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NOUS PROJECTES PER A UN EQUIP RENOVAT
La celebració d’eleccions municipals a la primavera passada ha comportat la renovació
d’una bona part de l’equip de govern municipal i, a la vegada, ha representat la posta
en marxa de nous projectes per als propers quatre anys. Es tracta d’un nou impuls per
a una actuació municipal seriosa i molt consolidada, la qual s’ha materialitzat, fins al
moment, en importants obres i serveis per als nostres ciutadans.
A l’inici d’aquest nou mandat municipal, han coincidit l’acabament d’obres previstes a
l’anterior període, com per exemple la remodelació de la carretera al Bon Relax, i la
planificació dels nous projectes de futur. Una bona manera d’enllaçar el passat amb el
futur, el vell i el nou.
En el camp de les iniciatives de futur, a més de la compra de l’edifici de l’antic Hostal
Coll Verd per a la ubicació d’un Alberg de Joventut (de la qual cosa us detallem més
àmpliament en aquest Full informatiu), hem d’assenyalar que el Ple municipal del
proppassat 29 d’octubre, amb la finalitat d’obtenir les subvencions econòmiques que
ens pertoquin, acordà presentar els següents projectes a la convocatòria efectuada per
la Generalitat del Pla d’Obres i Serveis de Catalunya 2004-2007: El Pavelló
Poliesportiu municipal, valorat inicialment en 1.330.830 €; l’ampliació de la xarxa de
subministrament d’aigua del nucli urbà, pressupostada en 542.551 €; la
remodelació de la Plaça de l’Esglèsia i el Carrer Verge del Portalet, valorada en
312.313,24 €, i la de la Plaça de Catalunya i els Carrers del Forn i Girona,
pressupostada en 384.977,86 €. Finalment, també es presentà la proposta de
construcció d’un pont peatonal sobre el riu Fluvià, pressupostat en 586.876,68 €,
amb la finalitat de completar l’enllaç de les vies peatonals i de bicicletes amb el casc
urbà de la nostra població.

EDITORIAL
Amb aquesta edició de desembre del Full informatiu es presenta el nou equip de
govern municipal sorgit de les darreres eleccions celebrades el proppassat 25 de maig,
el qual torno a encapçalar amb la mateixa il·lusió i empenta que aquests darrers vuit
anys.
En primer lloc, vull manifestar-vos el nostre agraïment per l’ampli recolzament que, per
tercera vegada consecutiva, hem rebut per part dels santperencs i santperenques.
Hem format un equip de govern que ha estat renovat en un cinquanta per cent
respecte al de l’anterior mandat, i aquest compta amb la participació de Maria Àngels
Rocas al front de les àrees de Serveis, Sanitat i Festes, de Joan Clotas a les àrees
d’Urbanisme, Esports i Pesca, de Ramon Roig a Hisenda i Patrimoni i Serveis Socials,
de Josep Maria Llach a Agricultura i Medi Ambient, i de Marta Fàbrega a
Ensenyament , Cultura i Joventut, havent estat reservades a l’Alcaldia les àrees de
Governació, Obres Públiques i Turisme.
Per a aquests propers quatre anys, ens hem proposat tirar endavant diversos
projectes, alguns d’ells molt ambiciosos i especialment costosos, i, per fer-los realitat,
haurem de comptar amb un important ajut econòmic per part d’altres Administracions,
sense el qual no serà possible afrontar-los.
Com ja és sabut, el nostre Ajuntament es troba davant del repte de gestionar un
territori molt ampli, l’ús i ocupació del qual es transforma totalment durant el període
estiuenc, amb els minsos ingressos que pot aportar una població estable de reduïdes
dimensions. No podem finançar els projectes previstos únicament amb els nostres
medis; no podem aïllar-nos; i, per això, és important que el nostre Ajuntament pugui
trobar els canals de col·laboració necessaris.
En un moment d’importants canvis polítics a diversos àmbits de govern del país, tenim
el convenciment que el nostre equip sabrà trobar aquestes vies d’entesa i diàleg amb
les demés Administracions, a l’igual que de ben segur els seguirà mantenint, com ho
ha fet fins ara, amb els seus ciutadans.
Amb aquesta convicció i esperança, aprofito l’avinentesa per desitjar-vos unes bones
festes nadalenques.
Florenci Bosch Soler
L’Alcalde

Resultats Electorals a Sant Pere Pescador

ELECCIONS MUNICIPALS
Maig 2003
Cens Electoral
1.073
Votants
801
Vots en blanc
36
Vots nuls
11
Candidatures:
Convergència i Unió
499
Partit Socialista (PSC-PSOE)
255

Juny 1999
Cens Electoral
1.059
Votants
823
Vots en blanc
11
Vots nuls
21
Candidatures:
Convergència i Unió
485
Partit Socialista (PSC-PSOE)
306

ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA/Novembre 2003
Cens Electoral
1019
Votants
773
Vots en blanc
7
Vots nuls
3
Candidatures:
Convergència i Unió
340
Esquerra Republicana de Catalunya
184
Partits dels Socialistes de Catalunya
173
Partit Popular
38
Iniciativa per Catalunya
22
Els Verds-Alternativa Verda
3
Partit Obrer Socialista Internacionalista
2
Plataforma per Catalunya
1

UN ALBERG DE JOVENTUT PER A SANT PERE PESCADOR
El proppassat trenta d’octubre, el nostre Ajuntament signà amb la Caixa d’Estalvis del
Mediterrani la compra de la major part de l’edifici on s’ubicava l’Hostal Coll Verd, al
Carrer Major núm. 6, amb la finalitat de destinar-lo a Alberg de Joventut. Aquest
immoble fou adquirit pel preu de 156.263,15 euros, i ara resta pendent de compra una
petita part d’aquest antic Hostal, la qual és propietat del Deutsche Bank amb qui ja
s’ha arribat a un acord per a l’operació.
L’interès d’aquesta actuació, a més de l’important servei que oferirà, es basa en el fet
que l’immoble es situa en ple casc urbà de la població, amb tots els serveis a prop tant
d’infrastructura urbana com d’activitats econòmiques; en que la seva rehabilitació
contribuirà a la revitalització del casc antic del municipi; i en que la seva recuperació,
després d’anys d’abandonament, intervindrà decididament en la interrupció de la
degradació de l’entorn.
A la vegada, en data de 31 d’octubre, el Director General d'Arquitectura i Habitatge i
l’Alcalde signaren al Departament de Governació de la Generalitat a Girona un conveni
per a la realització de les obres de rehabilitació d’aquest antic Hostal per tal d’instal·larhi un Alberg de Joventut, a través del qual l'Institut Català del Sòl es compromet a
aportar el 50% del cost d’aquestes obres, valorades en un total de 952.242 €. Aquest
Institut també assumirà l’import del projecte i farà la gestió de l’execució de les obres.

OBRES FINALITZADES
Les obres 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, han estat acabades
recentment, restant únicament pendent el soterrament de la línia de telèfon que
transcorre paral·lela a la mateixa. La realització d’aquests darrers treballs l’ha de portar
a terme l’empresa Telefònica d’Espanya, S.A.U., d’acord amb el conveni que s’ha
signat amb la mateixa.
El nostre Ajuntament ha hagut de fer front a la despesa imprevista d’arranjar la
coberta del Centre Cívic Polivalent, la qual havia sofert importants desperfectes a
causa de les fortes ventades i, en conseqüència, es produïren nombroses humitats i
goteres. L’arranjament ha comportat una despesa total de 46.637,61 €.
Una altra important actuació ha estat la connexió de la xarxa de subministrament
d’aigua potable entre la Urbanització La Capella i el Carrer del Nord, amb la
finalitat d’assegurar aquest servei a tots els sectors del casc urbà del nostre municipi
que actualment en disposen.

OBRES EN MARXA
El Ple municipal, en sessió del proppassat 29 d’octubre, aprovà el Plec de clàusules
administratives particulars per a la contractació de l’obra del Centre d’Informació de
l’Itinerari Natural, d’acord amb el desglossament i actualització del pressupost
portada a terme pel tècnic redactor del Projecte (226.909,34 €). L’obra, que ha
d’ubicar-se al terreny municipal que es troba al costat del pont en direcció a la platja,
s’adjudicarà abans de final d’any per tal de donar compliment a la normativa de les
subvencions del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) que l’ha
subvencionada amb 80.000 €.

Ja han estat iniciades les obres d’eixamplament de la carretera de Castelló
d’Empúries (GI-V-6216), adjudicades per la Generalitat de Catalunya. Si es soluciona
amb promptitud el problema sorgit amb motiu de la troballa d’uns jaciments
arqueològics al costat d’aquesta via, es preveu que les obres s’acabin abans de l’inici
de la propera temporada d’estiu.
Paral·lelament, la Generalitat ha adjudicat les obres de construcció de la rotonda
situada a l’encreuament d’aquesta carretera amb l’entrada a la Urbanització La
Capella.

EL PROJECTE PER A LA DEPURACIÓ DE LES AIGÜES RESIDUALS
L’Agència Catalana de l’Aigua, després d’estudiar les al·legacions que han estat
presentades durant el període d’informació pública, aprovarà definitivament el
Projecte constructiu de col·lectors en alta d’aigües residuals de L’Armentera,
Sant Pere Pescador i Viladamat a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de
L’Escala. El pressupost total d’execució de l’obra per contracta que preveu el Projecte
és de 7.221.755,93 €.
Amb aquesta actuació s’ha de donar una solució definitiva a la qüestió pendent de la
depuració de les aigües residuals del casc urbà del municipi, de les seves
urbanitzacions, i dels diversos Càmpings que s’hi ubiquen.
A continuació, reproduïm l’esquema de funcionament dels diversos ramals de
col·lectors, amb les seves respectives estacions de bombeig, fins connectar amb
l’Estació Depuradora de L’Escala.

FESTA MAJOR DE SANT SEBASTIÀ 2004
La Festa Major d’hivern comptarà amb les actuacions de l’orquestra TRAFIC el
dissabte 17 de gener i de LA PRINCIPAL DE LA BISBAL el dimarts 20 de gener,
festivitat de Sant Sebastià, la qual, a més de participar a l’ofici solemne, efectuarà una
audició de tres sardanes al matí, el concert de tarda i el ball de vetlla.
ONZE DE SETEMBRE 2003
Acompanyem una mostra fotogràfica de la celebració de la festa de l’onze de setembre
on s’hi poden veure les persones que enguany complien seixanta-cinc anys, juntament
amb els membres de l’equip de govern municipal.
L’any vinent, la festa dedicada a la gent gran s’avançarà a la data del 6 de juny, el
segon diumenge d’aquell mes, i estarà amenitzada per l’Orquestra “Nova Etapa”.

ACTIVITATS AL CASAL:

Del 13 al 30 de juliol de 2003, s’exhibí a la Sala d’Exposicions del Casal la mostra de
pintura a l’oli de Jaume Jiménez Tarrés i, del 4 al 29 d’agost, la de pintura de
l’aquarel·lista Josep Aliart Llugany.
El passat dia 6 de setembre de 2003 hi hagué al Casal l’acte inaugural de l’exposició
“Història d’un Planeta: Mart”. L’acte començà a les 6 de la tarda amb una xerrada de
Jaume Oliver, membre de l’Associació Astronòmica Torroja del Priorat. A la nit, hi
hagué una observació amb telescopi al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.
L’exposició es mostrà a la Sala d’Exposicions del Casal del 6 al 25 de setembre.
Per commemorar el 25è aniversari d’en Teo es presentà a la Biblioteca Municipal
l’exposició: “Vine a conèixer el meu món.– 25è. Aniversari d’En Teo”. Mitjançant
diferents plafons s’explicava la vida de les autores i del personatge, així com també les
diferents evolucions que ha fet amb el pas del temps. A més, la mostra disposà d’una
secció amb més de 300 contes d’en Teo que els nens i nenes van poder llegir.
L’exposició es pogué visitar del 10 al 30 de setembre de 2003 a la Biblioteca
Municipal.
CURSOS I TALLERS AL CASAL
Cursos que es realitzen actualment al Casal:
Anglès per adults:
Dilluns de 19.00 a 20.30 h.
Anglès inicial
Català:
Dimecres de 19.00 a 21.00 h.
Nivell B
Ioga:
Dimarts: 15.30 a 16.30 i de 17.00 a 18.00 h.
Divendres: 15.30 a 16.30, 18.30 a 19.30 i de 20.15 a 21.15 h.
Manualitats:
Dijous de 17.00 a 19.00 h.
El proppassat mes de novembre s’inicià el Taller d’Automaquillatge al Casal. Aquest
es realitzà els dissabtes de 10.30 a 12.30 hores. A causa de la gran demanda de
públic interessat, està previst tornar a realitzar-lo de nou.
També s’inicià durant el mes de novembre el Taller de Coneixement i Tast del Vi
impartit per Joan Manel Sánchez, membre del Comitè de Tast del Consell Regulador
de la D.O. Empordà - Costa Brava. El taller combina classes pràctiques i teòriques on
s’estudia la fisiologia i gust del vi, les varietats i la seva elaboració, el servei i el
maridatge.
El proper dia 13 de gener començarà al Casal el Taller de Massatge, dirigit a l’estudi
pràctic de la reflexologia podal, quiromassatge i massatge tailandès. L’horari serà
els dimarts de 18.30 a 19.30 h.

OBRES A L’ESCOLA I AL CAMP D’ESPORTS
Durant el proppassat estiu es portaren a terme diverses obres de millora a l’escola. En
concret, es pavimentà l’entrada principal i es renovà totalment l’enllumenat exterior, a
més de vàries actuacions de menor entitat als patis, als lavabos de parvulari, etc.
Resta pendent de realitzar per a les properes setmanes el canvi del portal d’entrada,
amb la incorporació d’un porter electrònic.
També s’acaben de realitzar unes importants reformes als vestuaris del Camp
d’Esports, les quals han consistit en l’aïllament del sostre, l’adequació de les obertures
i la remodelació dels lavabos, totes elles molt necessàries atès l’estat de deteriorament
que oferien.
URBANISME
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de data 4 de novembre de
2003, ha aprovat definitivament les modificacions introduïdes en el document de “Text
refós i modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Pere
Pescador”, el qual recull la totalitat de la normativa urbanística dels diferents sectors
de planejament del nostre municipi, a més d’introduir algunes modificacions puntuals
motivades per l’existència d’errors materials o per la necessitat de facilitar la
interpretació d’algunes disposicions contingudes en el mateix.
Aquest text refós incorpora la resolució del Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, del proppassat 6 de febrer, d’estimació del recurs d’alçada interposat per
l’entitat “Institució Altempordanesa per a l’Estudi i Defensa de la Natura” (IAEDEN), en
el sentit de classificar com a sòl no urbanitzable, zona d’especial valor agrícola, els
terrenys corresponents a l’àrea anomenada Fluvianàutic; suprimir la Unitat d’actuació
14 Fluvianautic; i modificar la normativa i plànols d’ordenació corresponents d’acord
amb les determinacions anteriors.

MOVIMENT DEMOGRÀFIC
Durant l’any 2003, s’han inscrit els següents naixements i defuncions al Registre Civil
de Sant Pere Pescador:
Naixements
Natasha Garcia Dauden
Adrià Marquez García
Sergi Dalmau Oliva
Isaac Rojas Corominas
Paula Poch Saló
Bouchra Kettir Bouziane
Hannan Ouarbiaa Garrouj
Sofia Eloisa Hazeu Vizoso
Alba Costa Perich
Sara Roig Camós

Defuncions
Esperanza Morera Coll
Jacqueline Brunet, Ep. Le Grand
Vicente Hernandez Cases
Montserrat Matas Pla
Lorenzo Santos García
Cornelius Van de Wal
Dolores Casadevall Collell

SERVEIS
Ha estat creat, en col·laboració amb el Departament d’Universitats, Recerca i Societat
de la Informació de la Generalitat de Catalunya, el servei de Telecentre a la Biblioteca
Municipal. Es tracta d’un Punt Públic d’accés gratuït a Internet, amb quatre ordinadors
a disposició dels interessats, que dóna a l’usuari la possibilitat d’utilitzar tant els
ordinadors, com la seva connexió a Internet de forma gratuïta. L’horari d’obertura del
Telecentre és de dilluns a divendres de 16.30 a 19.30 hores.
L’Ajuntament ha establert un acord amb la Prefactura de Trànsit de Girona per tal
que puguin fer-se directament a les dependències administratives municipals diverses
gestions relatives al canvi de domicili i baixes definitives dels vehicles, canvis de
domicili del permís de conducció, o duplicats dels permisos de circulació i conducció
per sostracció.
Des del proppassat estiu, s’ha incrementat la freqüència del servei de recollida de
trastam, de tal manera que cada quinze dies es porta a terme una recollida de mobles
i trastos vells. Aquests han d’ésser dipositats pels usuaris al costat mateix dels
contenidors d’escombraries convencionals (verds), els dimecres que prèviament s’han
indicat, a partir de les set del vespre.

HISENDA

El Ple municipal ha aprovat recentment la modificació de les Ordenances Fiscals per
a l’any 2004, les quals, en resum, preveuen un increment del 5% del tipus de
gravamen de l’Impost sobre Béns Immobles, tot establint un mínim de 5 € per rebut i
l’aplicació als béns desocupats d’un recàrrec del 50%. Igualment, contemplen un
increment del 5% a l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, a l’Impost sobre les
construccions, a l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
(Plus-vàlues) i a diverses taxes, a excepció de la d’escombraries, la qual augmenta un
9% per als habitatges familiars i un 18% per a la resta, tenint en compte els
considerables increments dels costos de recollida i, sobretot, els de l’abocador
comarcal.
En un altre apartat, ha d’assenyalar-se que la liquidació del Pressupost de l’exercici
econòmic de l’any 2002 reflexa un romanent de tresoreria de saldo positiu de
347.435,98 euros, la qual cosa denota, un any més, el bon funcionament de
l’economia municipal.

EL PASSAT ESTIU
A més de les habituals iniciatives que l’Ajuntament emprèn cada any perquè els
serveis propis de la temporada estiuenca estiguin a punt i, d’aquesta manera, puguin
donar cobertura a la demanda que genera la gran afluència de visitants al nostre
municipi durant els mesos de juliol i agost, enguany s’han introduït algunes novetats
com el trasllat de l’Oficina Municipal de Turisme a la Sala Nova (amb un resultat
altament satisfactori, reflectit en el considerable increment de l’afluència de visitants a
la mateixa), l’increment de l’horari d’atenció al públic d’aquesta mateixa oficina, la
creació d’un punt d’informació turística al mercat municipal dels dimecres, la posta en
marxa d’un petit mercat de productes artesanals al Carrer Major...
La nota negativa de l’estiu la posaren els dos accidents, amb resultat de mort, que
patiren dues persones que circulaven en bicicleta per la carretera d’accés a Sant Martí
d’Empúries. Aquests luctuosos fets han motivat que s’activi, juntament amb els tècnics
de la Diputació de Girona, la redacció del projecte per a la construcció d’una via
exclusiva de bicicletes que transcorri paral·lelament a la carretera de la platja.
ACTIVITATS NADALENQUES
Diumenge 21 de desembre, a les 5 de la tarda
Espectacle infantil amb País de Xauxa “Fem el Pessebre” i el Caga Tió al 1er. Pis
del Casal.
Dilluns 22 de desembre, a les 5 de la tarda
Cinema infantil: Projecció de la pel·lícula HULK al 1er. Pis del Casal.
Dissabte 27 de desembre
7 de la tarda: Recollida de les Cartes als Reis al 1er. Pis del Casal.
10 del vespre: Els Pastorets al Centre Cívic. Organitza: Elenc Santperenc.
Diumenge 28 de desembre, a 2/4 de 7 de la tarda
Els Pastorets al Centre Cívic. Organitza: Elenc Santperenc.
Dilluns 29 de desembre, a les 5 de la tarda
Cinema infantil: Projecció de la pel·lícula SIMBAD al 1er. Pis del Casal.
Dimecres 31 de desembre
Festa de Cap d’Any al Centre Cívic.
Diumenge 4 de gener, a 2/4 de 7 de la tarda
Els Pastorets al Centre Cívic. Organitza: Elenc Santperenc.
Dilluns 5 de gener, a les 7 de la tarda
Cavalcada dels Reis d’Orient.
Dimarts 6 de gener, a les 5 de la tarda
Gran Quina i Berenar al Casal del Jubilat.
Organitza: Associació de Jubilats de Sant Pere Pescador

