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Benvolguts veïns/es,
A poc a poc l’hivern va prenent forma i després de patir les primeres gelades, de
cop i volta ens arriba la Festa Major de Sant Sebastià a punt per ser celebrada
en companyia de la família i els amics.
L’any nou ens recorda als que tenim al costat, als que no hi són i als que ens han
abandonat recentment, en una estranya barreja serena d’enyorança, nostalgia,
tristor i alegria.
L’entrada de l’any nou també és un bon moment per revisar els nostres projectes, especialment els vitals, i mirar enrere per fer balanç de com ens han anat les
coses, què cal millorar i com fer front als reptes que ens esperen en una anyada
ben segur carregada d’incerteses.
També de felicitar-nos per l’èxit de tot allò que ha arribat a bon port: El Sant Pere
a 2a regional, eh! …a 2a regional, eh! …a 2a regional, eh!
Sense massa temps per celebrar el dolç regust de la magnífica Cavalcada dels
Reis d’Orient ja ens posem a treballar per fer que tothom xali de valent amb la
nostrada festa major petita de Sant Sebastià. I gairebé sense ni un respir, el Carnaval està a l’aguait i ens amenaça amb una nova gresca assegurada a l’empar
de disfresses que tenen la virtut de dissimular els nostres temors i les nostres
vergonyes per un dia. Ja ho diu la dita: Per Carnaval tot s´hi val!
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I del poble, què me’n dieu? Alguns projectes com ara la connexió a la depuradora de l’Escala i la millora del pont ja han començat. Sortosament, després
d’un llarg període d’espera, podem dir que el pavelló poliesportiu està acabat.
Al seu torn, la construcció d’una llar d’infants ens permetrà veure com els més
menuts creixen i garanteixen un futur i una continuïtat al poble. A nosaltres ens
pertoca fer que la llar d’infants sigui una realitat i la mainada hi farà la resta, hi
posarà la vida.
Mentre Sant Pere va resseguint el camí, coqueta, la Festa Major de Sant Sebastià ens estén la mà per ballar i ens fa adonar que som molt privilegiats per poder
gaudir de la seva companyia.
Gràcies al llegat dels anys i a l’esforç de moltíssimes generacions, aquest patrimoni festiu que ens és comú a tots els santeperencs i santperenques avui
se’ns presenta com el més valuós i preuat dels tresors i, talment com si fós una
herència per repartir, ens en pertoca una part a tots plegats.
Visca Sant Pere Pescador!

Jordi Martí Deulofeu
L’Alcalde

El pressupost del 2010
En el darrer Ple municipal celebrat el passat 29
de desembre de 2009 es va aprovar el pressupost d’enguany, que puja a la quantitat total de
3.699.920 €.
Com a plantejament general cal considerar aquests
pressupostos com a sensibles a la situació econòmica que estem vivint tots plegats, des de tots els
vessants possibles: personal, laboral, global, entorn més proper, etc. i així creiem que ha quedat
reflectit, sobretot perquè hem sigut molt curosos
amb la pressió recaptatòria sobre el ciutadà.
El desglossament entre pressupost corrent i pressupost d’inversions es detalla a continuació:
• Ingressos corrents:
• Despeses corrents:
• Estalvi corrent:
• Inversions:
• Subvencions:
• Préstec a subscriure:

2.081.320 €
2.049.020 €
32.300 €
1.636.400 €
1.410.141 €
208.459 €

Pel que fa als ingressos corrents, la pujada representa un 2,25% en relació amb el darrer any,
tot i que cal destacar la previsió de recaptar un
40% menys que l’any passat en permisos d’obres
i instal·lacions (ICIO) i una previsible pujada en
l’índex de morositat en la recaptació d’impostos i
taxes en general, però de l’IBI en particular. Finalment, els ingressos que ens vénen de l’Administració de l’Estat, la Generalitat, la Diputació i altres,
també patiran una davallada substancial.
Si anem a l’apartat de despeses corrents i ho
comparem també amb el 2009, la pujada és d’un
1,53%. Entrant en el detall, com a fet més destacat podem dir que en el capítol de personal hem
aconseguit un estalvi important reconvertint el servei extern de recaptació en una nova
plaça com a personal laboral propi a
la plantilla de l’Ajuntament, i això comportarà un estalvi important tot garantint la mateixa qualitat del servei.
La despesa del servei de neteja viària
i recollida d’escombraries està previst
que s’incrementi en un 50%, com a
conseqüència del nou concurs que en
aquests moments s’està licitant i que,
entre altres coses, representarà una
millora importantíssima en la freqüència de neteja viària, que passarà a ser
de 3 dies/setmana durant tot l’any.
També hi ha una sèrie d’intervencions
d’obra pública que, a ser possible, es

realitzaran amb mitjans propis. Estem parlant del
projecte constructiu d’una petita rotonda al camí
del Joncar, a l’accés de la urbanització La Capella,
per acabar amb la precarietat de les tanques existents, i la rehabilitació de la vorera i accés al Grup
d’habitatges 4 Vents, després que la Diputació de
Girona ens obligués a realitzar una nova entrada.
Ja per acabar, hem intentat mantenir el mateix suport econòmic a aquells apartats necessaris per
al ciutadà, sobretot en els moments de crisi en els
que estem: les entitats locals, cursos d’alfabetització, serveis socials.
Pel que fa al pressupost d’inversions, aquest any
serà molt dens quant a les actuacions a realitzar. Algunes d’elles, com ara el PUOSC (Pla Únic
d’Obres i Serveis de la Generalitat), ja estaven programades d’anys anteriors, i altres, com ara el FEDER, han aparegut enguany.
Com a Ajuntament valorem molt positivament que
en un context econòmic plegat de dificultats, el
Pressupost per al 2010 destini més d’1,6 M € en
inversions, dels quals més d’1,4 M € vénen finançats gràcies a transferències de capital d’altres
administracions, és a dir, mitjançant subvencions.
Això significa, sobretot, que a la pràctica hem
estat capaços de garantir gairebé la totalitat del
finançament de projectes importantíssims pel
poble (llar d’infants, inici dels vestidors del camp
de futbol, projecte de regeneració urbana del
c. Verge del Portalet, c. Girona i un tram del
c. del Carme, etc.) i tot això sense que l’índex
d’endeutament de l’Ajuntament ho hagi notat
excessivament. En concret, l’índex d’endeutament de l’Ajuntament al tancament de l’exercici
2009 era d’un 22.06% com a conseqüència de
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l’amortització del crèdit demanat per fer front
a la despesa del pavelló poliesportiu i, malgrat
aquests més d’1,6 M € pressupostats per inversions, l’endeutament de l’exercici 2010 serà
d’un 31,56%.
Aquest percentatge no és alt en comparació amb
l’endeutament màxim que permet la llei, que és un
110%.
En resum, us hem presentat un pressupost força
auster i de contenció pel que fa a les despeses
i ingressos corrents, i ambiciós pel que fa a les

inversions. Això significa que Sant Pere Pescador
rutlla, va endavant i enguany un bon grapat de
projectes es faran realitat amb un endeutament
més que raonable i sense que vosaltres, com a
veïns i veïnes, hagueu notat un increment desmesurat en els impostos i taxes municipals.
Cal remarcar que de tot aquest global d’inversions, només haurem de suportar amb fons propis
de les arques municipals el 15% del pressupost,
fet que, tal i com dèiem, ens permet mantenir un
índex d’endeutament suficientment raonable respecte la resta d’ajuntaments.

Baby santperencs i santperenques
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Paula
Bierancaite
07.05.09

Adam El Yadari
El Kharroubi
13.08.09

Pau Llach
Gelada
07.09.09

Iria Poch Escofet
27.10.09

Anna Bonavia
Pérez
26.08.09

Raquel García
Coira
03.06.09

Aitor Morker
Padilla
22.06.09

Paula Sabater
Serra
11.09.09

Marwa El
Kharroubi Zaaimi
23.01.09

Ariadna García
de Loreto
10.08.09

Maria Oliva
Jiménez
24.04.09

Erik Soriano
Velarde
01.02.09

I també han nascut al llarg del 2009: Laia Andreu González (22/08/09), Hounayda
Aoulad Ben Ayad (17/04/09), Binta Baldeh (14/03/09), Kajatou Baldeh (12/09/09),
Osuman Baldeh (13/02/09), Lara Camacho Viñals (04/01/09), Mohamed Ali El Ayady
(11/01/09), Elian Ferreiro Saldañà (28/04/09), Aitor García Daudén (15/02/09), Redoran Garrouj Mihai (23/07/09), Kristupas Gudinskas (12/09/09), Nil Mateo Perpiñà
(11/09/09), Omaima Ouarbiaa Garrouj (23/03/09), Ona Pelfort Salvatella (15/07/09),
Lola Soriano Molpeceres (07/02/09), Fatumata Touray (14/08/09).

Xènia Vázquez
Corominas
29.06.09

Resum de subvencions
És ben sabut per tothom que els ajuntaments travessen moments complicats pel que fa al finançament. Des de fa anys, la necessitat d’una reforma
del sistema de finançament de les entitats locals,
entre elles els ajuntaments, es fa cada vegada més
palesa i evident.

URBANISME I SERVEIS PÚBLICS

Els consistoris ja fa temps que s’han convertit en
proveïdors de serveis públics bàsics que per llei li
són propis (clavegueram, neteja de carrers, recollida de les escombraries, enllumenat públic, etc.),
tot i que cada vegada més també han d’assumir
aquells que li són aliens i que, malgrat no tenir-ne
la competència, han de gestionar perquè són el
primer graó de l’administració pública i, per tant, la
primera instància i el calaix de sastre on tot hi cap
i on els veïns i veïnes s’adrecen per a qualsevol
temàtica que pugui ser del seu interès.

Quantitat:
332.384 €
Actuació:	Projecte d’urbanització dels
accessos al pavelló poliesportiu
municipal.
Estat:	A punt de finalitzar-se les obres,
quedant pendent d’execució les
millores sobre el c. Escoles, que
hauran de ser acabades com a
molt tard el 31/03/10.

Molt probablement, l’increment més important en
aquests serveis és el que fa referència a l’augment
de la despesa com a conseqüència de l’assumpció de competències en matèria de serveis socials.
En un context com aquest, amb un problema de
finançament no resolt i que s’agreuja any rere any,
els ajuntaments depenem excessivament de les
transferències de capital d’altres administracions.
És a dir, de les subvencions i ajuts econòmics, per
entendre’ns.
Ara que fa poc més de dos anys que tenim responsabilitats de govern és un bon moment per
fer-vos arribar les dades d’algunes de les subvencions més importants que s’han aconseguit durant
aquest temps i, alhora, explicar-vos a quins projectes es destinaran.
Per fer-ho més senzill per a tothom, dividirem els
projectes i les subvencions en blocs que faran més
fàcil la seva comprensió i també entre aquelles que
ja han estat concedides i les que encara falta confirmació:

Subvencions concedides:
• Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL) per a
l’any 2009

• Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER)
Quantitat:
329.215,41 €
Actuació: 	Projecte de regeneració urbana
del c. Verge del Portalet, c.
Girona i un tram del c. del
Carme.
Estat:	S’està redactant el projecte i
l’execució de les obres ha d’estar
finalitzada el 31/12/10.
• Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat
de Catalunya.
Quantitat:
132.191,64 €
Actuació:	Projecte de substitució d’un tram
de la xarxa de clavegueram del
nucli urbà.
Estat:	El projecte ja està redactat i
aprovat i com que s’actua en
el mateix àmbit l’execució de
les obres es realitzarà al mateix
temps que el Projecte de
regeneració urbana del c. Verge
del Portalet, c. Girona i un tram
del c. del Carme.
• Àrea de Presidència de la Diputació de
Girona
Quantitat:
150.000 €
Actuació: 	Projecte de regeneració urbana
del c. Verge del Portalet, c.
Girona i un tram del c. del
Carme.
Estat: 	S’està redactant el projecte i
l’execució de les obres ha d’estar
finalitzada el 31/12/10.
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Subvencions emparaulades:
• Departament d’Innovació, Universitats i
Empresa de la Generalitat de Catalunya
Quantitat:
150.000 €
Actuació:	Projecte de regeneració urbana
del c. Verge del Portalet, c.
Girona i un tram del c. del
Carme.
Estat:	S’està redactant el projecte i
l’execució de les obres ha d’estar
finalitzada el 31/12/10.

EQUIPAMENTS MUNICIPALS
Subvencions concedides:
• Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat
de Catalunya-Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya 2008-2012 (PUOSC)
Quantitat total concedida: 692.736,27 €
Anualitat 2009
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Quantitat:
342.736,27 €
Actuació:	Projecte d’una llar d’infants a
Sant Pere Pescador.
Estat: 	Inicialment la subvenció per a la
construcció d’una llar d’infants
es va atorgar per a l’any 2012,
però la negociació portada a
terme per l’Ajuntament amb el
Departament de Governació i
Administracions Públiques va
permetre que les al·legacions
presentades pel consistori fossin
acceptades per tal que la llar
d’infants fós una realitat durant
aquesta legislatura.
	El projecte ja està redactat i
aprovat. La convocatòria per
a l’acceptació d’ofertes ja ha
començat i només quedarà
l’adjudicació i l’execució de
l’obra, prevista per al 2010.

Anualitat 2010
Quantitat:
320.000 €
Actuació:	Projecte de vestidors pel camp
de futbol municipal.
Estat:	El projecte ja està redactat i
aprovat. Pendent del procés
de licitació i adjudicació de les
obres.
Anualitat 2011
Quantitat:
30.000 €
Actuació:	Projecte d’urbanització dels
accessos al pavelló poliesportiu
municipal.
Estat:	La subvenció concedida pel Fons
Estatal d’Inversió Local (FEIL) per
al 2009 ja ha permès urbanitzar
els accessos al pavelló i, per tant,
aquests 30.000 € s’invertiran o
bé al Projecte de vestidors pel
camp de futbol municipal o bé
al Projecte d’una llar d’infants a
Sant Pere Pescador, segons la
necessitat.
Àrea de Cooperació Municipal de la Diputació
de Girona
Quantitat:
11.941,20 €
Actuació:	Millora de l’equipament del
pavelló d’esports.
Estat:	S’han utilitzat aquests diners per
comprar un paviment protector
per al terra del pavelló, xarxes de
fons de pista i peus i xarxa per a
la pràctica del voleibol.
Subvencions emparaulades:
• Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya
Quantitat:
205.000 €
Actuació:	Projecte d’una llar d’infants a
Sant Pere Pescador.
Estat:	El projecte ja està redactat i
aprovat. La convocatòria per
a l’acceptació d’ofertes ja ha
començat i només quedarà
l’adjudicació i l’execució de
l’obra, prevista per al 2010.

Regeneració del nucli urbà
El Fons Europeu de Desenvolupament Regional
(FEDER) ens ha subvencionat amb el 50% del
pressupost total presentat (658.430,82 €) el Projecte de regeneració urbana dels carrers Verge del
Portalet, Girona i un tram del carrer del Carme fins
a la cruïlla amb el carrer del Mar. La resta de la
subvenció estarà pràcticament coberta per altres
departaments de la Generalitat (Governació i Administracions Públiques, per una banda, i Innovació, Universitats i Empreses, per l’altra) i finalment
la pròpia Diputació de Girona.
Aquesta actuació caldrà portar-la a terme durant
l’any 2010 per complir amb els propis criteris que
estableix el Fons Europeu.
Els objectius generals a desenvolupar en els primers mesos d’enguany són:
• Dissenyar un model conceptual per tot l’entorn
esmentat, incloent-t’hi la plaça Catalunya i el carrer
del Forn, en altres paraules, integrar el patrimoni
que tenim: la casa Caramany o l’Església parroquial, de manera que en un futur es pugui continuar i el nucli antic de Sant Pere tingui un aspecte
uniforme.
• Oxigenar aquesta part del nucli i fer més suportable la pressió del trànsit rodat, així com trobar
un punt d’equilibri entre els vianants i els cotxes.
• Dinamitzar el sector comercial i fer-l’ho més
atractiu per al potencial client que passejarà per
aquesta zona una vegada regenerada, en definitiva, crear un pol d’atracció.
• Estudiar la inclusió de nous punts de contenidors per a la recollida d’ escombraries, incloure
la recollida selectiva i preveure noves tècniques
de soterrament.

• Ser més competitius respecte els pobles del voltant quant a l’oferta turística i comercial.
• Integrar aquesta nova actuació amb la realitzada
anteriorment al carrer Major i a la plaça Major.
• Finalment compartir tots aquests aspectes amb
els veïns perquè hi diguin la seva a través d’un
esquema de participació ciutadana.
Per realitzar els treballs de disseny hem contractat
l’empresa ABM de Riudellots que té una amplia
experiència en projectes d’aquest tipus i en la regeneració de pobles similars de la nostra província.
El fet d’aixecar carrers, voreres, clavegueram,
etc. provoca molèsties als veïns afectats, però cal
mirar el benefici comú que n’obtindrem i el salt
qualitatiu que tindrem com a poble un cop acabada l’actuació.
Us adjuntem una sèrie de fotografies com a primera pinzellada dels primers esborranys dels dissenys de concepte de tot aquest entorn: carrers
Verge del Portalet, del Carme, Girona, del Forn,
Plaça de l’Església .....
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L’Ajuntament de Sant Pere Pescador publica
un llibre sobre La Guerra Civil
Coincidint amb el 70è aniversari de l’acabament
de la Guerra Civil espanyola, l’Àrea de Cultura de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador va programar un seguit d’activitats entorn a aquest període, d’entre les quals cal destacar la publicació del
segon volum de la col·lecció Quaderns de Sant
Pere, que porta per títol: Quan Sant Pere es feu
dir Empori. la Guerra Civil a Sant Pere Pescador
(1936 – 1939). El llibre es va presentar el diumenge
8 de novembre a les 12 del migdia al 1r pis del Casal Cultural de Sant Pere Pescador i ha estat coordinat pel professor d’Història Contemporània de
la Universitat de Barcelona Pelai Pagès i Blanch,
especialista en temes de Guerra Civil i d’oposició
al franquisme. En aquest treball també hi han col·
laborat un grup d’historiadors de les comarques
gironines experts en aquest període històric, Marciano Cárdaba, doctor en història, Jordi Font director del MUME (Museu Memorial de l’Exilil), Josepa Juanola, tècnica de l’Arxiu Comarcal de l’Alt
Empordà, Josep Maymí, doctor en Antropologia
social i cultural, Rosa Ma. Moret, pedagoga, Albert
Pons, historiador, i Albert Testart, llicenciat en filosofia i lletres.
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El llibre no només es centra en el període bèl·
lic sinó que comprèn una etapa de la història
local molt més àmplia que abasta pràcticament
tota la dècada dels anys 30. L’estudi s’inicia
amb els primers anys republicans, passant per
l’esclat de la guerra, la repressió republicana, la
vida política local durant la guerra, l’escola, la

col·lectivitat agrícola, les lleves, l’exili dels vençuts, la formació d’un nou poder franquista o
la repressió política de la postguerra. El treball
està complementat per una vuitantena d’imatges, algunes inèdites, cedides per particulars
del municipi i també per alguna institució com el
Archivo General de la Guerra Civil española de
Salamanca i l’Institut Ametller d’Art Hispànic de
Barcelona.
La publicació ha rebut un important suport econòmic de la Diputació de Girona i del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.

Servei local d’orientació familiar
Des d’Acció Social i Cooperació al Desenvolupament de la Diputació de Girona s’ha impulsat el
Servei Local d’Orientació Familiar, gestionat per
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador. Es tracta
d’un programa d’orientació a pares i mares que
tinguin fills de 0 a 18 anys amb l’objectiu d’incrementar la qualitat de vida familiar.
El Servei consta de tres espais diferents:
A. Un espai d’atenció individualitzada on les famílies que tinguin qualsevol dubte sobre com
enfocar l’educació de les filles i fills o tinguin
dificultats per entendre’ls, que sentin que les
seves filles o fills no els escolten o que vegin

que els càstigs no funcionen, hi poden trobar
orientació i pautes educatives, atenció i resolució de dubtes a través de sessions individualitzades.
B. L’Escola de mares i pares. Un punt de trobada
on poder aprendre tècniques i coneixements
per a l’educació dels fills i filles, on poder parlar
i escoltar, sentir propostes per ajudar-los en les
seves dificultats. Les sessions són quinzenals,
d’una hora i mitja de durada.
C. El servei d’orientació telefònica per a les famílies
inscrites al servei es pot utilitzar les 24 hores per
a consultes amb caràcter d’urgència.

IV Jornades Posa’t al dia d’activitats
físico esportives
Les
jornades
anaven dirigides
a tècnics d’esport, monitors
de lleure i a estudiants interessats en l’activitat
físico esportiva
en general.
És important el
foment i l’impuls
de la pràctica
esportiva, especialment entre
la mainada en
edat escolar.

Els dies 20 i 21 de novembre es van celebrar a
Sant Pere Pescador les IV Jornades Posa’t al dia
d’activitats físico esportives en edat escolar a l’Alt
Empordà.
La temàtica de l’edició d’enguany ha estat l’esport
al carrer, per exemple el hip-hop, el patinatge en
línia i el funky.
Des de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament fem una
valoració molt positiva d’aquestes jornades i de
l’assistència als diversos seminaris, tallers i xerrades-col·loqui que s’hi van programar.

L’objectiu que ens hem marcat com a consistori és
que la propera inauguració del pavelló poliesportiu
municipal permeti una diversificació dels esports
que es practiquen al municipi, tant a nivell d’esport
escolar com de clubs federats, possibilitant una
oferta més àmplia d’activitats a l’abast de tothom i
convertint Sant Pere Pescador en el poble i capitalitat de referència de l’esport en aquesta zona del
Baix Fluvià a mig i llarg termini.

Aprovació del Pla Local d’Acollida
per a nouvinguts
L’Ajuntament de Sant Pere Pescador en el Ple
del dia 29 de desembre de 2009 va aprovar per
unanimitat el Pla Local d’Acollida elaborat juntament amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
Quan una persona nouvinguda arriba al nostre
municipi, principalment si és d’origen no comunitari, es troba amb una realitat social i cultural
molt diferent de la que prové. De vegades això
pot provocar dificultats de comunicació, relació
i convivència entre aquestes persones i la resta
de la població, per a qui tot plegat pot resultar
un repte important. Des de les institucions s’ha
d’aconseguir que la població autòctona pateixi
el mínim possible davant del gran contingent de
nouvinguts arribats en pocs anys.

Tenint en compte que a Sant Pere la població
d’origen estranger suposa una terç de la població
total, hem considerat necessari treballar per proporcionar a les persones nouvingudes una major
autonomia, ajudar-les en el seu procés d’inserció
social i garantir l’accés normalitzat als serveis públics, principalment en el moment de la seva arribada. Si es millora i s’intensifica el procés d’acollida i s’intervé de forma planificada i organitzada,
la integració dels nous ciutadans serà més fàcil i
comportarà menys cost social i econòmic.
A cada persona nouvinguda se li lliura el Dossier d’Acollida on troba un full de ruta a seguir
per tal d’aconseguir establir-se amb normalitat
al nostre poble. A més a més, durant el primer
trimestre de 2010 es faran les primeres Sessions d’Acollida a la seu de Serveis Socials.
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Voluntariat per la llengua
El dia 10 de desembre
es va dur a terme la
presentació de la segona edició del programa
Voluntariat per la llengua al Casal de la gent
gran de Sant Pere Pescador.
En aquesta nova edició
s’han format un total de
8 parelles lingüístiques.
El programa Voluntariat
per la llengua té com
a finalitat que parelles
formades per un voluntari/ària i un/a aprenent
conversin un mínim de
10 hores en català durant 10 setmanes en
un ambient informal (tot
fent un cafè, asseguts en el banc d’un parc, etc.)
que els permeti parlar de manera distesa i desacomplexada i faci més senzilla l’adaptació a Catalunya com a país d’acollida.

L’objectiu és la integració social de la gent nouvinguda a través de la llengua catalana com a eina de
cohesió social, demostrant que és perfectament
possible viure plenament en català per a tothom
que ho vulgui i ho desitgi.
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Berenar de l’Associació de Jubilats de
Sant Pere Pescador
El dissabte 26 de setembre l’Associació de
Jubilats va organitzar un
berenar per a tots els
seus associats amb gran
èxit d’assistència. Durant
el berenar hi va haver un
espectacle de ball i cant
a càrrec de l’Associació
de Jubilats i Pensionistes
d’Esparreguera.

SANT

PERE

PESCADOR

Dies 20, 22, 23 i 24 de gener de 2010
Dimecres 20
de gener
Diada de
Sant Sebastià

A les 12 del migdia. OFICI SOLEMNE a l’Església Parroquial.
A la 1 del migdia ACTE DE RECORD a en Leonel Nunes amb
descoberta d’una placa a la plaça del davant del pavelló poliesportiu
i seguidament audició de tres sardanes a càrrec de la cobla:

ELS MONTGRINS

A les 6 de la tarda CONCERT DE FESTA MAJOR I BALL
al Centre Cívic amb l’Orquestra ELS

Divendres 22
de gener

MONTGRINS

A les 9.30 del vespre TEATRE D’HUMOR al Centre Cívic,
Toni Albà presenta L’AUDIÈNCIA I-REAL
Preu de les entrades: 13 € venda anticipada a la Biblioteca Municipal Marta Fàbrega
Romans i a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador i 15 € venda a guixeta el mateix dia.

Dissabte 23
de gener

A les 12 del migdia espectacle d’ANIMACIÓ INFANTIL
al Centre Cívic: JORDI

TONIETTI

A les 6 de la tarda partit de futbol de veterans 3 x 1 amb el
F.C. Sant Pere, la U.E. Figueres i Can Costa.

A dos quarts de 12 de la nit BALL al Centre Cívic:

ORQUESTRA LA GRAMOLA
I LA BANDA DEL COCHE ROJO

Diumenge 24
de gener
Organitza:

ÀREA DE FESTES

A les 12 del migdia inauguració del pavelló poliesportiu
municipal i jornada de portes obertes.
A les 4 de la tarda partit de futbol de la 2a Territorial
F.C. Sant Pere - Borrassà F.C.
L’organització es reserva el dret d’alterar el programa si alguna causa imprevista ho exigís.
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Altres activitats

El 18 de setembre de 2009 es va fer la presentació del
Projecte constructiu de connexió a la depuradora de l’Escala-Albons al Casal Cultural de Sant Pere Pescador amb
la presència del gerent del Consorci de la Costa Brava, sr.
Manel Serra”, el representant de l’ACA a la demarcació
territorial de Girona, sr. Àlex Rocas i de l’Alcalde de Sant
Pere Pescador, sr. Jordi Martí.

El 2 d’octubre de 2010 el president de la Diputació de
Girona, sr. Enric Vilert, el diputat de l’Àrea de Xarxa Viària,
sr. Pere Trias, i l’Alcalde de Sant Pere Pescador, sr. Jordi
Martí, van presentar el Projecte de rehabilitació estructural
i reordenació superficial del pont de Sant Pere Pescador
al costat de l’Oficina de Turisme.

El 20 de setembre de 2009 un grup de jubilats del Casal de la gent de Sant Pere Pescador, juntament amb
la regidora d’Acció Social i Joventut, sra. Dolors Ferrer,
i l’Alcalde de Sant Pere Pescador, sr. Jordi Martí, es van
desplaçar al pavelló poliesportiu de Figueres per assistir
al dinar en benefici de la Fundació Josep Carreras.

El Parc del Riu va acollir la 2a prova del Circuit Comarcal
de Cros orgnitzada pel Consell Esportiu de l’Alt Empordà
el passat dissabte 28 de novembre de 2009 amb una molt
bona afluència de mainada. Per part de l’Ajuntament de
Sant Pere Pescador van assistir a l’acte d’entrega de medalles la regidora d’Ensenyament, sra. Marisa Roig, la regidora d’Acció Social i Joventut, sra. Dolors Ferrer, i el regidor
d’Esports i Alcalde de Sant Pere Pescador, sr. Jordi Martí.

Els dies 19 i 20 de desembre vàrem celebrar un Mercat de Nadal al nucli de Sant Pere Pescador. Malgrat el fred, el dissabte 19 de desembre també es va fer una petita representació del Pessebre Vivent a la Casa Caramany.

Mainada, professorat i mares i pares
es van reunir el dimarts 22 de desembre al Casal Cultural per celebrar un
nou Festival de Nadal del CEIP Llagut.

El 5 de gener Ses Majestats els Reis d’Orient van arribar amb barca pel riu Fluvià i van visitar l’Ajuntament de Sant Pere Pescador abans de repartir joguines
a l’Església Parroquial.
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