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Benvolguts/des,
I ja hem tornat a estar de festa! Sant Pere, mentrestant, pacientment s’ho ha
mirat rialler des de dalt i inquiet ha fet dringar el joc de claus com aquell que se
sabia a punt per tornar-nos a obrir els pesats batents de les portes i deixar-nos
ensumar amb la curiositat de la mainada, només una miqueta, com aniria la
festa gran d’enguany.
Umm….i com deu haver anat? Bé, segur que bé. “No pot fallar –deia la gent-“.
“És que la festa de Sant Pere és la primera de la temporada i la gent en té moltes
ganes –feien uns-“. “És que no hi ha cap altre lloc com el Parc del Riu –sermonejaven uns altres-“. Quanta raó teniu…
Entre uns i altres, però, el que realment volem dir és que els santperencs i santperenques, veïns i veïnes, orgullosos de poder comentar la jugada amb veu alta
i traient pit convençuts que la nostra festa és la millor, comencem a sentir el
pessigolleig del començament de l’estiu i la Festa Major de Sant Pere, la festa
gran, n’és el tret de sortida.
Umm…i què més podria afegir-hi? Doncs bé, fa uns dies, en una de les nombroses activitats que es fan, algú parlava del poble, en concret del seu esperit i
de la seva gent.
Mal estarà que ho digui jo, ben segur, però aquesta és l’essència d’aquestes
quatre ratlles que amb un punt d’emoció i amb certa innocència em permeto
escriure-us en aquests moments.
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La gent és qui fa el poble, certament. Però és l’esperit de la gent el que fa anar
el poble endavant. Afortunadament, la gent del poble teniu un esperit molt gran
i per aquest motiu, amb l’ajuda de tothom, persones, entitats, associacions,
clubs esportius, etc. fem que Sant Pere rutlli.
Amb major o menor encert, caient, entrebancant-nos i aixecant-nos altra vegada, la vostra col·laboració fa possible que, entre tots, a poc a poc anem fent
poble.
Hi ha qui amb un toc d’humor i de sornegueria deia que tenim un pont que és
estret, on no s’hi passa massa bé…
“Sabeu què? –vaig respondre jo- Teniu raó. Tenim un pont, només un. Però
tenim esperit. I entre aquest esperit i la vostra ajuda a poc a poc Sant Pere es
mou, a poc a poc anem fent Sant Pere Pescador.”
Ja per enllestir la comesa de compartir la meva il·lusió amb tots vosaltres, deixeu-me només que us traslladi el sentir d’un desig que és el de fer que aquesta
hagi estat la millor Festa Major de Sant Pere que s’hagi celebrat mai i que, alhora, engelosits proclamem als quatre vents que ha estat pitjor que la que celebrarem l’any vinent, perquè us ho mereixeu pel vostre esperit i les vostres ganes de
ser-hi i anar endavant.
“Allò que val és la consciència que no s’és res si no s’és poble.” (Vicent Andrés
Estellés, Assumiràs la veu d’un poble; Llibre de meravelles).
Visca el poble!

Jordi Martí Deulofeu
L’Alcalde

Inauguració institucional del pavelló
poliesportiu
En el marc dels actes de la Festa Major de Sant
Sebastià, el passat 23 de gener vàrem celebrar la
inauguració institucional del pavelló poliesportiu
municipal amb la presència del molt Hble. vicepresident del Govern de la Generalitat, sr. Josep-Lluís
Carod-Rovira, la secretària general de l’Esport,
sra. Anna Pruna, el delegat del Govern de la Generalitat a Girona, sr. Jordi Martinoy, el Representant Territorial de la Secretaria General de l’Esport
a Girona, sr. Josep Saguer, i el diputat de l’Àrea de
Cooperació Municipal, sr. Narcís Casassa.
A l’acte també hi van acudir nombrosos alcaldes i
alcaldesses de la comarca, així com regidors i regidores de consistoris veïns.

Les instal·lacions han de permetre dinamitzar esportivament el municipi i convertir-lo en un referent
de la pràctica fisicoesportiva pels pobles que formen l’àmbit geogràfic del Baix Fluvià.
L’ús del pavelló ha de ser vist com l’oportunitat de treballar en l’esport de formació i de base per als més menuts, potenciar l’esport escolar i fomentar que els veïns i
veïnes de Sant Pere Pescador s’abonin a l’esport.
L’oferta d’activitats per a les famílies i per a la gent
gran ha de ser també i sense cap mena de dubte
un dels objectius més immediats.
Naturalment, no oblidem que l’esport de competició ha de ser un dels elements troncals i un objectiu ineludible a mig i llarg termini, possibilitant
que el nom del poble de Sant Pere Pescador sigui
conegut arreu pels èxits dels seus equips.
En darrer lloc, el pavelló tindrà com a usuari preferent a l’escola Llagut en horari escolar, fent les funcions del gimnàs que, desgraciadament, no disposa la pròpia escola. L’educació física ens ajudarà a
donar vida a un equipament esportiu que en breu
començarà a donar les primeres passes.
En aquests reptes de present i de futur comptem
amb l’ajuda de tots vosaltres.
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Obres d’urbanització a l’entorn del pavelló
Les obres d’urbanització dels accessos al pavelló i
els treballs de substitució de la xarxa de clavegueram al carrer Escoles ja han culminat i representaran una transformació important pel que fa a la
inversió en la millora dels nostres espais i serveis
públics en aquest àmbit del poble.
El carrer Escoles gaudeix d’un passeig arbrat que
condueix directament a la nova entrada a l’escola Llagut i també d’una placeta amb jocs infantils,
bancs, cartellera i papereres, convertint-la en un
espai pensat al servei de les persones i les relacions humanes.

La substitució del clavegueram del carrer Escoles
per una xarxa de sanejament separada que inclou
les aigües de pluja i les aigües residuals permetrà,
per la seva banda, connectar el futur Projecte de
regeneració urbana dels carrers Verge del Portalet,
Girona i un tram del carrer del Carme amb l’estació
de bombeig situada a la zona dels Joncars (al costat del desviament del pont), amb la qual cosa s’ha
garantit la correcta conducció de les aigües residuals
d’una part molt poblada del municipi a la depuradora
de l’Escala-Albons, sense risc que les fuites i l’estat
precari en què es trobava la xarxa anterior acabés
provocant la contaminació de la capa freàtica.
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Diada de Sant Jordi
Enguany, les activitats de la Diada de Sant Jordi van
ser molt diverses.
Amb la intenció d’abastar un ventall màxim de persones, durant tot el dia es van anar succeint tota
una sèrie d’esdeveniments que van vestir la nostra
Diada de festa, cultura i diversió.
Al matí, la tradicional venda de roses i llibres només
es va veure perjudicada per la pluja. Les llibreries de
Sant Pere i els nens i nenes de l’escola van portar
la batuta del moviment cultural durant tota l’estona,
fent moure la Plaça Catalunya i venent les tradicionals roses i llibres.
A la tarda, encara que la pluja va tornar a intentar
marcar el calendari, els més petits van poder gaudir d’un espectacle infantil on Sant Jordi va ser el
protagonista de tots els contes. A la Biblioteca Municipal Marta Fàbrega Romans, infants i grans vam
poder gaudir del protagonista del dia i seguidament,
baixant només un pis, vam poder veure els nens i
nenes de l’escola fent teatre. Després del teatre,
encara vam poder allargar la festa amb la Coral Les
veus del Fluvià que ens va cantar tres cançons.

Per concloure la Diada de Sant Jordi, a la nit, al
centre cívic vam celebrar un cafè poètic on a més
de poesia, vam poder gaudir de música, bon ambient i un clima inigualable.
Totes les activitats van gaudir d’una bona afluència
i van ser de l’agrat dels que vam assistir-hi. És per
això que des de l’Ajuntament ens agradaria agrair
molt especialment la participació de totes aquelles
persones que, desinteressadament, van fer que
Sant Pere continuï tenint vida cultural.
Fer les coses a gust de tothom és gairebé impossible, però amb l’ajuda de tots és més fàcil. Gràcies
als que vàreu decidir fer-ho, i als que no... una
empenteta.

Anem a escola
Entra a l’escola. El seu fill comença P3 el curs vinent.
Primera impressió: aquí no ha passat el temps. El
mateix terra, tons grocs, marrons i grisos, les mateixes portes, la mateixa cuina, ... poques coses
han canviat des de fa trenta anys.
Va a parlar amb la directora. Aquí hi ha hagut algun canvi: el despatx abans havia sigut l’entrada
dels més petits. Passa per la sala de professors:
era la seva classe quan feia 6è o 7è. Surt fora el
pati: la mateixa pista on anaven a jugar els caps
de setmana i els divendres a la tarda tornant de
l’insti. Mira que els agradava anar allà, jugar a tenis
a la seva manera, a futbol, seure i xerrar amb els
companys més petits que encara feien 8è i volien
saber com era això d’agafar la sarfa cada matí per
anar a Figueres, com la gent gran.
El que més li sorprèn és trobar la porta tancada. Mai,
en tota la seva vida d’infant, havien tancat el portal
de l’escola, però és clar, no hi havia robatoris ni es feien destrosses al pati, ni
ningú desmuntava les portes ni trencava
les tanques metàl·liques. “Com ha canviat tot!” pensa amb cert enyorament.

llibres, escolten contes, treballen amb ordinadors,
poden conèixer el món proper que els envolta i el
no tan proper també, aprenen a cantar tots junts i a
una sola veu perquè als pares i mares se’ls posi la
pell de gallina cada final de curs.
Hi ha un equip de mestres a qui hem d’agrair l’esforç que fan i la il·lusió que transmeten perquè la
nostra escola sigui el que és: un exemple d’integració, on cap infant es troba estrany, on tots comencen a treballar per anar a l’escola secundària
amb força per a continuar estudiant, on aprenen el
valor del propi esforç que és el que a la llarga els
ajudarà a prendre decisions per tenir una vida rica.
Gràcies a tots, mestres, pares, mares, nens i nenes pel vostre treball i que passeu unes bones vacances!

L’escola de Sant Pere (té raó que també
li han canviat el nom) ara es diu Escola Llagut, no ha canviat per fora, no ha
canviat l’aspecte físic, però ha canviat
molt per dins: és una escola on tots els
nens i nenes vinguin d’allà on vinguin
ells o els seus pares, sigui del color que
sigui la seva pell, el seu cabell o els seus
ulls, aprenen les diferents matèries com
sempre s’havia fet, però també llegeixen

Acte en record a Leonel Nunes

El so del Cant dels ocells amb la tenora va impregnar d’emocions i sentiments l’acte celebrat per la Diada
de Sant Sebastià d’homenatge i de descoberta d’una placa en nom del desaparegut Leonel Nunes, durant
molt temps cap de la brigada de serveis municipal, en reconeixement a tots els anys de dedicació als veïns
i veïnes i al poble de Sant Pere Pescador.
A l’acte, que va comptar amb l’assistència de molts veïns i veïnes, hi varen ser presents la seva dona i el
seus fills.
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Temporal de neu i de mar
El dilluns 8 de març un temporal de neu i de mar
ens va sorprendre a tots plegats i va fer encendre les alarmes dels protocols de protecció civil
del país, fent-nos adonar de les mancances que
patim encara avui en dia en aquest camp quan es
produeixen situacions d’emergència.
L’abast del temporal de neu, excepcional en tots
els sentits, va provocar el tall en els subministres
elèctric i telefònic. En la majoria de les cases el
restabliment del subministre elèctric no es va produir fins al dimecres 10 de març i en alguns masos,
nuclis aïllats i càmpings la normalitat en el servei no
va tornar fins al divendres 12 de març.
L’Ajuntament de Sant Pere Pescador va posar a
disposició dels veïns i veïnes, així com dels establiments, comerços i indústries, fulls de reclamacions a
les empreses de serveis sol·licitant indemnitzacions
com a conseqüència dels danys i perjudicis causats
en els productes alimentaris, electrodomèstics, etc.
i pel retard en el restabliment dels serveis de subministre elèctric i telefònic, respectivament.
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Totes aquestes reclamacions s’han fet arribar a
les empreses de serveis corresponents i també

a la Direcció General d’Energia del Departament
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, per tal que tingués coneixement de les reclamacions efectuades per la gent de Sant Pere
Pescador.

Baby santperencs i santperenques

Elisenda Garcia
Bernal
15.02.10

Dawda Jawo
Baldeh
03.06.10

Elsa Lagresa
Ferrer
17.05.10

Dídac Padilla
Clavé
03.02.10

I també han nascut: Adam El Ayady (13/06/10), Adam El Ghzaoui El Ouali (03/06/10),
Janna Guigonnet Mogas (28/05/10), Bernat Lorenzo Esparoner (31/03/10).

Adriana i Martina
Talón Bassà
14.06.10

Altres activitats

El 18 d’octubre de 2009 es va fer
la presentació del F.C. Sant Pere i
el C.F. Base Sant Pere Pescador al
Camp d’esports municipal.

El 18 d’abril de 2010 es va celebrar la 25a edició de la Marxa del Baix Fluvià
i durant el dinar al Centre Cívic l’Ajuntament va fer entrega d’una placa commemorativa a en Pere Sànchez, en Josep Isern i en Ramon Roig.

El dia 2 de juny va començar la implantació d’un nou tipus de contenidors
de recollida de residus municipals amb l’objectiu d’ocupar menys espai a la
via pública i agrupar-los per tal de tenir les àrees d’aportació de residus més
completes i fer més fàcil als veïns i veïnes la recollida selectiva.
L’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha col·laborat
activament amb l’Ajuntament per tal de fer possible que Sant Pere Pescador
hagi estat el primer municipi de la comarca i un dels primers de la província
rere Sant Feliu de Guíxols en implantar aquest nou sistema. Detall del nous
contenidors al c. del Forn.

El diumenge 13 de juny a les instal·
lacions del càmping La Ballena Alegre es va fer l’entrega de trofeus de
la XII edició de la prova del Campionat del Món Catalunya-Costa
Brava de windsurf en la modalitat
d’eslàlom, celebrada a la platja del
Cortal de la Devesa de Sant Pere
Pescador del 8 al 13 de juny.

El passat 6 de juny es va celebrar
la Festa de la Gent Gran d’enguany
al Centre Cívic. Els assistents van
dinar tots junts i tot seguit es van
donar les medalles als nous jubilats
per part de l’Ajuntament de Sant
Pere Pescador i els carnets per part
de la Junta del Casal. Per acabar
la festa l’Orquestra Show Cristian &
Domenech va oferir concert i ball.

El dissabte 19 de juny l’AMPA de l’escola Llagut va preparar un seguit d’activitats per a la mainada que la pluja va obligar a traslladar al Centre Cívic i la
festa va acabar amb un sopar.

La setmana passada es van reasfaltar diferents punts del nucli del poble i de les urbanitzacions que presentaven un
clar estat de deteriorament. Detall dels treballs al c. del Carme i c. Sant Antoni.
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Tots fem Sant Pere / Sant Pere som tots
Benvolguts Santperencs i Santperenques
Aprofitaré aquesta ultima oportunitat per dirigir-me a tots vosaltres, per
fer un parell de reflexions.
Primerament vull agrair públicament l’esforç de la gent que va fer possible
la confecció de la llista de CiU a les darreres eleccions municipals, gràcies al seu compromís i treball (tots som conscients dels entrebancs en els
que ens varem trobar) vàrem poder presentar-nos als comicis electorals.
Crec que malgrat el poc temps que vàrem tenir i amb l’esforç de tots
ells vàrem fer un programa prou engrescador.
Però també tinc de fer un anàlisis personal en aquesta qüestió i assumir
que no vaig saber engrescar la gent simpatitzant i votant de CiU per tal
de que recolzés el nostre projecte.
En aquests anys com a regidor a l’Ajuntament crec que hem fet la tasca
que ens pertocava, encara que això qui ho té que valorar és el ciutadà.
Personalment continuaré en la mateixa línea, treballant pel bé del nostre
municipi, però també vull deixar clara la meva intenció de deixar pas a
gent que tingui la capacitat d’engrescar i il·lusionar el poble amb un nou
projecte de CiU de cares a les properes eleccions municipals.
Des del primer dia he manifestat la ferma voluntat de fer participar a la
gent a la vida política municipal, a través d’escrits, pagina web, etc. I
no ho he aconseguit. Per tant, a hores d’ara només em queda donar el
recolzament necessari per què aquestes noves opcions tinguin un camí
molt més planer del que vàrem tenir nosaltres.
Personalment, sóc militant de Convergència Democràtica de Catalunya
des de fa mes de 20 anys, perquè crec en el projecte de País del nostre
Partit.
Des de Convergència continuaré treballant pel nostre municipi però em
desvincularé completament de la política municipal donat que la gent
de Sant Pere i concretament els votants i simpatitzants de CiU no varen confiar en el seu dia en el projecte que vaig encapçalar, no ens
han donat suport en aquest tres anys a l’oposició (tot i la feina feta), i
dubto que donessin suport a un altre projecte encapçalat per la meva
persona.
Adéu i gràcies.
TOTS FEM SANT PERE / SANT PERE SOM TOTS
Endavant per Sant Pere Pescador.
Pere Girbent Serra
Regidor per CiU
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