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LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL I LA MILLORA DE LA VIALITAT AL CASC URBÀ
El Ple municipal, el proppassat 29 de juliol, va prendre l’acord d’aprovar
inicialment el Projecte de Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Pere
Pescador. A partir d’aquesta aprovació, es va obrir un període d’informació pública per
a la presentació d’al·legacions, en el transcurs del qual se n’han presentat un total de
trenta-set.
En aquest moment, l’equip de govern municipal està estudiant aquestes
al·legacions i, més endavant, l’equip tècnic que ha redactat la Revisió del Pla farà un
informe relatiu a les mateixes.
Un cop hagi acabat aquest procés, el Ple de l’Ajuntament haurà d’aprovar
provisionalment el Projecte, tot estimant o desestimant les al·legacions presentades
segons es desprengui dels informes i estudis esmentats. Finalment, haurà de ser la
Comissió d’Urbanisme de Girona qui aprovi definitivament la Revisió del Pla General
del nostre terme municipal.
Les previsions sobre el termini per a l’acabament d’aquest procés són difícils de
fer però, en tot cas, l’Ajuntament confia que l’aprovació definitiva pugui acordar-se en
el transcurs del proper any.
Els criteris generals per a l’ordenació urbanística del municipi que preveu la
Revisió es refereixen, entre altres, a la valoració del sòl del municipi atenent al seu
valor patrimonial i paisatgístic, al seu alt valor agrícola i al seu us turístic.
Té especial interès tot el que fa referència al sistema de vertebració territorial
basat en un viari comarcal paral·lel a la costa que suporti l’important tràfic turístic i un
sistema viari local molt jerarquitzat que només doni accés als punts d’interès i no
generi nous punts de tensió.
La proposta de vialitat comarcal, a més de la creació d’una via de 7/10 metres
acompanyada d’un carril de vianants/bicicletes de 4 metres, inclou el traçat d’un nou
pont sobre el Fluvià, atès l’estat lamentable de l’actual i la seva difícil reutilització per a
altres vials.

A la vegada, la proposta de vialitat local preveu la creació d’un arc viari al
voltant de l’actual casc urbà perquè s’alleugerin les vies tradicionals que surten del
mateix. Entre altres, es contempla la creació d’un nou tram de vial de 550 metres
entre el Camí del Joncar (Carretera d’accés a Fluvianàutic) i la intersecció de la
carretera d’accés a Sant Martí d’Empúries amb la carretera d’accés a la platja pel
Càmping La Gaviota, la qual cosa comporta la construcció del nou pont sobre el riu
Fluvià. Transitòriament, mentre no estiguin realitzats el pont i la carretera comarcal, el
Projecte de Revisió del Pla preveu que aquest tram es supleixi amb l’arranjament de
l’accés al pont actual des del Camí del Joncar i amb l’adequació d’aquesta pròpia via.
Actualment, l’Ajuntament ja està treballant en fer realitat, a curt termini, la
solució transitòria consistent en executar les obres d’accés directe al Camí del Joncar
des del pont, les qual es portarien a terme amb la participació de la Diputació de
Girona. D’aquesta manera faríem les primeres passes per establir un mecanisme
racional de distribució i dissuasió del trànsit, tan necessari sobretot durant el període
estiuenc.

EDITORIAL
Teniu a les mans el primer Full Informatiu que edita el nostre Ajuntament
després de les Eleccions municipals celebrades el proppassat 13 de juny. En aquesta
cita electoral, els santperencs heu renovat i incrementat abastament la vostra
confiança en l’equip que governa el municipi des del mes de juliol de l’any 1995.
Vull agrair-vos aquest recolzament tan clar i contundent perquè ens dóna un
nou impuls per tirar endavant les iniciatives que tenim projectades. La força d’aquests
resultats són el motor de la nostra acció, amb ella ens sentim veritablement els
representants de Sant Pere i ens veiem capaços d’afrontar els reptes més importants
que tenim al davant.
Com ja sabeu, una de les feines principals que hem portat a terme durant els
darrers quatre anys ha estat la de sanejar la Hisenda de l’Ajuntament, sense descuidar
però les inversions municipals. Un cop assolida aquesta fita, podem encarar els
propers anys amb la seguretat i confiança que les noves actuacions en infrastructures i
serveis es portaran a terme d’acord amb les nostres possibilitats, sense hipoteques ni
compromisos de difícil compliment.
Aquestes actuacions les farem amb il·lusió, amb visió de futur, amb la intenció
d’engrescar a la totalitat dels santperencs en el projecte de construir un municipi
preparat per als reptes i esperances que, de ben segur, ens portarà el nou mil·leni. La
nostra voluntat és mirar cap endavant, pensar en la feina que hem de fer durant el
present mandat municipal, i posar-la en marxa amb la seguretat que tots la sentireu
com a vostra, convençuts que l’interès dels ciutadans és l’interès de l’Ajuntament.
Per això, volem que la relació entre els santperencs i l’Ajuntament estigui
presidida per el diàleg. Un diàleg constant, obert, transparent i clar, tal com ha estat
habitual des que vaig assumir per primer cop la meva responsabilitat a l’Alcaldia de
Sant Pere Pescador. No vull un Ajuntament tancat, sinó continuar encapçalant un
Ajuntament amb les portes obertes, amb un equip de govern que sap escoltar i, a la
vegada, que fa realitat el seu impuls en projectes engrescadors per a tothom.
Impuls, il·lusió, futur…, paraules molt adequades per acompanyar el meu desig
que passeu unes bones festes nadalenques i que tingueu un feliç any nou.
Florenci Bosch i Soler
Alcalde-President

ELECCIONS MUNICIPALS
El 13 de juny es celebraren eleccions municipals i europees. A Sant Pere Pescador, la
participació dels votants fou molt elevada, com ja és costum. En concret, un 77,7% del
cens electoral votà a les eleccions locals i un 74,3% a les eleccions europees.
Al quadre que veieu a continuació figuren transcrites comparativament les dades
corresponents als comicis municipals d’enguany i als immediatament anteriors (any
1995):

ELECCIONS MUNICIPALS ANY 1995
Cens Electoral
Núm. de
Votants
Vots en Blanc
Vots Nuls
Candidatures:
CiU
PSC-PSOE
PP

988
781
11
14

399
338
19

ELECCIONS MUNICIPALS ANY 1999
Cens Electoral
Núm de Votants

1.059
823

Vots en Blanc
Vots Nuls

11
21

Candidatures:
CiU
PSC-PSOE

485
306

Les eleccions europees comptaren amb la participació de 787 votants i els resultats
obtinguts per les principals coalicions i partits foren els següents:
C i U.- 329, PSC-PSOE.- 213, PP.-97, ERC.-69, IC-Verds.- 21.

Constitució del nou Ajuntament
El 3 de juliol es constituí el nou Ajuntament amb els regidors proclamats a partir dels
resultats de les darrers eleccions: 6 regidors per a la coalició electoral Convergència i
Unió, enlloc dels 5 que comptava a l’anterior mandat electoral, i 3 regidors per la
coalició Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) PMC, enlloc dels 4 que tenia
abans .
En el transcurs d’aquesta sessió constitutiva, la totalitat dels regidors varen prendre
possessió dels seus càrrecs amb el jurament o promesa de complir fidelment les seves
obligacions i, seguidament, s’efectuà l’elecció de l’Alcalde Sr. Florenci Bosch i Soler, el
qual va cloure l’acte amb un discurs on destacà que l’esperit de l’equip de govern
municipal continuarà essent obert, transparent, honest i clar, tot iniciant el seu mandat
amb la voluntat de donar compliment al programa electoral.

ELECCIONS AUTONÒMIQUES
El proppassat 17 d’octubre es portà a terme una nova jornada electoral per tal
d’escollir els representants al Parlament de Catalunya.
En aquesta ocasió, la participació al nostre municipi fou més reduïda que a la
convocatòria del mes de juny (69,1%) i els resultats obtinguts per les diverses
candidatures foren els següents: Esquerra Unida i Alternativa.-2, Esquerra

Republicana de Catalunya.-93, Partit dels Socialistes de Catalunya-Ciutadans pel
Canvi-Iniciativa per Catalunya-Verds.-225, Catalans al Món.-1, Els Verds-Alternativa
Verda.-1, Partit Popular.-28, Convergència i Unió.-358, Els Verds.-5.

EL NOU CONSISTORI MUNICIPAL
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 15 de juliol d’enguany, a més d’establir una
periodicitat trimestral per a la celebració dels Plens municipals ordinaris, adoptà l’acord
de constituir l’òrgan municipal de la Comissió de Govern, la qual, arrel de les darreres
modificacions legislatives, gaudirà d’un major número de competències que a l’anterior
mandat municipal.
La Comissió de Govern estarà integrada, segons el nomenament que ha efectuat
l’Alcalde, pel Sr. Joan Abras Font, Primer Tinent d’Alcalde, per la Sra. Maria Àngels
Rocas Ferrer, Segona Tinent d’Alcalde, i pel Sr. Ramon Roig Llorens, Tercer Tinent
d’Alcalde.
A la vegada, l’Alcalde ha adoptat l’acord de delegar l’exercici de les atribucions que es
relacionen a continuació als següents regidors municipals:
Al Sr. Joan Abras Font, les àrees d’Agricultura i Pesca.
A la Sra. Mª Àngels Rocas i Ferrer, les àrees d’Ensenyament, Cultura i Festes.
Al Sr. Ramon Roig i LLorens, les àrees d’Hisenda i Patrimoni, i Serveis Socials.
Al Sr. Josep Font i Olivet, les àrees d’Urbanisme i Medi Ambient.
Al Sr. Enric Casademont i Bellmàs, Esports i Sanitat.
Pel que fa a les àrees de Governació, Serveis, Obres Públiques i Turisme, es
reserven a la mateixa Alcaldia-Presidència.
La composició de l’actual Consistori es completa amb els regidors membres del grup
municipal socialista, els quals són el Sr. Salvador Comas i Muixach, el Sr. Pere Joan
Pujol i Macau, i el Sr. Domènec Martí i del Moral.

LA INAUGURACIÓ DEL CENTRE CÍVIC
El dia 7 de març de 1999 s’inaugurà oficialment el Centre Cívic Polivalent del nostre
municipi per part de l’Honorable Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de
la Generalitat de Catalunya Sr. Pere Macias i Arau, el qual presidí l’acte juntament
amb l’ aleshores President de la Diputació de Girona Sr. Frederic Suñer i Casadevall.
L’acte comptà amb la participació d’un gran número de santperencs. Aquests foren
convidats a un aperitiu popular i participaren massivament en els actes festius
organitzats: Sardanes al migdia i Ball a la tarda.
Reproduïm aquí dues imatges corresponents a aquesta jornada.

GOVERNACIÓ
Les Festes Locals per a l’any 2000
El Ple municipal ha acordat fixar les dates corresponents a les festes locals del nostre
municipi per a l’any 2000. A l’igual que al present any, aquestes coincidiran amb les
festivitats de Sant Sebastià, el dijous 20 de gener, i Sant Pere, el dijous 29 de juny.

Aprovació de l’Ordenança Municipal d’obertura d’establiments i control
d’activitats classificades
L’entrada en vigor de la Llei d’intervenció integral de l’Administració ambiental i del
Reglament que la desplega, els quals es refereixen al control de les activitats
susceptibles d’incidir en el medi ambient, la seguretat i la salut de les persones, ha
motivat l’aprovació per part del nostre Ajuntament de l’Ordenança Municipal d’obertura
d’establiments i control d’activitats classificades al municipi de Sant Pere Pescador.
Aquesta Ordenança contempla les competències que corresponen al municipi pel que
fa al control i autorització de les activitats comercials i industrials, aspectes que han
estat objecte d’una major i més complexa regulació per part de l’esmentada Llei.
SERVEIS
Resultats de la temporada turística
La valoració general de la temporada turística d’aquest any al nostre municipi ha
resultat molt positiva dons s’han superat les cotes d’ocupació de l’any passat. De fet,
la massiva afluència als establiments d’acampada de Sant Pere Pescador s’inicià amb
una major antelació respecte a temporades anteriors i, per una altra banda, tampoc es
va cloure precipitadament.
La qualitat de la nostra platja ha estat novament objecte d’unes excel·lents
qualificacions obtingudes al Programa de vigilància i informació de l’estat de les
platges i zones de bany d’aigües continentals que porta a terme la Junta de
Sanejament de la Generalitat de Catalunya. Aquest Programa té en compte la qualitat
microbiològica i l’aspecte visual de l’aigua, l’aspecte visual de la sorra i l’estat dels
accessos.
En base a una puntuació màxima de cinc punts, a la temporada de bany de 1999 la
platja de Sant Pere Pescador ha obtingut 4,82 punts i la platja de La Gola 4,47 punts.
Les nostres platges han obtingut enguany la millor puntuació de tot el litoral català i
han tingut el reconeixement de l’entitat ecologista Greenpeace.

Acord per a la vigilància de la bocana del riu durant l’estiu
A través de diverses reunions celebrades a l’Ajuntament entre representants del Parc
natural dels Aiguamolls, de l’Associació de Pesca La Llissa, del Club Nàutic, de les
escoles d’esquí nàutic i de vela, i del Càmping Nàutic Almatà s’establiren unes
mesures per a la reducció de la problemàtica que es reprodueix estiu rera estiu a la
desembocadura del riu Fluvià amb motiu de la confluència del trànsit de motos
aquàtiques, embarcacions i taules de windsurf.
Es portà a terme la col·locació de boies per a la senyalització de la zona de protecció
per a la pràctica d’esports de vela, es repintaren els rètols indicadors de limitació de
velocitat, es contractà un vigilant fluvial per portar a terme les tasques de control de la
circulació fluvial a la desembocadura, i es portà a terme la col·locació de boies
senyalitzadores de la limitació de velocitat a 3 nusos a tot el llarg del recorregut del riu
Fluvià des de la sortida del Club Nàutic fins a l’embarcador municipal.
Totes aquestes mesures incidiren molt favorablement en la disminució dels esmentats
incidents.

Adjudicació del servei de recollida d’escombraries i Campanya informativa per a
la recollida selectiva de residus
Enguany, l’Ajuntament convocà un concurs públic amb la finalitat d’adjudicar el servei
de recollida domiciliària d’escombraries del municipi. Varen presentar la seva oferta un
total de tres empreses i resultà adjudicatària BFI/Ingenieria Ambiental Catalana, S.A.,
la mateixa empresa que porta a terme el servei des de l’any 1996 .
Aquesta nova adjudicació ha comportat l’ampliació d’alguns aspectes del servei i el
seu preu ha estat de 10.679.592 Pessetes anuals.
Per altra banda, amb motiu de la posta en marxa del programa de recollida selectiva
de residus, l’Ajuntament ha endegat una campanya informativa en relació a aquest
tema.
Aquesta campanya consisteix en l’edició i distribució d’un fulletó que conté la
informació sobre els diversos tipus de contenidors (color verd per al vidre, color blau
per al paper i cartró, i color groc per a les llaunes i envasos de plàstic) i un plànol del
municipi on hi figura la ubicació d’aquests contenidors.
El programa de recollida selectiva ha estat completat amb motiu de l’entrada en vigor
de la Llei catalana d’envasos i residus, la qual preveu un sistema integrat de gestió
d’aquest tipus de recollida. En el nostre municipi, la gestió de la recollida dels residus
ha estat encomanada al Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

ENSENYAMENT i CULTURA

Previsió d’actuacions a l’Escola
Coincidint amb l’inici del curs escolar, una representació municipal, acompanyada per
membres de l’equip directiu i de l’Associació de mares i pares d’alumnes de l’Escola,
s’adreçà a la Delegació Territorial d’Ensenyament per tal d’exposar-li la necessitat de
portar a terme una reforma de l’edifici de l’Escola pública Llagut del nostre municipi.
Com a resultat d’aquesta entrevista i de les gestions municipals portades a terme amb
posterioritat, l’esmentada Delegació s’ha compromès a posar en marxa, en una
primera fase de programació del RAM 2000, una actuació consistent en l’arranjament
dels tancaments exteriors (finestres, ampits, persianes…) mentre que la resta
d’actuacions s’aniran succeint en exercicis posteriors amb la col·laboració, en la
mesura possible, de l’Ajuntament.
Activitats portades a terme durant l’estiu
Com ja és tradicional, s’han celebrat les actuacions del Festival Internacional de
Música Clàssica del nostre municipi. La concurrència de públic ha estat molt alta i els
resultats artístics han complagut als assistents. En total, es varen programar sis
concerts, celebrats els dissabtes de la segona quinzena del mes de juliol , a excepció
del dia 31, i els de la totalitat del mes d’agost.
També s’organitzaren, conjuntament amb els Restaurants de la Plaça Major, diverses
actuacions festives els dimarts i dijous dels mesos de juliol i agost.
El Casal d’Estiu, complementat enguany amb el Casalet que es portava a terme al
Centre Cívic per als nens menors de tres anys, també ha estat un èxit de participació i
resultats.

Concessió d’ajuts a l’Associació de Mares i Pares d’alumnes de l’Escola
L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Col·legi Públic Llagut de Sant Pere
Pescador, a més de l’habitual ajut econòmic que rep cada curs escolar per al
manteniment del servei d’atenció psico-pedagògic de l’escola, ha estat destinatària de
diversos ajuts atorgats pel nostre Ajuntament. En concret, rebrà un ajut econòmic de
160.000 Ptes. en concepte de col·laboració en el pagament de l’entrenador necessari
per a la segona fase dels campionats escolars de Mini-volei i Mini-handbol durant els
mesos de febrer, març, abril i maig de l’any 2000, i un ajut de 20.000 Ptes. mensuals,
des del mes de desembre de 1999 fins al mes de juny de l’any 2000, per a les
activitats extra-escolars d’ensenyament de la llengua anglesa.
Visionat de la Campanya de Teatre amateur de les comarques gironines
L’Elenc Santperenc, en col·laboració amb l’Ajuntament, està preparant l’organització
per a la propera primavera del conjunt de representacions teatrals que integraran el
Visionat de la Campanya que convoquen anualment la Diputació de Girona i
l’Associació de Teatre amateur de les comarques gironines.
La designació de Sant Pere Pescador com a seu per a la representació dels
espectacles teatrals finalistes de l’esmentat Visionat es complementarà amb un seguit
d’activitats culturals per tal d’oferir un complet programa d’interès a tots els
santperencs.
Activitats de Nadal
A més d’incrementar notablement la il·luminació nadalenca, enguany l’Ajuntament
organitza novament les tradicionals activitats pròpies de les diades nadalenques. El dia
24 de desembre, a la tarda, es portarà a terme la Cagada del Tió, jornada que els nens
i nenes de Sant Pere Pescador s’esperen amb il·lusió, a l’igual que la Cavalcada de
Reis del dia 5 de gener. Prèviament, ens haurà visitat el patge reial per recollir les
cartes.
Festa Major de Sant Sebastià
S’estan ultimant els darrers detalls de la programació de la Festa de Sant Sebastià, la
qual comptarà amb l’actuació de la Cobla Orquestra La Principal de La Bisbal el dia
20 de gener i amb l’Orquestra Traviatta per al Ball de Nit del dia 22 de gener.

FESTA DE L’ONZE DE SETEMBRE
Un any més, tot coincidint amb la celebració de la Diada Nacional de Catalunya de
l’Onze de Setembre, l’Ajuntament organitzà la Festa del Jubilat al Centre Cívic
Polivalent amb l’actuació de l’Orquestra Cadaqués i de la Coral Oreig de Veus de
Sant Pere Pescador.
Com ja és tradicional, es va retre un especial homenatge a totes aquelles persones
que han complert l’edat de seixanta-cinc anys durant 1999.
Reproduïm aquí una fotografia de les persones que enguany han estat objecte
d’aquest homenatge amb l’equip de govern municipal i una altra imatge on es reflecteix
l’ambient de la Festa.

HISENDA

Aprovació del Compte General corresponent a l’exercici de 1998
El Ple de l’Ajuntament aprovà el Compte General corresponent a l’exercici econòmic
municipal de l’any 1998, el qual ja ha estat analitzat per la Sindicatura de Comptes de
Catalunya sense que aquesta hagi efectuat cap indicació negativa en relació al mateix.
El romanent de tresoreria
que resulta de la liquidació de l'exercici de 1998 té un
saldo positiu de 32.687.543 Pessetes. Aquest és lleugerament superior al de l’any
anterior (31.684.382 Pessetes), tot demostrant que la línia de sanejament econòmic
iniciada per l’Ajuntament l’any 1996 ha continuat afermant-se.
Resultats de l’Auditoria dels comptes de l’exercici de l’any 1998
L’Informe d’Auditoria dels Estats i Comptes Anuals de l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador corresponents a l’exercici econòmic de 1998, encomanat per acord del Ple
municipal a l’empresa “Gabinet Tècnic d’Auditoria i Consultoria, S.A.” i signat en data
de 19 de maig d’enguany, indica que els esmentats documents comptables:
“Expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i la situació
financera de l’Ajuntament al 31 de desembre de 1998, dels resultats de les seves
operacions reflectits en el compte de resultats i en la liquidació de pressupost adjunts i
dels recursos obtinguts i aplicats durant l’exercici anual acabat en aquesta data, i
contenen la informació necessària i suficient per a la seva interpretació i comprensió
adequades, de conformitat amb els principis i normes de comptabilitat per les
administracions públiques, que guarden uniformitat amb els aplicats l’exercici anterior.”
Modificació per a l’any vinent de les Ordenances municipals reguladores dels
tributs municipals
El Ple municipal, en sessió celebrada el proppassat 9 de novembre, adoptà l’acord de
modificació de les tarifes de les Ordenances Fiscals per a l’any 2000. Aquesta
modificació únicament ha significat l’augment de les taxes de recollida d’escombraries,
de desinsectació i del mercat municipal, les tarifes de les quals augmenta un 2%,
percentatge equivalent a la previsió d’augment de l’IPC continguda al Projecte de Llei
dels Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2000.
Aquest mateix increment tindran les quotes corresponents a l’Impost sobre Béns
Immobles, com a conseqüència de l’aplicació directa de l’esmentada Llei dels
Pressupostos de l’Estat.
També ha estat modificada la tarifa corresponent a l’Impost Municipal de Vehicles de
tracció Mecànica, d’acord amb la modificació introduïda a la Llei d’Hisendes Locals per
part de la Llei d’aprovació dels Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 1999. En
aquest sentit, s’ha incorporat un nou tram a la tarifa: El que correspon als vehicles
turismes de 20 cavalls fiscals en endavant.
Finalment, han estat introduïdes unes petites reformes a l’Ordenança Fiscal reguladora
de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb entarimats, taules i cadires amb
finalitat lucrativa i a l’Ordenança reguladora de la taxa per la utilització d’instal·lacions
municipals de caràcter cultural i recreatiu.

Calendari del contribuent per a l’any 2000
Els terminis previstos l’any vinent per a la recaptació dels diferents impostos i tributs
locals són idèntics als de l’any 1999. Us els recordem:

Concepte
IMPOST SOBRE VEHICLES
IMPOST S/BÉNS IMMOBLES (URBANA)
IMPOST S/ ACTIVITATS ECONÒMIQUES
TAXES (Escombraries, clavegueram, desinsectació…)
IMPOST S/BÉNS IMMOBLES (RÚSTICA)

Període de cobrament
Gener-Febrer
Abril-Maig
Juny-Juliol
Juny-Juliol
Setembre-Octubre

Devolució per part del Ministeri d’Agricultura del “Capital paralitzat” dels pòsits
agrícoles
Arrel de la normativa que entrà en vigor el juny d’aquest any, s’ha aconseguit per part
del Ministeri d’Agricultura la devolució del capital paralitzat dipositat per l’Ajuntament
de Sant Pere Pescador al Banc d’Espanya en concepte de pòsits agrícoles, el qual
importa un total de 1.054.012 Pessetes.
Aquesta quantitat havia estat ingressada ja fa molts anys per l’Ajuntament com a
conseqüència de l’aplicació d’un Decret de 14 de gener de 1955, el qual fou derogat
l’any 1985. Amb aquests pòsits, el Banc d’Espanya havia de finançar crèdits tous per
als agricultors.
A la vista de les dades aportades pel Ministeri referides als municipis de les
comarques gironines, s’ha pogut comprovar que el nostre Ajuntament, juntament amb
el de Vall de Bianya, era el que tenia dipositada una quantitat més elevada en
concepte de pòsits agrícoles.

URBANISME
Projectes de futur
L’inici del nou mandat municipal va lligat a la impulsió durant els propers tres anys i
mig per part del nostre Ajuntament de diversos projectes per a la millora de les
estructures urbanes i dels serveis del municipi; projectes de futur que es contemplen
amb il·lusió i, a la vegada, amb el realisme necessari perquè puguin ésser viables
econòmicament.
És en aquest sentit que seran fonamentals la propera convocatòria per part de la
Generalitat del nou Pla d’Obres i Serveis de Catalunya, el qual es configura com el
medi essencial per al finançament de les inversions dels petits municipis, i l’ajut que
mai ens ha mancat de la Diputació de Girona.
Un dels projectes que encararem amb més il·lusió serà la construcció de la Llar de
Jubilats al solar de l’antiga Rectoria del municipi, adquirit pel nostre Ajuntament a finals
de l’any passat.

També volem solucionar definitivament els accessos per a transeünts des del casc
urbà fins al Bon Relax, la reforma final de la Capella de Sant Sebastià i, com ja hem
indicat en un altre punt d’aquest Full informatiu, la rehabilitació de l’edifici de l’Escola.
Amb la col·laboració de la Diputació de Girona, volem emprendre les obres d’accés
directe al Camí del Joncar des del pont i la rotonda de la carretera de Castelló
d’Empúries.
Altres actuacions importants consistirien en la reforma dels serveis i carrers de la
Urbanització Bon Relax, per a la qual s'haurà de comptar amb l'aportació dels
propietaris afectats, i la remodelació de diverses zones del casc urbà de la població.

Acabament de les obres de la rotonda de la Carretera de L’Armentera
Abans de l’inici de la temporada estiuenca, la Diputació de Girona va enllestir les obres
de construcció de la intersecció giratòria de la Carretera de L’Armentera amb la
Carretera d’accés a les platges i Càmpings del municipi.
L’actuació ha estat rematada amb una original decoració de la part central de la
rotonda, amb la incorporació d’unes figures de peixos realitzades amb ferro i la
plantada d’una olivera.

Inici de les obres d’urbanització del Carrer Sant Antoni
Acaba d’iniciar-se l’execució de les obres d’urbanització del Carrer Sant Antoni, les
quals representaran una millora substancial de l’accés al nostre municipi des de la
carretera de Torroella de Fluvià.
Aquesta actuació ha estat adjudicada per part de la Diputació de Girona a l’empresa
Rubau Tarrés, S.A. per un import de 23.950.000 Pessetes.
Adquisició d’un terreny per a l’execució de la rotonda Est
L’Ajuntament adquirí, el proppassat mes de maig, una porció de terreny necessària per
a l’execució d’una part de la rotonda Est (Carrer Joncar/Camí del Joncar), inclosa dins
l’àmbit del Sól urbà adjacent a l’àmbit del Pla Parcial del subsector 1 del Sector UP 1
del Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Pere Pescador. La superfície adquirida
fou de 75,20 metres quadrats i ja estat incorporada a l’execució d’aquesta rotonda, la
qual ha estat portada a terme per l’entitat promotora d’aquest Pla Parcial d’acord amb
el Conveni urbanístic signat al seu dia amb el nostre Ajuntament.

AGRICULTURA

Millora de diversos camins municipals
En el transcurs d’aquests darrers mesos, l’Ajuntament ha portat a terme diverses
actuacions per a la millora d’alguns recs del municipi. En concret, al mes de juliol,
s’executaren les obres de neteja del rec de la Rajoleria, les quals han estat objecte
d’una subvenció de dos milions de pessetes per part del Departament d’Agricultura de
la Generalitat, i actualment s’estan acabant les obres de neteja del rec de la Closa
Vella amb la construcció de diversos passants.

Durant els mesos de maig, juny i juliol també es portaren a terme diversos treballs de
manteniment i reparació d’una bona part dels camins rurals de titularitat municipal. El
cost d’aquests treballs ha superat els dos milions i mig de pessetes i han estat
beneficiats amb una subvenció d’un milió de pessetes concedida per la Diputació de
Girona.
Pavimentació del Camí de l’Estany
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha aprovat definitivament el Projecte
d’arranjament de camins rurals.- III Fase i en el mateix s’inclou la pavimentació amb
ferm d’aglomerat asfàltic del Camí de l’Estany del nostre municipi.
El pressupost d’execució material de les obres d’aquest camí és de 5.339.021
Pessetes i, amb la seva realització, s’acabaria l’asfaltat iniciat ara fa vuit anys.

INFORMACIONS DIVERSES
Reunió amb els veïns de la Urbanització Bon Relax II
El dia 12 d’agost, l’Ajuntament convocà als propietaris dels immobles ubicats a la
Urbanització Bon Relax II amb la finalitat d’informar-los i recollir propostes en relació a
la necessitat d’adequar els serveis i instal·lacions de la Urbanització.
Després de constatar el mal estat d’aquests, s’acordà que els Serveis Tècnics
municipals efectuessin un informe i valoració de les diverses actuacions que s’haurien
d’emprendre i, posteriorment, es decidiria quines s’executarien i amb quins terminis.
Reunió informativa i exposició sobre el Concurs d’idees per a la carretera de
Castelló d’Empúries
El dia 23 d’abril va tenir lloc a la Sala Nova una xerrada informativa i la inauguració
d’una exposició referida al concurs d’idees, convocat per la Diputació de Girona, per a
la integració mediambiental i paisatgística del tram de la carretera GIV-6216 entre Sant
Pere Pescador i Castelló d’Empúries.
La xerrada compta amb la presència del diputat de Medi Ambient i l’Enginyer de la
Diputació de Girona i amb el Director del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.
La premsa publica informacions sobre un Parc Temàtic a Sant Pere Pescador
A mitjans del mes de novembre, diversos medis informatius de les comarques
gironines es feren ressò d’una iniciativa per a la construcció d’un parc temàtic a Sant
Pere Pescador. Segons aquests medis, els promotors del Parc preveuen reproduir un
poblat grec i un altre de romà, tot basant-se en les ruïnes d’Empúries i amb l’arribada
de les cultures grega i romana fa més de 2000 anys.
Cal dir que el nostre Ajuntament no ha rebut cap oferta formal en aquest sentit i que
les úniques informacions els hem obtingudes a partir del que s’ha publicat a la premsa.

HISTÒRIA LOCAL

Dades sobre la transformació urbana de Sant Pere Pescador
La configuració urbana de Sant Pere Pescador ha anat evolucionant palatinament al
llarg de la història. Inicialment, el primitiu recinte emmurallat, conegut com el fort,
estava delimitat per l’edifici parroquial, la casa Caramany, l’antiga rectoria i la Casa de
la Vila. Posteriorment, i a partir dels segles XIV-XV, la població s’estengué en dues
direccions, una cap a migdia, conformant el barri de Viladevall, amb la Plaça Major
com a centre comercial i el carrer Major com a nexe d’unió entre ambdós nuclis, i
l’altra, cap al nord, constituint el barri conegut com a Vilademont. Aquest eixample
també es trobava emmurallat, ja que els documents citen diverses portes, com la del
Mar, la del Riu o la de Torroella.
Amb tot, l’entramat de carrers i places s’ha anat modificant tot responent a les diferents
etapes d’expansió econòmica del municipi, a fluctuacions migratòries importants, o bé
a criteris dels mandataris per millorar el trànsit, la salubritat i la convivència entre el
veïnatge.
Aquest fet queda àmpliament constatat amb la documentació antiga que s’ha
conservat. En el segle XVIII, Sant Pere Pescador tenia una fisonomia urbana ben
diferent a l’actual, hi havia tot un seguit de petites places portalades, el casc urbà
comptava amb gran multitud d’horts, corrals i terrabastalls, que posteriorment es
convertiren en cases, i moltes vivendes ocupaven parcialment les vies públiques,
sobretot a la zona de la Plaça Major, que era força més atapeïda que a l’actualitat.
Al llarg del segle XIX i principis del XX s’obriren nous carrers. Cal remarcar, a tall
d’exemple, que a l’any 1883 la família Granada-Caramany portà a terme un important
procés d’urbanització a fora les muralles del fort en la seva part nord-oriental. A l’indret
conegut com a Valls forans, hi feren construir catorze cases destinades
majoritàriament a jornalers. El nou vial se l’anomenà Carrer de Granada, en honor dels
benefactors.
Un dels edificis més concorreguts i més significatius del municipi era la Casa del
Consell o de la Universitat. Les dades més antigues sobre la seva ubicació
corresponen a l’any 1723, que la situen dins el recinte emmurallat, afrontant a occident
amb el Portal Major, que era un dels que accedia a l’interior del fort i al sud amb la
muralla. És a dir, en el mateix indret on actualment hi ha l’Ajuntament. Aquest edifici
municipal ha tingut al llarg dels anys diferents emplaçaments. A principis del segle XIX
es traslladà a la Plaça Major, coneguda aleshores com a Plaza de la Constitución.
Mitjançant un document de l’any 1845 sabem que a causa d’unes pluges torrencials
que caigueren sobre el municipi el 9 de setembre d’aquell any, una part de la teulada
de la Casa Consistorial s’ensorrà sobre la vivenda veïna, propietat de Josep Mont. La
força de l’aigua i el mal estat de l’edifici contribuïren al seu enfonsament. Fou
aleshores quan l’Alcalde, Pere Massot, nomenà una comissió formada per dos fusters,
Josep Salart i Pere Ferrer, i dos mestres d’obres, Joan Taverner i Tomàs Castellà, per
elaborar un projecte de condicionament i restauració de l’immoble. L’import de les
obres va pujar 3.066,12 reals que foren pagades amb diners de les arques del comú,
amb el previ permís del governador civil. Després de la reforma, les oficines municipals
es mantingueren en el mateix indret fins l’any 1941 en què es tornaren a traslladar a
l’edifici del Carrer Verge del Portalet, antiga Casa del Consell.
Marisa Roig Simón

PATRIMONI MUNICIPAL

Adquisició de terrenys
L’Ajuntament acaba d’acordar l’adquisició d’una finca de 2.660 metres quadrats
situada al Camí del Joncar, a la vora del Pont, la qual és necessària per a l’execució
del Projecte d’accés directe al Camí del Joncar des del pont, del qual se’n fa
referència a la primera pàgina d’aquest Full informatiu i a l’apartat de Projectes de
Futur. D’aquesta manera es comença a fer realitat una actuació que pensem portar a
terme conjuntament amb la Diputació de Girona.
A la vegada, s’ha adoptat l’acord municipal d’adquirir un solar de 84 metres quadrats,
contigu a l’immoble on s’ubicava l’antiga Rectoria, amb la finalitat de fer més ampli
l’edifici de la futura Llar del Jubilat de Sant Pere Pescador.

Oposició del nostre Ajuntament a la creació d’un llac artificial a Torroella de
Fluvià i Ventalló
A principis de juny va començar, als termes municipals de Torroella de Fluvià i Ventalló
(Alt Empordà), l’extracció d’àrids en el paratge de Les Riberes, per a la posterior
creació d’una àrea de natura. En assabentar-se de l’inici d’aquestes extraccions, els
Ajuntaments de Sant Pere Pescador, L’Armentera i Vilamacolum van interessar-se pel
projecte i van adonar-se que es tractava de l’extracció de més d’un milió i mig de
metres cúbics d’àrids, en una àrea d’unes 30 hectàrees i que estava previst realitzar
extraccions fins a 10 m. de fondària, arribant per sota de la capa freàtica i, fins i tot, per
sota del nivell del mar.
Els Ajuntaments abans esmentats es van posar en contacte amb la Junta d’Aigües i
amb el Departament de Medi Ambient a Girona per informar-se del projecte, atès que
es tracta, al nostre entendre, d’una actuació molt desmesurada tenint en compte la
fragilitat i la vulnerabilitat de lloc i el medi on es realitza.
Cal dir que, des de fa uns 10 anys, els cinc Ajuntaments (Torroella de Fluvià, Ventalló,
L’Armentera, Vilamacolum i Sant Pere Pescador), preocupats per la salinització de
pous de reg agrícola que s’havia observat a l’entorn del Fluvià, van endegar una línia
d’estudis tècnics continuats en col·laboració amb la Diputació de Girona i el
Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca. A grans trets, les conclusions de
l’estudi, prolongat durant 5 anys, van ésser les següents:
 L’entorn del Fluvià, en aquests termes municipals, és d’una gran vulnerabilitat i
està en un equilibri molt fràgil i fàcil de trencar, amb el conseqüent perill de
salinització d’aigües i d’aprofundiment de la capa freàtica si es continuen fent
extraccions d’àrids al seu entorn.
 Qualsevol altre actuació antròpica hauria d’ésser curosament estudiada.
Com a conseqüència d’aquest estudi es van aturar definitivament les extraccions
d’àrids que s’havien anat fent a la llera del Fluvià en el terme municipal de Sant Pere
Pescador.
Posteriorment, el Departament de Medi Ambient va encomanar un estudi tècnic a una
empresa especialitzada en hidrogeologia, sobre les possibilitats d’extraccions d’àrids
en el tram final del riu Fluvià. A grans trets també, les conclusions van ésser les
següents:




Es va definir un mapa d’extraccions on s’especificava la profunditat i volum
màxim d’extraccions a realitzar.
Es va concloure també que la zona era altament sensible i que qualsevol
actuació brusca podria afectar, de forma important i irreversible, el fràgil
equilibri hidrogeològic de la zona i derivar en la possible salinització i
aprofundiment irrecuperable de la capa freàtica.

En la zona on actualment s’estan realitzant les extraccions l’estudi deia que la
profunditat màxima d’excavació s’hauria de situar al voltant de 3,5 o 4 m, en canvi
estan previstes excavacions de fins a 10 m. de profunditat.
Vistos tots aquests antecedents, l’Ajuntament de Sant Pere Pescador s’oposa a aquest
projecte perquè entén que no ha estat prou ben estudiat pels següents motius:
 L’actuació respon únicament a la voluntat d’una empresa privada d’extreure àrids.
 La creació d’una àrea de natura posterior és únicament una justificació del
projecte, doncs difícilment es podrà
gestionar posteriorment un sistema
d’aquestes característiques, que en qualsevol cas hauria d’estar integrat en el Parc
dels Aiguamolls de l’Empordà per assegurar-ne la correcta gestió i conservació.
 La realització d’aquest projecte pot comportar, com a mínim, 4 importants riscos
irreversibles:
1. Possibilitat d’aprofundiment de la capa freàtica amb les conseqüències negatives
sobre l’agricultura de la zona i els sistemes naturals que això suposaria.
Actualment , el riu ja està molta part de l’any sense corrent d’aigua superficial i
l’aprofundiment de la capa freàtica suposaria assecar superficialment el riu més
període durant l’any, apart de deixar la majoria dels pous de la zona sense
capacitat d’elevació d’aigua agrícola i permetre la intrusió d’aigua marina.
2. Possibilitat de salinització dels aqüifers també amb conseqüències negatives i
irreversibles per l’agricultura i els sistemes naturals.
3. L’embassament de tal quantitat d’aigua podria tenir repercussions perilloses en cas
de grans avingudes d’aigües.
4. La creació d’una àrea de natura totalment artificial, sense cap garantia de viabilitat i
continuïtat, està totalment enfrontada amb un model realista de gestió de l’entorn
natural en connexió amb el Parc dels Aiguamolls de l’Empordà.
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