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UN ONZE DE SETEMBRE MOLT ESPECIAL
Com ja és tradicional, Sant Pere Pescador celebrà la diada de l’onze de setembre amb
la Festa d’homenatge a la nostra gent gran. Des de fa ja bastants anys, rarament
podem imaginar-nos una altra manera de commemorar aquesta data tan significativa.
Enguany, però, la celebració va estar marcada per un fet molt significatiu: La
col·locació de la primera pedra del futur Casal d’Avis que, com ja sabeu, s’edificarà al
solar on s’ubicava l’antiga Rectoria parroquial.
L’acte va estar molt concorregut i, sobretot, va omplir de satisfacció a tots els
assistents. Aquests ja desitjaven veure les obres acabades per poder gaudir d’un
equipament que, de ben segur, complirà les expectatives que hi han dipositat.
L’adjudicació d’aquesta obra l’efectuà el Ple municipal, en el transcurs del mes d’agost,
i va recaure en l’empresa de Girona Euritmia Construccions, S.A. El preu
d’adjudicació ha estat de 104.623.693 Pessetes, més 5.445.325 Pessetes
corresponents a l’Estudi de Seguretat i Salut. L’obra comptarà amb una subvenció total
de 48.775.545 pessetes del Pla únic d’Obres i Serveis de Catalunya.
El projecte original, redactat pels Arquitectes municipals Lluís Gratacós i Anna Costal,
ha estat sotmès a la consideració de la Comissió de Patrimoni del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya tenint en compte que en el solar hi han restes
de l’antiga muralla del municipi. Aquesta Comissió indicà la necessitat de fer, abans
de l’inici de les obres, unes prospeccions arqueològiques per tal d’esbrinar si existien
restes valuoses al subsòl.
Una vegada portats a terme aquests treballs en el transcurs del mes de novembre,
s’ha vist que no existia cap element soterrat amb interès patrimonial per a la seva
conservació i, tot seguit, ja s’han iniciat les obres de construcció del Casal d’Avis.

EDITORIAL

Quan arriben aquestes dates, sembla que sentim la necessitat de valorar la
feina feta en el transcurs dels darrers dotze mesos, és a dir, d’aturar-nos per mirar una
mica enrera i fer balanç de la nostra actuació.
A les acaballes de l’any 2000, i una vegada fet aquest repàs, hem vist que
s’han refermat el que considerem les línies bàsiques del treball de l’equip de govern,
les que han presidit l’acció municipal en aquests darrers anys:
.- Una gestió realista, estretament lligada a la veritable vida econòmica i
social del municipi; una gestió que no pretén fer volar coloms sinó assentar-se en la
realitat del nostre entorn i de la seva gent.
.- Una sòlida base econòmica per a les actuacions municipals, sense
anar per damunt de les nostres possibilitats; una base aconseguida amb la
racionalització de la despesa i, a la vegada, amb l’aprofitament màxim dels recursos
obtinguts.
.- Una programació de l’activitat que sigui equilibrada i respectuosa amb
el medi ambient, que procura la màxima atenció envers un entorn natural privilegiat.
.- Una proposta de futur que persegueix la millora de la qualitat de vida
dels nostres ciutadans mitjançant la inversió en infrastructures necessàries i
permanents.
A la vista d’aquest repàs, i relacionant-lo amb el tema de portada d’aquest Full
informatiu, sento que l’acció de govern municipal vol lligar tradició i modernitat. Una
tradició personificada en aquest cas per la nostra gent gran, amb tot el que representa
d’arrel i experiència per a tot un poble, i modernitat personificada en la creació d’un
edifici que donarà més serveis a una bona part dels santperencs, és a dir, que
representarà una millora en la seva qualitat de vida.
En aquest temps de Nadal, temps de retrobament i lligam entre generacions
diverses, ens satisfà parlar-vos d’aquesta relació entre les nostres arrels i la
perspectiva de futur, parlar-vos d’aquesta tasca municipal que vol situar el nostre
municipi en una línia de creixement i millora, sense perdre de vista la seva tradició i, en
definitiva, la seva realitat.
Bones Festes.

Florenci Bosch i Soler
Alcalde President

HOMENATGE A LA VELLESA
Reproduïm aquí tres fotografies de la Festa d’homenatge a la vellesa
d’enguany que, tal com us hem recordat a la portada, es celebrà en el transcurs de la
diada de l’onze de setembre.
A la primera fotografia podeu veure les persones que aquest any han complert
seixanta-cinc anys i a la segona s’hi reprodueix el moment en que s’homenatjà la Sra.
Rosa Roig Llorens que, aquest mateix mes de setembre, complí 100 anys. La tercera
fotografia mostra una imatge general de la Festa.

OBRES I PROJECTES

Atribució definitiva del Pla d’Obres i Serveis de Catalunya
La Comissió de Cooperació Local de la Generalitat de Catalunya ha acordat la
formulació definitiva del Pla únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) per als anys
2000 i 2001. Aquest Pla, a partir del qual es deriven les subvencions més importants
que pot rebre avui dia un petit municipi per a les seves inversions, contempla una
subvenció de 30 milions de pessetes al seu Programa d’acció territorial i una altra de
18.775.545 Pessetes al seu Programa General amb destí al Projecte de Casal d’Avis i
altres dependències municipals que hem iniciat recentment.
A la vegada, el PUOSC contempla inicialment una atribució de 15 milions de
pessetes l’any 2003 per al projecte de Condicionament de la Carretera Local de Sant
Pere Pescador a Sant Martí d’Empúries que promou el nostre Ajuntament.
Sol·licituds de subvenció per al programa FEDER
El proppassat mes d’agost es presentaren dos projectes municipals amb
l’objectiu que siguin cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional
(FEDER) del període 2000-2006. En concret, s’ha sol·licitat el cofinançament del
Projecte de Centre d’informació i Itinerari Natural, una actuació llargament perseguida
per l’Ajuntament, i el Projecte de remodelació de la Plaça Major i del Carrer Major.

Adjudicació de les obres de la baixada del pont i realització d’obres menors
La Diputació de Girona ha adjudicat a l’empresa Servià Cantó, S.A. l’execució
de les obres del Projecte d’Accés al pont sobre el riu Fluvià a la carretera de Sant Pere
Pescador a L’Armentera GI-V-6303, pressupostat en 19.087.241 Pessetes. L’inici de
les mateixes tindrà lloc de forma immediata, una vegada hagin transcorregut les dates
nadalenques.
Per altra banda, cal informar-vos que l’Ajuntament ha portat a terme
recentment diverses obres de caràcter menor, entre les quals cal citar la instal·lació de
diversos punts d’enllumenat públic a la Carretera de Torroella de Fluvià; la reparació
del sistema d’enllumenat de les casetes del Camp d’Esports que, tal com estaven,
oferien una gran perillositat per als seus usuaris; i la neteja de bona part dels recs dels
camins municipals.

CASA CONSISTORIAL

Contractació de tècnics municipals
L’Ajuntament ha nomenat la Sra. Mar Pèlach com a Arquitecte municipal i a la
Sra. Lourdes Moret com a Arquitecte tècnic (Aparellador) municipal tenint en compte
que el Sr. Lluís Gratacós, la Sra. Anna Costal i el Sr. Jaume Pagès, els quals exercien
aquestes respectives funcions fins ara, s’han adreçat a uns nous destins professionals.
Des d’aquestes pàgines, desitgem èxit en els seus nous destins a uns i altres.

Canvis en el personal municipal
El proppassat 24 de novembre, l’Ajuntament va signar a la Delegació de Treball
una acta de conciliació amb el Sr. José Manuel Coalla a través de la qual ambdues
parts s’avingueren en els termes i condicions de la sortida d’aquest treballador de la
plantilla de personal laboral municipal.
A més, hem d’indicar-vos que el proppassat estiu es jubilà la Sra. Concepció
Quintana, netejadora d’edificis municipals, i a finals d’any també es jubilarà una altra
netejadora, la Sra. Diamantina Cerdeira.

NETEJA I VIGILÀNCIA DE LA PLATJA
La campanya de neteja de la platja, iniciada a finals del mes de juny i
finalitzada a mitjans del mes de setembre, ha tingut un bon resultat i aquest ha quedat
reflexat, una vegada més, en el Programa de vigilància i informació de l’estat de les
platges que elabora l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya on
durant la pràctica totalitat de l’estiu les nostres platges han obtingut la màxima
qualificació de qualitat (cinc estrelles).
Aquesta mateixa Agència ens ha concedit enguany una subvenció de
1.057.278 Pessetes per sufragar les despeses municipals derivades de la neteja de les
platges.
A més, la Diputació de Girona ha concedit als Ajuntaments costaners, per
primera vegada, una important dotació econòmica per ajudar-los en l’elevada partida
de despesa del servei de salvament i socorrisme de les seves platges. En concret, al
nostre Ajuntament, a qui el cost total d’aquest servei ha representat aquest any un cost
de 6.971.000 Pessetes, li ha correspost una subvenció de 1.214.000 Pessetes per
aquest concepte.
Pel que fa a la situació de la gola, enguany s’ha arribat novament a un acord
amb els 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 per establir unes mesures que reduïssin la perillositat en aquest indret amb
motiu de la confluència del trànsit de motos aquàtiques, embarcacions i taules de
windsurf. Els resultats han estat valorats de forma encara més positiva que l’any
anterior.

HISENDA

Diverses subvencions rebudes
A més de les subvencions relacionades en altres punts d’aquest Full informatiu
, cal esmentar que la Diputació de Girona també ha concedit darrerament al nostre
Ajuntament, entre altres, aquestes ajudes: Un milió de pessetes per a les obres de
reforma portades a terme a l’edifici escolar; un altra milió de pessetes per a l’execució
dels treballs d’instal·lació del nou enllumenat públic del Camp d’Esports municipal i, a
més, un ajut de 900.000 Pessetes per als treballs de neteja dels recs municipals.
La Diputació de Girona, amb la seva línia continuada de subvencions als
municipis de les nostres comarques, és avui per avui una de les fonts més importants

d’ajut econòmic per als municipis petits, juntament amb el ja esmentat Pla Únic
d’Obres i Serveis de Catalunya.

Ordenances Fiscals per a l’any 2001
Per a l’any vinent, l’Ajuntament ha acordat un increment del 3,7%, percentatge
igual al de l’augment interanual de l’IPC, per a les tarifes contingudes a les
Ordenances Fiscals reguladores de les taxes de desinsectació, de prestació dels
serveis turístics i del mercat municipal.
A la vegada, s’ha acordat un augment del 18,75% en les taxes de depuradora
per tal d’equilibrar els ingressos per aquest concepte amb el cost del servei. Les taxes
d’escombraries també han estat incrementades amb la finalitat d’aconseguir l’esmentat
equilibri entre ingressos i despeses.

Calendari del Contribuent
Els terminis previstos l’any 2001 per a la recaptació dels impostos i tributs
locals són els mateixos que en aquests darrers anys. Els reproduïm de nou:

Concepte

Període de cobrament

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

Gener-Febrer
Abril-Maig
Juny-Juliol
Juny-Juliol
Setembre-Octubre

FESTA MAJOR DE SANT SEBASTIÀ.- Gener del 2001

Dissabte 20 de gener
A les 12 del migdia.- Ofici solemne a l’Església Parroquial i, seguidament, audició de
tres sardanes a la Plaça de l’Església a càrrec de la Cobla La Principal de La Bisbal.
A les 5 de la tarda.- Concert al Centre Cívic i, a continuació, Ball de Tarda amb
l’Orquestra La Principal de la Bisbal.
A dos quarts de 12 de la nit.- Ball al Centre Cívic amb els conjunts:
LA PRINCIPAL DE LA BISBAL
LA BANDA DEL DRAC

Diumenge 21 de gener
A dos quarts de 5 de la tarda.- Espectacle d’animació infantil a la Sala Nova.
A les 6 de la tarda.- Audició de sardanes al Centre Cívic amb la COBLA CIUTAT DE
GIRONA.

TOTES LES ACTUACIONS SÓN GRATUÏTES
Organitza i Patrocina: Excm. Ajuntament de Sant Pere Pescador

INFORMACIONS DIVERSES

Conveni amb la Diputació per a la cessió dels trams urbans de les seves
carreteres
El Ple municipal ha acordat l’aprovació del Conveni proposat per la Diputació
de Girona que té per finalitat l’establiment de les bases per a la cessió al nostre
Ajuntament del tram urbà de les carreteres que són de titularitat provincial: De la
carretera GI-V-6216 de Sant Miquel de Fluvià a Castelló d’Empúries se’ns cediria tota
la travessera urbana, i de la GI-V-6303 de Sant Pere Pescador a L’Armentera es
cediria des de l’inici fins a l’entrada del pont, inclosa la baixada que s’executarà en
properes dates.

Creació de l’Àrea Bàsica de Salut de L’Escala
Davant l’acord de fusió dels partits mèdics inclosos a l’àmbit territorial de l’Àrea
Bàsica de Salut (ABS) de L’Escala adoptat per la Delegació Territorial de Sanitat i
Seguretat Social de Girona, el nostre Ajuntament decidí la presentació d’una al·legació
en el sentit següent:
a) Proposar la creació d’una Subàrea Bàsica de Salut que englobi els municipis que
pertanyen actualment al partit mèdic de Sant Pere Pescador.
b) Proposar que aquesta Subàrea Bàsica de Salut de Sant Pere Pescador s’integri
dins de l’Àrea Bàsica de Salut de Figueres.
Malgrat la presentació d’aquesta al·legació, el procés de fusió dels partits
mèdics integrats a l’ABS ha continuat endavant i, des de mitjans del mes de desembre,
s’ha fet realitat la proposta de la Delegació Territorial de Sanitat. Aquesta Delegació ha
concedit la gestió de l’Àrea a l’Hospital de Figueres.
Cal esmentar que, en el transcurs del proppassat estiu, es vàren implantar uns
reforços al servei d’atenció primària de salut que es dóna al consultori local municipal.
L’Ajuntament autoritzarà l’ús del Consultori per a aquest reforç tenint en compte la
millora que representava per a l’atenció sanitària al nostre municipi.

Adhesió al Consell d’iniciatives locals en matèria de medi ambient
En consonància amb l’acord municipal de data 14 d’agost de 1998, a través del
qual l’Ajuntament acordà adherir-se a la Carta d’Aalborg i a la Campanya de Ciutats
Europees Sostenibles, el passat mes de setembre, el Ple municipal acordà integrar-se
en el Consell d’iniciatives locals per al medi ambient de les comarques de Girona que
promou la Diputació de Girona com a fòrum de trobada, de coordinació i de cooperació
dels ajuntaments adherits a l’esmentada Carta d’Aalborg i amb l’objectiu comú
d’avançar cap a un desenvolupament econòmic i social harmònic amb el medi ambient
dels nostres municipis.

Propera creació de la pàgina WEB del municipi
L’Ajuntament ja està treballant per a la propera aparició de la pàgina WEB del
municipi, la qual volem que sigui una eina bàsica per a la divulgació de la informació
municipal i per a la promoció turística de Sant Pere Pescador.
Informacions
Ventalló

sobre el llac artificial dels municipis de Torroella de Fluvià i

Per part del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya
s’estan portant a termes diversos treballs per tal d’estudiar els efectes hidrogeològics
de l’execució de la primera fase del projecte d’extracció d’àrids a la zona anomenada
Meandre Vell dels municipis de Ventalló i Torroella de Fluvià.
L’Ajuntament ha continuat fent gestions, dia a dia, amb la finalitat d’evitar que
l’impacte d’aquesta actuació es tradueixi en la salinització i inutilització de molts dels
punts de captació d’aigua de la zona del Baix Fluvià. Aquests desastrosos efectes
acabarien per fer inútils els esforços portats a terme durant aquests darrers anys per a
la preservació dels recursos hídrics de la zona, tot malmetent a curt o llarg termini
l’agricultura d’aquestes terres, pilar fonamental de la seva estructura econòmica.
La voluntat municipal no defallirà, malgrat alguns entrebancs i incomprensions
que s’han trobat pel camí, i continuarà defensant amb rigor l’objectiu de preservar
l’equilibri hidrològic del Baix Fluvià.

ACORDS MUNICIPALS
Moció per a la reducció del preu del gasoil

El Ple municipal del mes de setembre va aprovar una moció per tal d’instar al
Govern de l’Estat perquè, mitjançant un diàleg fluid amb els representants del sector
agrari, s’estableixin mesures per minimitzar l’impacte de l’important increment del preu
del gas-oil agrícola a les rendes agràries.

Festes locals any 2001
El Ple municipal acordà la fixació de les dates corresponents a les festes locals
del nostre municipi per a l’any 2001. Aquestes coincidiran amb les festivitats de Sant
Sebastià, el dissabte 20 de gener, i Sant Pere, el divendres 29 de juny.

Paralització de la tramitació dels expedients de llicències de Ràdiocomunicació
Tenint en compte que s’està desenvolupant la legislació que s’haurà d’aplicar
en el sector de la ràdiocomunicació i que aquesta afectarà tant a les instal·lacions
d’antenes de telefonia mòbil existents al nostre municipi com a les projectades,
l’Ajuntament ha acordat la paralització de la tramitació de tots els esmentats
expedients i la comunicació als seus titulars fins que aparegui la nova legislació i hagi
estat elaborada la corresponent Ordenança municipal reguladora en l’àmbit del sòl
urbà i urbanitzable del municipi.

BON NADAL

Les activitats organitzades per l’Ajuntament amb motiu de les properes Festes
nadalenques s’iniciaran amb la ja tradicional Cagada del tió que tindrà lloc a la Sala
Nova el proper 24 de desembre, a partir de les cinc de la tarda. Enguany, aquest acte
tindrà un preàmbul consistent en l’actuació del grup d’animació infantil El País de
Xauxa que representarà l’espectacle Quan arriba Nadal on els joves rabadans Lluquet
i Rovelló, coneixedors de molts romanços, contes i cançons, ens convidaran a
compartir-los amb ells.
El dissabte 30 de desembre, de 5 a 6 de la tarda, els patges reials aniran a la
Sala Nova per efectuar la recollida de les cartes que els nens i nenes de Sant Pere
Pescador hauran adreçat als Reis d’Orient. Aquests arribaran puntualment, com cada
any, el dia 5 de gener amb la ja tradicional Cavalcada que recorrerà els carrers més
cèntrics del municipi.
Els Reis també oferiran un berenar i regals a la gent gran del nostre municipi el
dia 6 de gener a la Llar del Jubilat.
Enguany, el nostre Ajuntament ha volgut potenciar la il·luminació nadalenca
amb la incorporació de noves figures i efectes de llum que s’han anat distribuïnt pels
carrers del municipi.

ENSENYAMENT I CULTURA

Millores de l’Escola
Les obres portades a terme per l’Ajuntament en el transcurs del proppassat
estiu han representat una sensible millora per a les condicions de l’edifici escolar del
nostre municipi. L’esforç econòmic municipal, molt més important que el portat a terme

pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat, ha representat una despesa de
prop de deu milions de pessetes.
L’esmentat Departament de la Generalitat s’ha compromès a continuar invertint
a la nostra Escola en el transcurs dels propers anys.

Activitats culturals i de lleure
A l’èxit aconseguit pel Festival Internacional de Música clàssica hi hem d’afegir
enguany l’elevada valoració que ha obtingut la celebració dels Casals d’Estiu al Centre
Cívic de la nostra localitat, la qual cosa va venir motivada per la realització durant els
proppassats mesos de juliol i agost de les obres a l’edifici escolar. Arrel d’aquest bon
acolliment a la nova ubicació, s’ha pensat en continuar celebrant-los en aquest espai
municipal.
Una de les properes cites culturals i festives al municipi serà la Trobada
sardanista infantil que tindrà lloc el proper 8 d’abril al Centre Cívic de la nostra
localitat.

