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La connexió del nucli urbà amb la franja litoral
El proppassat diumenge 18 d’agost s’inaugurà l’anomenat “carril bici” de Sant Pere
Pescador; un recorregut de prop de vuit quilòmetres d’allargada que transcorre, en la
seva major part, per paratges de gran interès natural i per la vora de la platja del nostre
terme municipal.
Amb aquesta iniciativa es pretén connectar els establiments d’acampada amb el casc
urbà de la població, mitjançant un dels medis de transport més usats pels visitants de
Sant Pere Pescador: la bicicleta.
La iniciativa ha comptat amb la col·laboració del Departament de Medi Ambient de la
Generalitat, a través del Parc natural dels Aiguamolls de l’Empordà, el qual s’ha fet
càrrec de la construcció d’un pont sobre el rec del Molí per tal de completar l’itinerari
del carril en la part que transcorre collindant amb el riu Fluvià.
A aquesta iniciativa, el nostre Ajuntament n’hi ha afegit dues més que tenen un
objectiu semblant: La millora de la comunicació entre el casc urbà de la població i les
zones urbanes i d’acampada situades prop de la franja litoral.
En un estat més avançat, trobem la convocatòria efectuada pel Ple municipal per a la
contractació de les obres corresponents al Projecte d’arranjament de la carretera local
de Sant Pere Pescador a Sant Martí d’Empúries, en el tram del riu Fluvià a la
Urbanització Bon Relax, pressupostades en 341.387,01 euros i subvencionades amb
90.151,82 euros a través del Pla d’Obres i Serveis de Catalunya de l’any 2003.
Aquesta actuació contempla, a més de l’adequació del paviment per al trànsit rodat, la
creació d’una vorera per als vianants i el soterrament de les línies aèries de
subministraments. Pel que fa a la previsió d’execució de les obres, es pretén que les
mateixes estiguin finalitzades abans de l’inici de la propera temporada estiuenca.
A més, ha estat aprovat definitivament pel nostre Ajuntament el Projecte de reforç del
ferm de la carretera de Sant Pere Pescador a Sant Martí d’Empúries (en el tram
comprès entre la corba del “Cortal Gran” fins a la rotonda de Sant Martí d’Empúries),
redactat pels serveis tècnics de la Diputació de Girona, per al finançament del qual es
compta amb aquesta Administració provincial i amb la col·laboració dels establiments
d’acampada del nostre terme municipal.

Editorial
Novament, iniciem el Full informatiu municipal amb un tema característic de la nostra
estructura territorial i, a l’ensems, de l’especial configuració de la població, en part fixa i
i en part estacional, de Sant Pere Pescador: La necessitat d’encaixar adequadament la
comunicació del casc urbà amb les urbanitzacions i els establiments d’acampada
situats prop de la franja litoral del municipi.
Aquest encaix requereix d’una dotació d’infrastructures viàries progressivament més
completes i amb més prestacions; unes d’elles pensades per als cada vegada més
nombrosos usuaris de la bicicleta i d’altres preparades per als vehicles, sense
descuidar mai als vianants que prefereixen desplaçar-se a peu.
I, com ja hem comentat en anteriors ocasions, per fer front a aquestes inversions ens
caldria comptar amb uns recursos pressupostaris molt més superiors als que pot
disposar un municipi de reduïdes dimensions com és el nostre. La desproporció entre
l’esforç econòmic que podem afrontar i les necessitats que ens imposen l’ampli
territori, la gran extensió de la platja i l’elevada població estacional de Sant Pere
Pescador és evident.
Per què, a poc a poc però d’una forma ininterrompuda, el nostre municipi ha anat
evolucionant i creixent, al casc urbà i a l’àrea de la seva franja litoral. Una evolució que
s’inicia amb la creació de la Urbanització Bon Relax als anys seixanta i s’estén fins a
l’actual consolidació d’uns amplis establiments d’acampada d’elevada qualitat.
Aquest pausat creixement no s’aturarà i, alhora, provocarà transformacions importants
a l’àmbit territorial i de població, les quals s’hauran d’anar afrontant tal com l’actual
equip de govern municipal ha anat fent al llarg d’aquests darrers set anys.
El nostre repte ha estat sempre encarar-los amb seriositat i pensant en el benestar de
la majoria de la població, sense afavorir particularment a ningú.
Per això, pensem sempre en la totalitat dels santperencs, sense personalismes ni
favoritismes, sense la voluntat de beneficiar a sectors o persones determinades, sinó
amb la perspectiva de la globalitat del terme municipal i de la seva població.
Els projectes que veieu reflectits al present Full han estat treballats amb aquesta
finalitat. Per això, a més d’encarar-los sense precipitacions i amb un previ estudi de les
seves característiques i possibles conseqüències, els plantegem amb l’objectiu de
beneficiar a tots, al conjunt dels nostres ciutadans.
Només em resta desitjar-vos un Bon Nadal i Feliç Any 2003.
Florenci Bosch Soler
Alcalde

Les obres de remodelació de la Plaça Major i del Carrer Major
A mitjans de setembre s’iniciaren les obres de remodelació del Carrer Major i de la
Plaça Major, essent prevista la seva finalització per a finals del proper mes de gener.
A més de la subvenció de 90.151 euros concedida al nostre Ajuntament a través del
Fons Europeu de Desenvolupament Regional, el Departament de Comerç de la
Generalitat de Catalunya ha resolt atorgar-nos un ajut de 26.543 euros per a aquest
mateix projecte.
Cal destacar que els veïns de la zona remodelada podran connectar amb la xarxa de
subministrament d’aigua potable i que, mercès al Conveni subscrit entre el nostre
Ajuntament i l’empresa Universal Gasworks, S.A., també ho podran fer amb la xarxa
de distribució de gas canalitzat, la qual partirà dels dipòsits soterrats que s’instal·laran
a uns terrenys collindants amb el Parc del Riu.
Pel que fa al cobrament de les contribucions especials als veïns afectats, ja els hi ha
estat notificada l’obligació d’efectuar l’ingrés del primer 50% de la quota total abans del
31 de desembre de 2002. Els terminis corresponents a l’ingrés del 50% restant es
notificaran personalment als obligats, una vegada hagin finalitzat les obres.
En un altre aspecte, us informem que l’Ajuntament ha aprovat una línia de
subvencions per pintar les façanes dels edificis situats a l’àrea remodelada del Carrer i
Plaça Majors. Aquesta iniciativa es traduirà en l’atorgament d’ajuts per a l’adquisició
del material de pintura necessari per a cadascun dels immobles i comportarà la
supervisió prèvia del pressupost per part dels serveis tècnics municipals, a més de la
comprovació posterior de l’actuació portada a terme a la façana.

Actuacions previstes per al 2003
A més de les inversions que es preveuen per a la carretera local de Sant Pere
Pescador a Sant Martí d’Empúries, i de l’acabament de les obres de remodelació de la
Plaça i Carrer Majors, el nostre Ajuntament preveu d’altres importants actuacions per
al proper exercici.
Pel que fa al condicionament de camins municipals, una pràctica que no ha estat
descuidada en aquests anys anteriors, hem previst l’adequació del Camí del Joncar,
atès el mal estat que ofereix actualment i, per tant, la necessitat urgent d’actuar-hi per
tal de deixar-lo en condicions.
En un altre àmbit, mercès a la subvenció de 80.000 euros que ens ha estat atorgada
en el marc dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER), preveiem
executar finalment el Centre d’Informació de l’Itinerari Natural a l’entorn del riu Fluvià,
el qual ha d’ubicar-se al terreny municipal que es troba situat al costat mateix de
l’accés al pont per la banda de la platja. A la imatge podeu veure un plànol de secció
d’aquest edifici.

En l’aspecte de les obres que han d’executar-se en col·laboració amb altres
Administracions, cal destacar la previsió de que, tot coincidint amb l’execució per part
de la Generalitat de les obres de condicionament de la carretera GI-V-6216 entre Sant
Pere Pescador i Castelló d’Empúries, es porti a terme la construcció de la rotonda
situada a l’encreuament amb l’entrada a la Urbanització La Capella i amb el Carrer
Provença.
Finalment, en relació a la depuració de les aigües residuals del municipi, cal dir que
s’està enllestint la redacció del projecte relatiu a la xarxa de col·lectors que ha
d’enllaçar el nostre casc urbà, les urbanitzacions i els Càmpings amb l’estació
depuradora de L’Escala. Aquest projecte ha estat encomanat per l’Agència Catalana
de l’Aigua. La construcció de la depuradora de L’Escala ja s’ha reiniciat i la mateixa
inclou l’ampliació necessària per tal d’assumir les aigües residuals provinents del
nostre municipi.
Les previsions per part d’aquesta Agència són la d’iniciar les obres dels col·lectors del
nostre municipi en el transcurs del primer trimestre de l’any vinent.

Acord de suspensió de l’aprovació inicial del Pla Especial de Fluvianautic
La Comissió de Govern de l’Ajuntament, en sessió celebrada el passat 4 de novembre,
adoptà l’acord de suspendre l’aprovació inicial del Pla Especial de la Unitat d’Actuació
núm. 14 del Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Pere Pescador (Fluvianautic) per
raó de la manca de documentació a incorporar al mateix i per la necessitat d’esmenar
part de la documentació presentada.
A més, s’acordà la tramesa de l’expedient del Pla Especial, una vegada hagi estat
completada i esmenada la documentació requerida, a la Direcció General de Costes
del Ministeri de Medi Ambient per tal que emeti un informe comprensiu de les
suggerències i observacions que estimi convenients, d’acord amb el que estableix
l’article 117,1 de la Llei de Costes.

La temporada d’estiu
La temporada d’enguany ha estat marcada pel mal temps, molt inhabitual per a
aquesta època de l’any. Tot i aquest inconvenient, els índexs d’ocupació no han variat
massa sensiblement respecte als de l’any passat.
Els serveis de vigilància i socorrisme de la platja, encomanats com cada any a la Creu
Roja de Figueres, hagueren d’estar més atents que mai a les possibles incidències pel
risc derivat del persistent mal temps. Tot i així, del resum final de la temporada es
desprèn que el número total d’assistències efectuades per aquest servei (547) no
difereix massa dels anys anteriors.
A l’igual que en les immediates temporades anteriors, s’establí un servei de vigilància
a la bocana del riu. Aquesta restà oberta de forma natural durant pràcticament tot
l’estiu, per la qual cosa fou gairebé innecessària la posta en marxa de la draga
d’extracció de sorra que el Club Nàutic i el Càmping Almatà instal·len cada estiu a la
desembocadura.
Novament, el Servei de Costes prohibí la pràctica a la platja del Kitesurf o Flysurf , la
modalitat de surf que es realitza amb un estel volador.

Informacions diverses
Canvi de seu de la Mesa Electoral
Tot coincidint amb la celebració el proppassat 1 de desembre de les eleccions dels
representants a les Cambres Agràries, l’Ajuntament ha portat a terme un canvi
d’ubicació de la Mesa Electoral. Aquesta es situa, a partir d’ara, al primer pis del Casal,
enlloc de la seva tradicional localització a la Sala Nova.
D’aquesta manera, les votacions corresponents a les eleccions municipals del proper
25 de maig i a les eleccions autonòmiques previstes per a la tardor es portaran a terme
en aquest nou indret.
Cal dir que el resultat de les esmentades eleccions a Cambres Agràries fou el següent:
27 vots per a la Unió de Pagesos de Catalunya i 16 vots per a l’Associació Agrària de
Joves Agricultors.

Punt d’informació per a immigrants
Durant tots els dilluns del mes de setembre, en el període de més afluència de
població immigrada al nostre terme municipal amb motiu de la campanya de recollida
de la fruita, es va oferir un servei específic d’orientació i informació per a immigrants a
l’oficina de serveis socials de Sant Pere Pescador. Aquesta funció fou portada a terme
en col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i comportà la col·laboració
d’un professional coneixedor de la llengua àrab.

Aprovació Reglament d’aigua
El Ple municipal ha acordat l’aprovació d el Reglament del servei d’abastament d’aigua
potable del municipi de Sant Pere Pescador amb la finalitat que quedin ben definits,
entre altres, els drets i deures dels abonats al servei.

Contractació dels serveis d’una nova Arquitecte Tècnica

La fins ara Arquitecte tècnica municipal Sra. Lurdes Moret ha canviat
recentment de destinació laboral per iniciar una nova etapa dins del camp de
l’ensenyament secundari. Per aquest motiu, el nostre Ajuntament ha portat a
terme la contractació de la santperenca Sra. Immaculada Ferrer Canals per a
l’exercici d’aquesta funció.

Vida Local

Moviment demogràfic
Durant aquest any, s’han inscrit els següents naixements i defuncions al Registre Civil
de Sant Pere Pescador:
Naixements
Mireia Heras Pagès
Joan Vilà Pau
Samia Zannouti Haffoud
Mohamed Zannouti Haffoud
Mohammed Sidali Ait El Hadj
Ibrahim Sidali Ait El Hadj
Aissatou Suwareh Baldeh
Yally Jallow Sanneh
Fatoumata Njie Marika
Alba Casademont Costa
Iman Dardour Azaoum
Aladi Jallow Sidibeh
Lluís Saló Guday
Lamin Jabbi Manneh

Defuncions
Juan Montalà Guillem
Leon Albert Corten
Jorge Pulido Jiménez
Karl Hermann Siegfried Clemenz
Sara Abras Quintana
Michel Emmanuel Dominguez
Paulino Vilà Masó
Jürgen Uwe Mack
Ricardo Martí Roig
Jaume Comas Tarrats
Carmen Barrera Benitez

Festes Locals per a l’any 2003
El Ple municipal ha acordat fixar les dates corresponents a les festes locals del nostre
municipi per a l’any 2003 per als següents dies: El dilluns 20 de gener, festivitat de
Sant Sebastià, i el dilluns 30 de juny, un dia després de la festivitat de Sant Pere.

Presentació del llibre de Sant Pere Pescador
El passat 30 de juny, en el marc de les festes de Sant Pere, tingué lloc la presentació
del llibre que sobre el nostre municipi ha escrit Marisa Roig Simón (Sant Pere
Pescador, 1963) i editat la Diputació de Girona i Caixa de Girona dins de la col·lecció
de monografies locals.
Aquesta obra és una aproximació a la història de Sant Pere Pescador des dels seus
orígens fins a l’actualitat, tot fent menció a aspectes tan diversos com la política, la
població, el lleure, l’entorn natural, el desenvolupament urbanístic i l’estructura
econòmica.

Festa de l’11 de setembre
Com cada any, l’onze de setembre fou la data de celebració de la festa amb la qual
s’homenatja a les persones més grans de la nostra població, la qual fou amenitzada
pel grup Empordà Fusió després del tradicional dinar de germanor.
A la fotografia podeu veure a les persones que enguany complien els seixanta-cinc
anys, acompanyades pels membres de l’equip de govern municipal.

Economia i Hisenda

Modificació de les Ordenances Fiscals per a l’any 2003
La modificació de les Ordenances Fiscals per al proper exercici econòmic preveu un
increment generalitzat de les tarifes corresponents a les diverses taxes i preus públics
d’un 3,5%, atès l’increment de l’índex de preus al consum interanual que s’ha donat
des del mes de setembre de l’any passat fins el mes de setembre de l’actual.
Com a novetat significativa, s’ha contemplat una bonificació del 95% a l’Ordenança
corresponent a l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
(plusvàlua) en les transmissions de terrenys realitzades per causa de mort, als
habitatges que són residència habitual, a favor del cònjuge, els ascendents o
descendents d’aquell, en primer grau, sempre i quant l’adquisició es mantingui durant
deu anys.

Calendari contribuent per a l’any 2003
Els períodes previstos per a la recaptació dels impostos i tributs locals durant l’exercici
de 2003 són els mateixos que en anys anteriors:

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

Venda de parcel·les
En el transcurs del segon semestre del present any, l’Ajuntament ha portat a terme
l’alineació de les parcel·les que li havien estat cedides com a conseqüència de
l’execució de la Urbanització La Capella, a més dels terrenys sobrants de la finca
adquirida per a la realització de les obres de la baixada del pont, els quals estan
integrats dins del sector de sòl urbanitzable (SUS 3) anomenat Joncars.
Els ingressos obtinguts amb la venda d’aquests immobles es destinen al finançament
de les inversions previstes per al present exercici econòmic i per al de l’any vinent.

Festa de Sant Sebastià 2003
Dissabte 18 de gener
A les 5 de la tarda.- Espectacle d’animació infantil al primer pis del Casal.
A dos quarts de 12 de la nit.- Ball al Centre Cívic amb els conjunts:
LA MONTECARLO
LA BANDA DEL DRAC

Diumenge 19 de gener
A les 6 de la tarda.- Audició de sardanes al Centre Cívic amb la Cobla Bisbal Jove.

Dilluns 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

AGENDA D'ACTES DE LES FESTES NADALENQUES 2002-2003
Desembre
Dissabte dia 21 ELS CONTES DEL CASAL, a 2/4 de 12 a la Biblioteca, a càrrec
de DAVID RIBAS del Centre de Formació Teatral "El Galliner".
Diumenge dia 22

A les 5 de la tarda, al 1er. pis del CASAL,
la Companyia de Teatre Infantil "País de Xauxa" interpretarà:
FEM EL PESSEBRE
Tot seguit farem CAGAR EL TIÓ!!!!!!

Divendres dia 27

Cinema al CASAL, a les 11 del matí,
projecció de: SHREK

Dissabte dia 28

Al CASAL, a les 7 de la tarda, EL PATGE REIAL, enviat pels REIS
MAGS DE L'ORIENT, recollirà les vostres cartes i us lliurarà dolços
records de part de MELCIOR, GASPAR I BALTASAR.

Dimarts dia 31

GRAN FESTA DE CAP D'ANY, AL CENTRE CÍVIC,
Ball i gresca fins al matí del 1r de gener de 2003.
No us ho perdeu ! Entrada lliure.

Gener
Divendres dia 3 Cinema al CASAL, a les 11 del matí,
projecció de: SPIDER MAN
Diumenge dia 5 Nens i nenes: prepareu els "fanalets" per acompanyar
la CAVALCADA DELS REIS DE L'ORIENT que tenen previst arribar
als voltants de les 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'Església Parroquial, lliuraran
regals a tots els nens i nenes de la nostra vila.
Dilluns dia 6

A les 5 de la tarda al CASAL, LLAR DELS JUBILATS,
GRAN QUINA i berenar organitzat per la Junta de l'Associació de
Jubilats de Sant Pere Pescador

Ensenyament i Cultura

Pintura de la façana de l’Escola
Durant el passat estiu s’han portat a terme els treballs de pintura de la totalitat de les
façanes de l’Escola del nostre municipi. Amb aquesta actuació s’han donat per
satisfetes les necessitats més urgents de l’edifici tenint en compte l’endarreriment que
portava, des de feia anys, per la manca d’inversions de cap mena. Per a l’exercici de
2003 es compta amb la col·laboració del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat per intervenir en aquelles mancances de menor calat que encara resten
pendents.
Torna la Festa!
Tenint en compte les suspensions i incidències que, a causa principalment del mal
temps, es produïren durant la proppassada festa de Sant Pere, l’Ajuntament acordà
programar novament unes actuacions musicals amb les mateixes orquestres que
participaren aleshores. El 14 de desembre actuà l’Orquestra Montgrin’s al Centre Cívic
i el 21 de desembre el conjunt Tandem.

Activitats al Casal
El nou curs ha començat al Casal amb diverses activitats adreçades a tota mena de
públic: Classes de Ioga i de Pachtwork, sessions de cinema, programació
d’exposicions i xerrades, l’hora del conte a la Biblioteca,...
A poc a poc, aquest espai s’està convertit en un lloc d’encontre ciutadà, especialment
indicat per a activitats de lleure i formació.

Història Local
Un naufragi a la costa santperenca
La primavera passada i a causa d’un fort temporal de llevant, un vaixell mercant
anomenat Amaze quedà encallat a la sorra de la platja de Sant Pere. L’esdeveniment
tingué un important ressò als mitjans de comunicació i a l’opinió pública. Tot i que el
succés semblava aïllat, al llarg de la història s’han comptabilitzat nombrosos naufragis
i avaries de vaixells, ocasionats majoritàriament per les tempestes de llevant o
tramuntana que arrasen aquesta costa.
L’any 1825 l’escrivania de Marina del districte de Roses inicià un expedient de naufragi
d’un bergantí. Amb aquest document, conservat a l’Arxiu Municipal de Castelló
d’Empúries, s’han pogut conèixer les peripècies d’aquesta embarcació de matrícula
genovesa, anomenada La Fortuna, que va naufragar a la platja de Sant Pere, molt a
prop de la gola.
La tripulació estava formada per onze mariners capitanejats pel genovès Andrea
Dodero. El bergantí, que havia llevat àncores al port de Gènova el dia 17 d’octubre,
anava carregat amb blat i arròs procedents de la ciutat ucraïniana d’Odesa, i es dirigia
a Màlaga, Gibraltar i Lisboa.
Una tempesta de llevant acompanyada per una forta maregassa els va sorprendre el 9
de novembre d’aquell any, a prop de Palamós. A causa del vent, el vaixell, amb només
un trinquet, hagué de refugiar-se al golf de Roses. Des de mitjanit fins a les quatre de
la matinada d’aquell mateix dia, el bergantí bordejà el golf, fins que finalment
naufragà a la costa santperenca. Les desmesurades dimensions de les onades que hi
havia a la zona, van obligar a treure tots els arreus de l’interior de l’embarcació , amb
l’ajut d’un llagut i de nou mariners. La càrrega però, quedà completament malmesa.
L’intens tràfic marítim, comercial i militar a tota la costa empordanesa, al llarg dels
segles XVIII i XIX, ha contribuït que esdeveniments com aquests s’hagin repetit
nombroses vegades.
MARISA ROIG SIMON

