa si alguna causa
imprevista així ho exigís.

ACTUACIONS GRATUÏTES HORA: 22:00

• Dijous 6 d’agost
ENFADO, fado portuguès

Melodies tradicionals portugueses
adaptades amb pinzellades
mediterrànies

Lloc: Plaça Catalunya
• Dissabte 8 d’agost
XXI FESTIVAL DE MÚSICA
LA PORTA DE L’UNIVERS
PAU FERRER, violoncel
XAVIER JUANALS, teclats
electrònics
Lloc: Església Parroquial
• Dijous 13 d’agost
ELS PESCADORS DE
L’ESCALA

Havaneres i cançó de taverna

Lloc: Club Nàutic
• Dissabte 15 d’agost
XXI FESTIVAL DE MÚSICA
MANUELA SOTO, soprano
MONIKA FEHN, piano
Lloc: Església Parroquial

• Dijous 20 d’agost
COBLA LA BISBAL JOVE,
Sardanes
Lloc: Plaça Major
• Dijous 27 d’agost
CINEMA AL CARRER
Lloc: Plaça de l’Església
• Del 27 de juliol al 16 d’agost
EXPOSICIÓ DE PINTURA
DE LLORENÇ DANÉS
CALM
Horari: de dilluns a divendres
de 10:30 a 13:30 h.
Lloc: Casal Cultural de
Sant Pere Pescador – Sala
d’Exposicions
• Del 27 d’agost al 18 de
setembre
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
“RETRATS DE LA MEMÒRIA”
D’ELISABET SERRA
Horari: de dilluns a divendres
de 10:30 a 13:30 h.
Lloc: Casal Cultural de
Sant Pere Pescador – Sala
d’Exposicions
L’Organització es reserva el dret
d’alterar el programa si alguna causa
imprevista així ho exigís.

AJUNTAMENT DE SANT
PERE PESCADOR
ÀREA DE TURISME
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Altres activitats

El 22 de febrer es va fer la tradicional arrossada
popular a l’aparcament del Molí.

Nens i nenes del CEIP Llagut cantant durant l’arribada del Reis de l’Orient pel riu Fluvià.

Aquesta primavera el
CEIP Llagut ha participat
en un curs de vela organitzat per l’Escola de vela
Fluvià-La Gola.

Detall dels treballs realitzats pel Taller de labors
El Didal.
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El 5 d’abril es va celebrar la V Cavallada de Sant
Pere Pescador.

El 7 de juny es va fer l’entrega de trofeus del
Torneig d’escacs de Sant Pere Pescador celebrat
durant els mesos d’abril i maig.

Dones del Taller de labors El Didal repartint xocolata
desfeta i melindros per Carnaval.

El 10 de maig es va celebrar la XI Trobada de Corals
de Sant Pere Pescador a l’Església Parroquial.

La Diada de Sant Jordi d’enguany va commemorar el
10è aniversari de la mort de la Maria Àngels Anglada
al Casal Cultural.

Xerrada-col·loqui de l’Associació Cor-Fi celebrada
el 24 d’octubre al Casal de la Gent Gran de Sant
Pere per parlar de la prevenció de les malalties
cardiovasculars.

Objectiu: revàlida

Superat l’equador de la legislatura és ineludiblement necessari
fer una valoració de les principals qüestions que afecten la nostra
vida municipal. Certament, hem de convenir que en els temes de
major transcendència l’equip de govern ha suspès. La desinformació i el pinyó fix que, des d’inici, ha impulsat el nostre Alcalde
no han ajudat gaire a elaborar un full de ruta municipal, un “llibre
blanc” de necessitats municipals que han de ser resoltes amb
la major brevetat. Al nostre entendre ha succeït tot el contrari:
improvització, falta de coordinació del propi equip de govern, en
resum: una política municipal fonamentada amb la tècnica del
“salto de mata” que fa que no ens puguem sorprendre dels resultats. De fet, després de les inicials mostres, simplement formals,
de cooperació de l’equip de govern amb l’oposició, la resta ha
estat un monòleg, previsible atenent a la seva majoria absoluta,
només trencat en aquells temes on creien que ens necessitaven,
llegeixis, per exemple, les constants anades i vingudes del projecte de reagrupament de les zones verdes i equipaments de la
zona del Centre Cívic.
A banda, des de la tribuna de l’oposició, no podem quedar-nos
impassibles davant la ineficàcia i la manca d’interès del Consistori - una temporada més - vers el sector turístic. La seva aportació
s’ha limitat a un parell de conferències sectorials i a l’assignació d’una partida pressupostària que ratlla el ridícul. De fet algunes de les iniciatives populars, com el mercat de la Plaça-carrer
Major, “fou criticada” des del blog del propi alcalde: simplement
incomprensible. Ens agradaria esbrinar si la “renúncia” de la regidora de turisme té alguna cosa a veure amb aquesta falta de
sensibilitat o a desavinences del propi equip de govern. De fet,
aquest grup encara està esperant que algú els informi detalladament sobre l’extrem: més majoria absoluta.
En síntesi: poca coordinació del propi grup, personificació en la
figura de l’Alcalde, nul interès en informar i valorar l’opinió de la
resta de regidors –que representen un important grup de persones- i, sobretot, poca capacitat de reacció per tal de solventar les
principals inquietuds dels ciutadans: senzillament, un suspens.
Grup Municipal del PSC de Sant Pere Pescador
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