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PROJECTES I REALITATS
A l’inici del proppassat estiu, concretament l’1 de juliol, s’inauguraren les obres del
Projecte d’accés al pont sobre el riu Fluvià a la carretera de Sant Pere Pescador a
L’Armentera, amb la presència del President de la Diputació de Girona Sr. Carles
Páramo i Ponsetí.
L’acte, emmarcat dins de les activitats organitzades amb motiu de la celebració de la
festivitat del patró del nostre municipi, comptà amb la presència de nombrosos
santperencs, els quals gaudiren de l’actuació dels Castellers de L’Albera, d’una audició
de sardanes a càrrec de la Cobla La Bisbal Jove, i d’un aperitiu popular.
Al damunt d’aquestes ratlles podeu veure unes imatges d’aquesta celebració, tot
reflectint el moment en què es tallava la cinta inaugural per donar pas als vehicles, per
primera vegada, a través d’aquesta nova via de connexió.
La nova regulació del trànsit rodat que entrà en funcionament a partir de l’obertura
d’aquest vial, després d’uns primers dies marcats per la inevitable desorientació i
manca de costum, ha demostrat que ha pogut donar satisfacció a bona part de les
expectatives sobre la descongestió circulatòria dins del casc urbà de la població.
Estem, per tant, davant d’una realitat.
L’imminent acabament de les obres de l’edifici del Casal també és una realitat. A les
pàgines interiors disposeu d’informació gràfica i escrita sobre l’estat final de l’execució
d’aquestes obres i sobre les previsions futures per al seu funcionament. Com ja sabeu,
es tracta d’unes obres de gran envergadura i d’un equipament d’importància cabdal
per al nostre municipi.
Al marge d’aquestes actuacions ja finalitzades o en fase d’acabament, el full informatiu
que teniu a les vostres mans també us parla de projectes i actuacions futures, les
quals ens mostren que Sant Pere Pescador va fent el seu camí, que no s’atura.

EDITORIAL

La portada d’aquest Full informatiu és prou significativa dons parla de “realitats” i
“projectes”. Això vol dir que estem en marxa, que les promeses no s’han quedat
només amb això i que, a la vegada, hi ha energia per pensar en nous reptes i
actuacions de futur.
Creiem que això és important, no tan sols pel que significa des de l’àmbit estrictament
municipal sinó també des de la perspectiva de l’activitat econòmica i social de Sant
Pere Pescador, la dinàmica de la qual es veu reforçada i complementada per l’actuació
del nostre Ajuntament.
L’activitat pública i la iniciativa ciutadana han de complementar-se, han de reforçar-se
mútuament perquè una no té sentit sense l’altra. Per al nostre Consistori, aquestes
dues vessants es relacionen com si fossin les dues cares d’una mateixa moneda.
Per això, una vegada s’estan fent realitat els projectes iniciats ja fa temps, i penso
sobretot en l’edifici del Casal, s’imposa la necessitat de donar-los el màxim rendiment,
d’apropar-los als santperencs perquè aquests els omplin també amb les seves
iniciatives.
L’Ajuntament ha volgut “fer poble”, tot responent a les demandes que ha copsat i a les
necessitats que ha pogut percebre.
Amb això vull dir que, una vegada feta per part de l’Ajuntament la feina de crear les
infrastructures, ara és l’hora de la ciutadania, l’hora de mostrar com som, de mostrar
també la nostra energia.
Finalment, aprofito aquest espai per desitjar-vos unes bones festes nadalenques i un
feliç any nou.
Florenci Bosch i Soler
Alcalde President

URBANITZACIÓ FLUVIANÀUTIC

Ja us informàvem al nostre darrer full informatiu dels moviments que hi ha hagut a la
propietat dels terrenys inclosos a la Unitat d’Actuació Fluvianàutic del nostre terme
municipal.
Dons bé, aquest fet ha motivat la presentació al nostre Ajuntament del projecte de Pla
Especial de Reforma Interior d’aquesta Unitat, el qual pretén donar compliment a les
determinacions contingudes a l’acord d’aprovació definitiva de la revisió del Pla
General d’Ordenació Urbana del nostre municipi i, a la vegada, ésser compatible amb
la nova delimitació de la zona marítima terrestre que s’ha produït a aquesta zona.
En un altre sentit, sense apartar-nos d’aquest tema, el nostre Ajuntament també ha
tingut coneixement de la presentació per part de l’entitat ecologista IAEDEN (Institució
Alt Empordanesa d’Estudis de la Natura) d’un recurs d’alçada contra la qualificació de
sòl urbà que el nostre Pla General atorga a la Unitat d’Actuació del Fluvianàutic perquè
estima que es tracta d’una zona natural especialment sensible i propera al Parc dels
Aiguamolls de l’Empordà.

L’EDIFICI DEL CASAL

A les fotografies adjuntes podeu veure l’estat de les obres de l’edifici del Casal. Tal
com queda palès, els treballs estan en la seva recta final i es preveu que estiguin
totalment finalitzats en el transcurs de les properes setmanes. L’empresa adjudicatària
Euritmia, Construccions, S.A. ha complert abastament amb els terminis fixats al
Projecte i al contracte d’obra i, per tant, el grau de satisfacció amb la mateixa per part
dels tècnics directors i del nostre Ajuntament és molt elevat.
Es preveu que les despeses extraordinàries que haurà originat l’execució de l’obra
seran mínimes, tot limitant-se a l’increment de la il·luminació interior d’algunes zones
de l’edifici i a l’acabament de les obres d’urbanització de la vorera exterior.
Com aspecte important d’aquesta actuació, i atesa la necessitat de dotar-la amb un
subministrament elèctric de 50 kW, s’ha subscrit un Conveni amb l’empresa
“Hidroelèctrica de l’Empordà, S.L.U.” a través del qual aquesta empresa s’obliga a
executar tots els treballs elèctrics necessaris per a la construcció de la nova línia de
baixa tensió amb un cost de zero pessetes (0 ptes.) en concepte de cooperació
econòmica. L’Ajuntament s’ha fet càrrec de l’obertura i tancament de la rasa amb tots
els materials precisos, i a l’obtenció dels permisos i assegurança de responsabilitat
civil.
La previsió del nostre Ajuntament és que, a més de l’ús propi de Casal, aquesta
infrastructura pugui acollir altres funcions com la de sala d’actes, espais per a cursets i
activitats, sala d’ordinadors, biblioteca municipal, i altres. Actualment, s’estan fent els
primers contactes i gestions per tal d’anar perfilant aquests futurs usos.

OBRES PÚBLIQUES

El Projecte de remodelació de la Plaça i del Carrer Major
Els Serveis Tècnics del Consell Comarcal de l’Alt Empordà han acabat la redacció del
Projecte de remodelació de la Plaça Major i del Carrer Major i ja l’han presentat al
nostre Ajuntament per al seu estudi.
Aquest projecte proposa una nova pavimentació d’aquests espais tot substituint les
voreres i el paviment asfàltic de la calçada per un paviment únic amb llambordes de
diferents mides i colors. Tant al carrer com a la plaça es preveu la supressió de les
voreres i la formació d’unes pendents cap a una reixa-canal contínua que es situa al
centre del carrer i a un lateral de la plaça.
El projecte també contempla el soterrament de la xarxa d’aigua i una nova xarxa de
sanejament. També es modifica la distribució lumínica del centre de la plaça amb la
substitució del fanal central per uns punts de llum situats a prop dels nous arbres que
es proposen.
En aquests moments, el nostre Ajuntament està valorant la proposta i estudiant les
possibles vies de finançament.

Inici de les obres de l’Itinerari Natural
El Departament de Medi Ambient de la Generalitat ha concedit al nostre Ajuntament
una subvenció d’un milió cent vint-i-cinc mil pessetes amb la finalitat de destinar-la als
treballs d’urbanització de l’Itinerari Natural a l’entorn del riu Fluvià.
Amb aquest suport financer, i amb la col·laboració tècnica del Parc Natural dels
Aiguamolls de l’Empordà, s’han iniciat els primers treballs de desbrossament i neteja
de la part del recorregut que connecta amb el pont sobre el rec del Molí que ha
d’executar properament l’esmentat Departament de Medi Ambient.
Amb aquestes primeres actuacions, s’inicia dons una de les actuacions que el nostre
Ajuntament havia previst amb major anterioritat. També comença a fer-se realitat.
Conveni amb la Diputació de Girona per a l’arranjament de diversos carrers
municipals
Davant la necessitat de portar a terme treballs de tractament superficial asfàltic a una
bona part dels Carrers del nucli urbà del nostre municipi, tenint en compte que el seu
estat actual és força deficient, l’Ajuntament ha acordat subscriure un conveni de
col·laboració amb el Servei d’Obres i Vies de la Diputació de Girona per tal que puguin
executar-se aquestes obres.
Segons els termes d’aquesta col·laboració, el personal de la Brigada del Servei
d’Obres i Vies de la Diputació portarà a terme les obres de tractament superficial
asfàltic, d’acord amb les previsions efectuades pels serveis tècnics municipals, tot
aportant el nostre Ajuntament el cost del material d’obra.
Previsió d’obres a l’Escola
El nostre Ajuntament té prevista la realització de les obres necessàries per a la
rehabilitació de tota la façana exterior de l’edifici del Col·legi Públic Llagut, la qual cosa
es portaria a terme en el transcurs de les properes vacances escolars d’estiu.
D’aquesta manera, es clouran el seguit d’actuacions executades al llarg d’aquests
darrers anys, les quals ens permeten afirmar que podrem gaudir d’una Escola
totalment nova.

EL DARRER ONZE DE SETEMBRE

La tradicional festa d’homenatge a la vellesa que el nostre Ajuntament organitza, any
rera any, per a la diada de l’onze de setembre va comptar en aquesta ocasió amb una
innovació important en el menú del dinar de germanor. Enlloc de la tradicional paella,
es varen servir uns entrants i un suquet de peix que complagueren a la gran majoria
dels assistents.
A les fotografies que acompanyem podeu veure reproduïdes les persones que
enguany complien els seixanta-cinc anys, l’homenatge a les persones de més edat del
municipi i una imatge d’un dels actes de la festivitat.

Agenda d’Actes de les Festes Nadalenques 2001-2002
Desembre 2001
Dissabte dia 15.- GRAN QUINA AL CENTRE ESCOLAR “LLAGUT”
A 2/4 de 10 del vespre, organitzada per l’AMPA de l’Escola.
Divendres dia 21.- A LA LLAR DE JUBILATS, a les 6 de la tarda:
“Contes i històries de Nadal”, a càrrec d’Anna Roca.
Organitza i patrocina: Fundació Caixa de Girona.
GRAN QUINA AL CENTRE ESCOLAR “LLAGUT”
A 2/4 de 10 del vespre, organitzada per l’AMPA de l’Escola.
Diumenge dia 23.- A les 5 de la tarda, a la SALA NOVA, la Companyia de
Teatre Infantil “País de Xauxa” interpretarà “EN EL PAIS DE
XAUXA”
Tot seguit: FAREM CAGAR EL TIÓ !!!!!
Dimecres dia 26.- Al CENTRE CÍVIC, a les 7 de la tarda.
“L’ELENC SANTPERENC Infantil i Juvenil” escenificarà: “ELS
PASTORETS” de Frederic Soler “Pitarra”.
Dissabte dia 29.- A la SALA NOVA, a les 7 de la tarda, el PATGE REIAL,
enviat pels REIS MAGS D’ORIENT, recollirà les vostres
cartes i us lliurarà dolços records de part de MELCIOR,
GASPAR i BALTASAR.
Dilluns dia 31.- GRAN FESTA DE CAP D’ANY, AL CENTRE CÍVIC
Ball i gresca fins al matí del 1r. de gener de 2002.
No us ho perdeu! Entrada lliure.
Gener 2002
Dissabte dia 5.- Nens i nenes: prepareu els fanalets per acompanyar la
CAVALCADA DELS REIS D’ORIENT que tenen previst
arribar als voltants de la 7 de la tarda. Es farà la ruta habitual,
aturant-nos a l’Ajuntament per tal que, des del seu balcó, els
REIS MAGS MELCIOR, GASPAR i BALTASAR, s’adrecin a
tots vosaltres. Tot seguit, a l’Esglèsia Parroquial, entregaran
regals a tots els nens i nenes de la nostra vila.
Diumenge dia 6.- A la LLAR DELS JUBILATS, a les 5 de la tarda, GRAN
QUINA i berenar organitzat per la Junta de l’Associació de
Jubilats de Sant Pere Pescador.
Diumenge dia 13.- AL CENTRE CÍVIC, a les 7 de la tarda
L’ELENC SANTPERENC Infantil i Juvenil escenificarà: “Els
Pastorets” de Frederic Soler “Pitarra”.

Festes locals per a l’any 2002
El Ple municipal adoptà l’acord de fixar les dates corresponents a les festes locals del
nostre municipi per a l’any 2002. Aquestes seran el dilluns 21 de gener, un dia
després de la festivitats de Sant Sebastià, el dissabte 29 de juny, festivitat de Sant
Pere.

FESTA DE SANT SEBASTIÀ

FESTA MAJOR DE SANT SEBASTIÀ.- Gener del 2002

Dissabte 19 de gener
A les 5 de la tarda.- Espectacle d’animació infantil a la Sala Nova.
A dos quarts de 12 de la nit.- Ball al Centre Cívic amb els conjunts:
STRENOS
LA BANDA DEL DRAC

Diumenge 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 2/4 de 6 de la tarda.- Concert al Centre Cívic i, a continuació, Ball de Tarda amb
l’Orquestra La Principal de la Bisbal.
.
TOTES LES ACTUACIONS SÓN GRATUÏTES
Organitza i Patrocina: Excm. Ajuntament de Sant Pere Pescador

HISENDA
Xerrada sobre l’Euro
El proppassat dijous 29 de novembre es realitzà a la Sala Nova una xerrada
informativa amb el títol “L’Euro, la nostra nova moneda”. Aquest acte, organitzat
conjuntament amb el Patronat Català Pro Europa amb motiu de l’entrada en circulació
el proper 1 de gener de 2002 dels bitllets i monedes en euros, comptà amb la
presència de la Sra. Sara Puigdemont, economista i assessora de l’esmentat Patronat.
Es va fer un repàs dels diferents temes que poden afectar el ciutadà amb l’arribada de
la nova moneda com ara el període transitori a la introducció de l’euro, el símbol i les

fraccions, el tipus de conversió i les regles d’arrodoniment, el calendari, els diferents
bitllets i monedes i els sistemes de seguretat d’aquests, els segells, les targetes...

Modificació de les Ordenances Fiscals per a l’any 2002
El Ple municipal, en sessió de data 8 de novembre, acordà l’aprovació de la
modificació de les Ordenances Fiscals per a l’any 2002. La principal novetat que
recullen és l’adaptació de les tarifes a la nova moneda EURO i un increment de les
mateixes fixat en el 3,4%, percentatge que es correspon amb l’augment interanual de
l’índex de preus al consum.
L’augment més significatiu de tarifes es produeix a la taxa per recollida d’escombraries
perquè, d’acord amb les previsions de costos del servei per a l’exercici econòmic de
2002, s’ha deduït la necessitat d’aplicar un increment del 9% de les tarifes.

Calendari del contribuent per a l’any 2002
Els terminis previstos l’any 2002 per a la recaptació dels impostos i tributs
locals són els mateixos que en aquests darrers anys. Els reproduïm de nou:

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

Adhesió de l’Ajuntament al PRODER
El nostre Ajuntament ha adoptat l’acord d’adherir-se al Grup d’Acció Local de l’Alt
Empordà per a la implementació d’un Programa de Desenvolupament Rural
(PRODER), d’acord amb la iniciativa que encapçala el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà i en el marc de la línia d’ajuts que atorga la Comunitat Econòmica Europea.
En l’àmbit d’aquesta proposta, el nostre Ajuntament s’integra en l’anomenada zona del
Fluvià-Manol, des de l’Agència de Desenvolupament Rural de la qual es promouran
nous projectes i es tractarà d’aconseguir finançament a través d’altres línees de
subvenció.

LA TEMPORADA D’ESTIU
Els resultats d’ocupació de la proppassada temporada d’estiu han estat molt
satisfactoris per als establiments turístics de la nostra població, amb elevats índexs
d’ocupació.
Els serveis que l’Ajuntament ha ofert o regulat a la platja i a la bucana del riu han
funcionat correctament.
Atesa la problemàtica que es reproduïa cada estiu amb l’acampada lliure de vehicles
de gran tamany (roulottes, furgonetes, camions...) a la platja, es portà a terme la
col·locació d’una tanca de limitació de l’entrada dels vehicles amb una alçada superior
a 2,1 metres a tots els accessos a la platja. (Us reproduïm una fotografia on es pot
veure la tanca instal·lada a un dels accessos a la platja).
Pel que fa a les activitats autoritzades pel Servei de Costes, s’ha d’esmentar que
aquest organisme va prohibir la pràctica del Kitesurf o Flysurf (una modalitat de surf
que es realitza amb un estel volador) a la totalitat de la longitud de la platja, tot negant
la seva aprovació per a la creació d’una zona expressament acotada per a aquesta
activitat.
Malgrat aquesta prohibició, durant el mes de setembre, autoritzà la celebració del
Primer Campionat d’Espanya de Flysurf, el qual es desenvolupà amb gran èxit.

URBANISME

L’entrada en vigor de la Revisió del Pla General
Amb la publicació de l’acord d’aprovació definitiva de la revisió del Pla General
d’Ordenació Urbana al Diari Oficial de la Generalitat ha entrat en vigor aquest text
regulador de la normativa urbanística al nostre municipi.
En el transcurs del període d’exposició pública d’aquest acord, han estat presentats
diversos recursos d’alçada davant de la Conselleria de Política Territorial i Obres
Públiques relatius a aspectes com la qualificació de sòl urbà aplicada a les àrees
d’establiments d’acampada o determinades cessions imposades per acord de la
Comissió d’Urbanisme de Girona.
ALTRES ASSUMPTES

Servei de Pediatria al Dispensari mèdic municipal
Des de fa algunes setmanes, s’està oferint al Dispensari mèdic municipal un servei de
pediatria per part de professionals mèdics de l’Hospital de Figueres.
L’inici d’aquesta activitat ha comportat l’adquisició per part de l’Ajuntament d’un seguit
de material mèdic i de la instal·lació d’un equip de comunicació a través de la xarxa
d’internet amb els serveis de l’Hospital.

HISTÒRIA LOCAL

DE RECTORIA A CASAL D’AVIS

L’Arxiu Històric de Girona conserva un important fons notarial format per prop de 30.000
volums. Aquests manuals, juntament amb tota la documentació que se’n desprèn, abracen
un període que va des del segle XIII fins al XIX, i recullen gran part de les escriptures
signades en els quatre districtes notarials en què s’ha dividit el territori - Girona, Figueres,
Santa Coloma de Farners i La Bisbal-. D’entre les escriptures s’hi conserven: testaments,
compra-vendes, capítols matrimonials, dots, préstecs,
arrendaments i tot tipus de
documents contractuals, entre molts altres.
Òbviament, en aquest extens fons hi podrem localitzar la major part de les escriptures i
instruments públics que afectaven tant als habitants de Sant Pere com a les seves
institucions. Tan és així que, en el llibre de protocols número 1468 corresponent a la Notaria
de Castelló d’Empúries, s’ha conservat una concòrdia signada a Sant Pere el dia 7 de gener
de 1681. En aquesta escriptura s’enfrontaven, d’una banda, el rector de la parròquia, Salvi
Isern, i d’altra els prohoms del Consell Municipal de la Universitat ( és a dir, el municipi),
representats pels cònsols Joan Bou i Joan Simón, juntament amb els dos obrers de
l’església.
En el document, que fou redactat un any i mig abans de l’inici de les obres de construcció de
la nova església parroquial, es pactaren tot un seguit de requisits pels quals el rector cedia
l’antiga rectoria a la Universitat. L’edifici, que es trobava situat a prop de la que seria la nova
església i afrontava a orient amb les muralles, havia de ser destinat a Casa de l’obra. L’obra
era la institució que tenia cura del temple i de la seva conservació o construcció i era
gestionada per dos feligresos anomenats obrers.
Seguint el document, els cònsols de la Universitat, d’altra banda, es comprometien a
construir una nova rectoria dins el fort, en un període no més llarg de deu anys. Pel nou
immoble s’adquiriren dues vivendes, la de Pere Garau i la de Joan Roig. L’escriptura detalla
en exactitud la distribució del nou edifici. Esmenta els tres aposents de la planta baixa:
entrada, celler i estable; els del primer pis o primer sostre: cuina i tres cambres i els del
segon pis o sostre: graner i golfes. També especifica la construcció d’un pou, una escala,
una aigüera i un rentamans, la ubicació dels quals serà a lliure elecció del rector.
La rectoria funcionà com a tal fins a finals del segle passat. Darrerament, l’edifici ha estat
rehabilitat per a convertir-se en Casal d’avis.

Edita: AJUNTAMENT DE SANT PERE PESCADOR
Amb la col·laboració de la Diputació de Girona

