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BUTLLETÍ

PRESENTACIÓ

Benvolguts i benvolgudes,
Tornem a ser a les portes de Nadal, unes dates assenyalades
per nosaltres com a societat de tradició cristiana. Malgrat el
seu origen marcadament eclesiàstic el Nadal ha esdevingut una
tradició que celebrem més enllà de les nostres conviccions religioses i que cada vegada més se’ns presenta com un concepte
comercial associat a les vacances, als grans àpats i sobretot a la
compra de regals.
A casa nostra el Nadal sempre ha anat acompanyat d’un seguit
d’elements que ens permeten reforçar el vincle familiar entre
els grans i els petits, com fer el pessebre, dir el vers als padrins o
cagar el soc (tió). Aquest any, a El Port de la Selva, en podrem
afegir un altre gràcies a l’Associació de Mares i Pares de l’escola
que han preparat, amb els més petits, Els Pastorets, una representació teatral, molt arrelada a Catalunya, centrada en l’adveniment de Jesús i que ens donarà una oportunitat més de viure
col·lectivament aquestes festes. És aquest un exemple més del
dinamisme de les entitats i associacions del municipi a les que
vull agrair el paper primordial que tenen com a integradores i
cohesionadores del poble.
Quan s’acosta l’acabament de l’any és el moment d’aturar-se
i veure el que deixem enrere, ho és més en aquest butlletí,
perquè és el darrer que rebreu abans de les properes eleccions
municipals, és per això que trobareu, a les pàgines següents,
informació relativa al que ha passat i al que s’ha fet, però també
allò que hi ha previst. Mirant amb perspectiva i de forma general, tinc la sensació a aquestes alçades, que quan s’hagi acabat
la legislatura haurem estat capaços, d’executar o encarrilar una
part considerable del programa proposat, sense oblidar que la
situació general ens ha fet replantejar temes difícilment viables
en aquests moments i d’assumir-ne nous sorgits del dia a dia.
Això en cap cas vol ser cofoisme perquè som ben conscients
que les coses continuen sent molt difícils.
Des de l’ajuntament procurem treballar des del diàleg i la corresponsabilitat per treure el màxim rendiment a les nostres
potencialitats i actius per posicionar-nos millor com a municipi turístic, per generar prosperitat, per garantir la qualitat de
vida, la cohesió social i la convivència. Durant aquests tres anys
llargs hem modernitzat i ampliat les infraestructures, els serveis
i l’oferta sense perjudicar el medi i sobretot no perdent l’essèn-
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cia del Port de la Selva, aquella que ens identifica com a poble.
De cares al futur, per garantir el desenvolupament econòmic i
la generació de treball, ens cal estrènyer molt més el compromís d’acció conjunta entre el sector públic i privat, la bona entesa és l’eina essencial que cal cuidar i potenciar pel bé de tots.
Permeteu-me destinar unes ratlles d’aquest espai a la corrupció, l’amarg afer del President Pujol, ha servit un cop més, per
alimentar i generalitzar els comentaris sobre comissions, tants
per cent i altres corrupteles de la classe política, intentant posar-nos a tots en un mateix sac. A pocs mesos de les properes
municipals n’hi ha, que des d’aquí o des de Barcelona, també
hi juguen. És per això que em veig obligat a reivindicar el paper
de tots els que ens dediquem honestament a la política, a servir
els nostres pobles i el nostre país amb rigor i honradesa. A mi
que no em parlin de comissions, ni de tants per cent. Ni n’he
generat, ni n’he rebut. Em dedico a la política perquè m’agrada
i tinc vocació de servei. En cap cas per fer-m’hi ric, és evident
que no tinc diners a l’estranger, ni en paradisos fiscals i aquí
només els suficients per anar tirant. El que percebo és de domini públic, em guanyo cada un dels euros del meu sou servint
al meu poble i al meu país, defensant postures i prenent decisions en base al que considero millor per l’interès comú. Els
que em coneixeu sabeu sobradament que l’esforç, la integritat,
el fer les coses ben fetes, la senzillesa i la humilitat són el meu
aval vital, sapigueu tots que a l’ajuntament també.
Acabo amb un sentit record per aquells que ens han deixat,
pels que patiu alguna malaltia i per tots aquells que us trobeu
en una situació de dificultat, rebeu el meu sincer suport. I a
tots us desitjo de tot cor que el Nadal sigui un renéixer de la
nostra il·lusió individual i col·lectiva que ens permeti encarar
amb força el reptes que ens depararà el 2015.

BON NADAL I
FELIÇ ANY NOU
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ARTICLES D’INFORMACIÓ GENERAL
EL PRUG DEL PARC NATURAL
DEL CAP DE CREUS
En data 2 d’octubre de 2014 es publicava al DOGC número
6179 l’edicte que sotmetia a exposició pública el Pla Rector d’Ús
i Gestió de l’àmbit marí del Parc Natural del Cap de Creus.
El Pla Rector d’Ús i Gestió, d’ara endavant PRUG, estableix
una sèrie de regulacions en l’àmbit marí del Parc Natural de
Cap de Creus sobre aquelles activitats que s’hi desenvolupen:
el busseig, la pesca artesanal professional, la pesca recreativa,
l’extracció de corall vermell, els treballs submarins, el transport
marítim de passatgers i tot el sector de la nàutica d’esbarjo.
És evident que El Port de la Selva es veuria afectat, directe i
indirectament, per l’aplicació d’aquest nou marc normatiu. El
nostre municipi i el nostre turisme van estretament lligats al
gaudi de l’espai del Parc Natural de cap de Creus. L’ajuntament
no està en contra de que es redacti un PRUG, ben fet pot arribar a ser una eina útil per a tots. Però sí, ens oposem al que s’ha
presentat en aquest moments, que, el que fa, és sobreregular les
activitats que es desenvolupen en el mar de manera exagerada
i sovint sense justificació. Resulta evident que cal una actualització dels estudis de la memòria, molts són de fa 6 ó 8 anys.
Un cop feta aquesta actualització sabrem quina és la pressió
real de cada activitat a cada indret i s’haurà pogut determinar
si aquestes pressions generen uns impactes que fan necessàries
regular-les. A partir d’aquí i en base a les necessitats reals de
conservació d’aquells valors pel qual va ser creat el Parc cal que
es facin les propostes que es considerin més adients. Aquest
procés ha d’anar acompanyat d’un ampli i profund debat, sempre amb esperit de negociació i consens, entre el Govern de la
Generalitat, les administracions locals i els sectors afectats.
Aquest aspectes van ser detalladament exposats a la xerrada informativa conduïda per l’alcalde del Port de la Selva el divendres 17 d’octubre. A més d’exposar els dubtes i les inquietuds
que genera el PRUG al consistori, es va escoltar als assistents
i es van exposar les accions que fins aquell moment havia fet
l’equip de govern, així com les que pensava fer a continuació.
Conjuntament amb els ajuntaments de Roses i Cadaqués es
va encarregar un informe jurídic i un estudi de la repercussió
econòmica que podria tenir la implantació del PRUG. També
es va demanar una pròrroga del període d’informació publica
que ha estat denegada, pel que no hem pogut incorporar el resultat de l’estudi econòmic a les al·legacions que finalment es va
presentar el 24 de novembre de 2014. En el document d’al·legacions des de l’ajuntament sol·licitem aturar la tramitació del
PRUG, deixant-lo sense efecte.

EL PROCÉS PARTICIPATIU DEL 9N
El president Mas va signar el dissabte 27 de setembre el
decret de convocatòria de la consulta per tal que el dia 9
de novembre els catalans poguéssim pronunciar-nos sobre el futur polític que volíem per a Catalunya.
Amb la signatura d’aquest decret es donava compliment al
mandat que el novembre del 2012 els ciutadans de Catalunya vàrem expressar a les urnes, demanant de forma clara i
molt majoritària poder exercir el nostre dret a decidir.
El Govern espanyol es va afanyar a presentar recurs al
Tribunal Constitucional contra la llei de consultes no referendàries, que l’emparava, i contra el mateix decret de
convocatòria, suspenent així la Consulta del 9N.
Davant aquest fet es va posar en marxa el procés participatiu, que també va ser suspès pel Tribunal Constitucional. Però en aquesta ocasió, el procés participatiu convocat per la Generalitat de Catalunya amb la participació de
milers de voluntaris va seguir endavant i, finalment el 9 de
novembre els catalans, catalanes i les persones residents
a Catalunya, majors de 16 anys, vàrem tenir l’oportunitat
d’expressar la nostra opinió, a les urnes, sobre el futur
polític de Catalunya.
Al Port de la Selva van votar 450 persones. A la pregunta:
“Vol que Catalunya esdevingui un estat? En cas afirmatiu,
vol que aquest estat sigui independent?”, el 88,89% dels
votants van optar pel SÍ-SÍ, mentre que el 3,78% va votar
pel SÍ-NO, el SÍ-EN BLANC va obtenir el 0,67% dels vots,
el NO el 0,89%, EN BLANC 2,67% i ALTRES el 3,11%.
Un dels moments més emotius va ser quan va votar la
Caritat Costa Galí, la veïna més gran del Port de la Selva,
amb 98 anys.
Els resultats al Port de la Selva van quedar de la següent manera:

Sí - Sí

88,89%

Sí - No

3,78%

Sí - En blanc

0,67%

No

0,89%

En blanc

2,67%

Altres

3,11%

Podeu consultar el PRUG a:
http://www.gencat.cat/agricultura/normativa
Podeu consultar les al·legacions de l’ajuntament a:
http://www.elportdelaselva.cat/parcnatural/prug
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PLA ESPECIAL DEL PORT
El passat 21d’octubre del 2014 el Ple municipal aprovava El
Pla Especial del port del Port de la Selva. Aquest pla és un
document urbanístic, que té per objecte el desenvolupament
de la zona portuària del Port de la Selva, dins de l’àmbit delimitat en l’acta de transferències de competències en matèria
portuària de l’Estat a la Generalitat de Catalunya i el desenvolupament del vigent Pla d’ordenació urbanística Municipal.
El promotor del Pla ha estat Ports de la Generalitat, recollint
les premisses apuntades des de l’ajuntament de que no volíem créixer amb formigó dins la badia, ordenar els espais a
fi de rendibilitzar al màxim l’espai portuari, dotar-nos d’una
zona tècnica adient per les necessitats del nostre port, ordenar les concessions a l’espai públic alineant el sector paral·lel
a l’avinguda JV Foix i esponjant el front marítim en el tram
comprés entre la plaça Pol Nadal i el Moll de la Timba.
El Pla Especial té els següents objectius i criteris d’ordenació:
- La zonificació i regulació dels usos de les diferents zones
portuàries (pesquera, esportiva, restauració i de serveis portuaris) en base als sectors bàsics coexistents en el Port de
la Selva; el pesquer i l’esportiu per tal d’obtenir un funcionament òptim i donar resposta a las necessitats futures del
funcionament portuari.
- Les obres necessàries per a la supressió de barreres arquitectòniques en l’àmbit del port, així com la implantació de mesures
ambientals.
- Potenciar la integració port-ciutat, garantint el correcte funcionament dels serveis portuaris. Revisar i potenciar la connexió
per a vianants del circuit marítim des del Moll d’en Balleu fins
el Moll Gros.
- Determinació dels accessos, volums i tipologies de les edificacions, connexió amb la xarxa viària del municipi d’acord
amb les exigències de la planificació urbanística del municipi
i dels usos portuaris necessaris.
- Dotació de serveis del port, en especial moll d’espera i carburant i indústria de serveis nàutics adients per les demandes
actual i futura.
- Redistribució flota pesquera i optimització dels espais agregats amb potenciació de la nàutica esportiva.
- Informe ambiental del Pla, per garantir que la consideració
i la integració de les repercussions ambientals s’han tingut
presents en tot el procés.

Les actuacions que preveu el present Pla especial són les següents:
- Ordenació dels amarradors de la flota pesquera
- Potenciació de la dàrsena de Port de Reig com un espai per
amarrament de la pesca artesanal.
- Disponibilitat de moll per potenciació del xàrter nàutic,
embarcacions turístiques i estada temporal d’embarcacions
nàutiques de més eslores.
- Millora en la protecció de la nàutica esportiva i reordenació
d’amarraments.
- Arranjament de la façana marítima, amb la creació d’un circuit de vianants en tota la façana marítima. Aquesta actuació
comportarà una millora considerable en la comunicació per
als vianants entre la zona urbana i zona portuària.
- Millora de l’accés al port pel carrer del Moll Gros i al
moll d’en Balleu, amb l’ordenació de la zona d’aparcament.
Aquestes actuacions permetran millorar el tràfic d’entrada i
sortida del port, sobretot en l’època d’estiu. Paral•lelament
es millora l’accés de vianants mitjançant la creació d’un pas
peatonal en la zona.
- Reordenació de les concessions i autoritzacions existents al
nord-est de l’espigó de sorres i de les properes a l’espigó del
moll de la Timba (restaurants i bars). Les ocupacions queden
actualment disperses i la seva configuració no permet una
ordenació de les zones d’aparcament i circulació de vehicles.
- Adaptació del nombre de places d’aparcament a les necessitats de l’activitat del port.
- Possibilitar l’ampliació de les instal·lacions de serveis de
la dàrsena esportiva, amb l’ordenació de dos espais susceptibles d’admetre nous sostres edificables per tal d’ampliar
l’oferta de serveis a la nàutica esportiva.
- Reserva d’un espai tècnic per ampliar i/o reubicar la grua i
possibilitar la instal·lació del travelift i d’un serveis de reparació de les embarcacions.
- Instal·lació de la indústria de serveis nàutics en els edificis
actuals de serveis portuaris.
El Pla Especial contempla pel seu desenvolupament una inversió publico-privada d’aproximadament tres milions d’euros en els propers cinc anys.
Podeu consultar el Pla Especial del port del Port de la Selva a:
http://ca.elportdelaselva.cat/ajuntament/planejament-derivat-en-tramit/pla-especial-del-port-352.html

- Determinació d’articulat normatiu que reculli el paràmetres
urbanístics de les diferents zones del Pla especial.
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ARTICLES D’INFORMACIÓ GENERAL
NOU CALENDARI FISCAL AL PORT DE LA SELVA
Amb l’objectiu de facilitar a la ciutadania el compliment de les seves obligacions tributàries, l’ajuntament del Port de la Selva
va aprovar en el Ple de l’Ajuntament en data 21 d’octubre del 2014 el calendari fiscal per a l’exercici de 2015, on s’implanta
com a novetat per aquest exercici 2015 i pels propers, la possibilitat d’utilitzar el sistema de pagament fraccionat, en dos
terminis i sense interessos, pels rebuts amb el pagament domiciliat i corresponents, enguany, a l’Impost sobre béns immobles
de naturalesa urbana (IBI urbana).
Aquesta proposta es va començar a treballar arrel d’una intervenció del cap de l’oposició que proposava el fraccionament de
l’IBI com es feia a municipis com Llançà; a partir d’aquí l’equip de govern vàrem estudiar la proposta per intentar adaptar-la
al nostre municipi.
Aquells contribuents que ja tenen domiciliat el rebut de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana, se’ls aplicarà de
forma automàtica el pagament fraccionat.
La domiciliació dels rebuts té diversos avantatges:
- Permet gaudir del pagament fraccionat en el cas de l’IBI urbana.
- Evita perjudicis al contribuent, com oblidar-se dels terminis de pagament.
- És un mètode senzill que evita desplaçaments i esperes i, és gratuït.
Consulteu el calendari fiscal del Port de la Selva
Aquí i a la web municipal podeu consultar els períodes de pagament en relació a cada concepte tributari.
Si voleu domiciliar o modificar la vostra domiciliació actual cal que es faci en els terminis establerts a continuació.

Concepte

Període de
pagament
en voluntària

Càrrec en compte
de rebuts domiciliats
sense pagament
fraccionat

Impost sobre vehicles
de tracció mecànica

1 de març a 30 d’abril

Entre el 10 i el 15 d’abril

Terminis de pagament
rebuts domiciliats amb
pagament fraccionat
i dates de càrrec en
compte

Dates màximes per
domiciliar el pagament
i poder gaudir del
pagament fraccionat

Abans de l’inici
del període
en voluntària
- 50% import rebut IBI
urbana, entre el 10 i el 15
de juny.
- 50% de la resta, entre
el 10 i el 15 de setembre

Data límit de
domiciliació:
31 de març
de cada exercici

Impost sobre béns
immobles, de naturalesa
rústica i urbana

1 de maig a 30 de juny

Impost sobre Activitats
Econòmiques

1 de setembre
a 31 d’octubre

Entre el 10
i el 15 d’octubre

Abans de l’inici
del període
en voluntària

Taxes d’escombraries,
clavegueres, cementiri,
guals i franges
de protecció

1 de juliol
a 31 d’agost

Entre el 10
i el 15 d’agost

Abans de l’inici
del període
en voluntària

Lloc i horari de pagament:
Ajuntament del Port de la Selva. Carrer del Mar, 1
Dimarts de 10h a 14h · Dijous de 10h a 14h i de 17h a 19h
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ACORDS DE PLE MUNICIPAL

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
DEL 19 DE JUNY DEL 2014
Acord de delegació de les facultats de gestió i recaptació d’ingressos per infraccions a les ordenances municipals a favor de la
Diputació de Girona.
S’aprova amb els vots a favor de l’alcalde, més els tres regidors del
grup municipal CiU. Els dos regidors de PORT-AM hi voten en
contra. La regidora del PSC-PM ha excusat la seva assistència en
aquesta sessió.
Acord d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança General de Circulació i de l’Ordenança de mesures per fomentar i
garantir la convivència ciutadana a l’espai públic en el municipi
del Port de la Selva.

abstencions que corresponen als dos regidors integrants del grup
PORT-AM.
Acord d’aprovació inicial d’expedients de modificació de crèdits.
Aprovat pels quatre vots a favor de l’alcalde, i els tres regidors més
del grup municipal de CiU. El dos regidors del grup PORT-AM i
la regidora del grup PSC-PM s’abstenen.
Acord per a l’adquisició directa de 25 places d’aparcament situades al sector SUD-1 Ctra. de Cadaqués, i propietat de JOMAPATRI, S.L.
L’Alcalde posa a votació la proposta d’acord, essent el resultat que
la totalitat dels senyors presents, que són alhora el total del nombre
legal de membres de la Corporació, voten a favor de la proposta.

S’aprova amb els vots a favor de l’alcalde, més els tres regidors del grup
municipal CiU. Els dos regidors de PORT-AM hi voten en contra.

Ratificació de l’acord adoptat per la Junta de Govern d’amortització de tres places de Vigilants Municipals, enquadrades a la
Plantilla de Personal com a laborals indefinits.

Acord d’aprovació de la revisió de preus del contracte de recollida i transport de residus municipals, neteja viària i implantació
i gestió de la deixalleria municipal, amb efectes del primer de
febrer de 2014.

S’aprova amb els vots a favor de l’alcalde, més els tres regidors del
grup municipal CiU i la regidora del grup PSC-PM. El senyor Josep Marés, regidor del grup PORT-AM vota en contra. La senyora
Rosa Subirà, regidora del grup PORT-AM s’abstén.

S’aprova amb els vots a favor de l’alcalde, més els tres regidors del
grup municipal CiU. Els dos regidors de PORT-AM s’abstenen.

Aprovació inicial del Projecte d’implantació de sanejament a
diferents carrers de la Vall de Santa Creu.

Acord d’aprovació inicial d’expedients de modificació de crèdits al pressupost d’aquest exercici de 2014.

Aprovat pels quatre vots a favor de l’alcalde, i els tres regidors més
del grup municipal de CiU. El dos regidors del grup PORT-AM i
la regidora del grup PSC-PM s’abstenen.

S’aprova amb els vots a favor de l’alcalde, més els tres regidors del grup
municipal CiU. Els dos regidors de PORT-AM hi voten en contra.
Acord d’aprovació inicial del Pla de millora urbana de la finca
del Carrer del Mar, número 29.
Posada a votació la proposta, la totalitat dels senyors presents, sis
dels set que formen la Corporació, voten a favor de la proposta.
L’acord resta aprovat per unanimitat.
Acord d’aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana de la
finca del Carrer Platja, número 15.
Acord d’aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana del polígon d’actuació P.A. – 16 “Taita – 1”.
S’aprova amb els vots a favor de l’alcalde, més els tres regidors del
grup municipal CiU. Els dos regidors de PORT-AM s’abstenen.
Acord d’aprovació definitiva del Pla Parcial del Sòl Urbanitzable Delimitat SUD –13 “Port de la Vall – 2“.
S’aprova amb els vots a favor de l’alcalde, més els tres regidors del
grup municipal CiU. Els dos regidors de PORT-AM s’abstenen.
SESSIÓ ORDINARIA DEL PLE MUNICIPAL
CELEBRADA EL 18 SETEMBRE DEL 2014

Acord d’imposició de contribucions especials per a l’execució
de l’obra del Projecte d’implantació de sanejament a diferents
carrers de la Vall de Santa Creu.
S’aprova l’acord amb els quatre vots a favor de l’alcalde, i els dels
tres regidors del grup municipal de CiU. El dos regidors del grup
PORT-AM i la regidora del grup PSC-PM s’abstenen.
Aprovació inicial del Projecte de reforma de les instal·lacions
existents a S’Aranella de Mar.
S’aprova amb els vots a favor de l’Alcalde, els tres regidors més del
grup municipal de CiU. El dos regidors del grup PORT-AM i la
regidora del grup PSC-PM s’abstenen.
Acord d’imposició de contribucions especials per a l’execució
de l’obra del Projecte de reforma de les instal·lacions existents
a S’Arenella de Mar.
Aprovat amb tots els vots a favor
Aprovació inicial de l’Avantprojecte d’una àrea per acollida
d’autocaravanes en el paratge de la Sorra.
Els senyors presents donen la conformitat, per unanimitat, a la
tramitació de l’expedient segons s’ha indicat.

Acord d’aprovació dels Comptes Anuals d’aquest Ajuntament
corresponents a l’exercici de 2013.

SESSIÓ EXTRAORDINARIA DEL PLE MUNICIPAL
DEL 22 DE SETEMBRE DEL 2014

L’acord es resol amb cinc vots a favor, de l’Alcalde, dels tres Regidors del grup de CiU i de la Regidora del grup PSC-PM i dos en contra que corresponen als dos regidors integrants del grup PORT-AM.

Suport del món local a la convocatòria de consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014.

Acord de rectificació de l’Inventari de béns, drets i obligacions
d’aquesta Corporació a la data de 31 de desembre de 2013.

L’Alcalde posa a votació la proposta, essent el resultat que la totalitat dels senyors presents, que alhora són tots els membres d’aquest
Consistori, voten a favor de la proposta.

L’acord es resol amb cinc vots a favor, de l’Alcalde, dels tres Regidors del grup de CiU i de la Regidora del grup PSC-PM i dues
D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
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OBRES I SERVEIS

MANTENIMENT DEL CAMÍ DE RONDA
Cada vegada que plou el paviment del Camí de Ronda en
queda molt afectat; la darrera llevantada ha deixat molts
trams impracticables i ha posat en evidència la manca d’idoneïtat del material que es va utilitzar en la construcció del
tram entre l’Erola i el port de la Vall , que en el seu dia va
executar el Ministerio de Medioambiente.
Malgrat l’esforç que fa l’ajuntament en el seu manteniment,
cada vegada s’accentua més el problema. Per tal de donar una
solució més perdurable en el temps, s’ha efectuat una consulta
a una empresa especialitzada en el tema d’estabilització de sòls,
de tal forma que puguem mantenir l’aspecte de camí de terra
però a l’hora amb una major resistència a l’erosió de l’aigua.
Des de l’ajuntament es redacta el projecte per a la rehabilitació
del paviment del Camí de Ronda en el tram esmentat, que
ens ha de permetre tenir-lo en perfectes condicions abans de
l’estiu del 2015. El finançament d’aquesta obra es farà amb
recursos propis i el cost estimat és d’uns cent mil euros.
Per altra banda el servei de Costes de l’Estat ha procedit a la
reparació d’un esllavissament que posava en perill la circulació en el tram entre el Port de la Vall i el far de S’Arenella.
També té previst acabar les obres de millora a l’accés de la
platja del Solà de S’Arenella.

LES OBRES DE MANTENIMENT
I MILLORA DE LA CASA DE CULTURA
De la mateixa manera, i com ja s’havia advertit en el Butlletí
d’informació municipal número 16 (corresponent a l’hivern
del 2013) hi ha previstes executar obres de manteniment i
millora a l’edifici de la casa de Cultura.
Aquestes obres, amb tota probabilitat, estaran a punt de ser licitades a finals del mes de gener del 2015. Aquest és un projecte subvencionat amb 70.000€ pel programa de manteniment
d’edificis de la Diputació de Girona.

NETEJA DE RIERES
Des de l’ajuntament aquesta tardor hem realitzat una actuació de retirada de la vegetació dels trams finals de les lleres
de les rieres de la Selva de Mar i de Rubiés. Aquesta feina s’ha
demostrat molt profitosa de forma que els 170mm caiguts en
menys de 24 hores han desaiguat sense originar problemes
com havia passat en altre ocasions. Val a dir que l’actuació
important es va fer a començaments de legislatura, amb el rebaix de graves de la darrera part de la riera, sobretot a l’alçada
del punt més conflictiu, just on hi ha el pont a tocar de la
depuradora.
En aquests moments estem a punt de formalitzar un conveni
amb l’Agència Catalana de l’Aigua que permetrà a l’Ajuntament actuar en qualsevol moment en la neteja de les rieres en
els seus trams urbans.

MILLORES ENLLUMENAT
Tal i com contemplava la redacció del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible emprenem un seguit de mesures per fomentar
l’estalvi energètic.

VORERA DE L’ENTRADA AL POBLE PER LA GI-612
En el Butlletí d’informació municipal número 15 (corresponent a l’estiu 2013) us parlàvem de la construcció d’una vorera de 230 metres de llargada paral·lela a la Gi-612a l’alçada
de la benzinera per tal de donar continuïtat a l’itinerari seguit
per a moltes persones que circulen a peu des del poble cap
a les urbanitzacions, al Camí de Ronda o a la Selva de Mar,
augmentant així la seva seguretat.

Així, amb l’objectiu de millorar l’eficiència de les nostres instal·lacions i aprofitant una subvenció del Pla Elecció Línia 2
de la Diputació de Girona, procedirem a la substitució de les
actuals lluminàries de vapor de mercuri de 150 w per unes
altres que, a més de ser de fosa d’alumini, la seva potència
no supera els 50 w cadascuna, amb possibilitat de control de
potència, de tal forma que a partir d’una hora donada se’n
pot disminuir el seu consum a un 50% addicional.

Aquesta era una obra important que queda pendent; el motiu
és que estava finançada en un 90% pel Pla Únic d’Obres i
Serveis (PUOS) del 2014, que com sabeu finalment la Generalitat no ha tirat endavant, i amb la situació econòmica del
Govern difícilment ho farà la 1a meitat del 2015.

Per aquesta actuació disposem d’una subvenció de 10.000€.
Es realitzarà a la urbanització Rec de Canet perquè és la única que compleix els requisits de tenir una instal·lació en bones condicions i permet aprofitar el cablejat i els suports,
substituïnt només la lluminària.
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BUTLLETÍ

CAP DE BOL

SÒL INDUSTRIAL

D’ençà l’inici d’aquesta legislatura l’equip de govern havia
pres el compromís de portar a terme les actuacions necessàries per a possibilitar la millora de totes aquelles urbanitzacions del nostre terme que presentessin mancances importants en les seves infraestructures i serveis.

Després de la divisió de la zona industrial prevista en el POUM
en dos sectors per facilitar el seu desenvolupament, des de
l’ajuntament es van establir converses amb els propietaris majoritaris per estudiar la seva viabilitat.

Moltes d’aquestes urbanitzacions, en el nostre planejament
general estan classificades com a polígons d’actuació, i per
tant, subjectes al desenvolupament dels mateixos per dotar-se o millorar les infraestructures i serveis.
Aquest és un fet complicat en l’actual conjuntura econòmica,
és per això que des de l’ajuntament estem en contacte amb
Urbanisme per mirar de solucionar el tema d’alguns polígons
que ens permetés aplicar formules com les contribucions especials. Mentre això no passa treballem amb la possibilitat
de realitzar algunes actuacions a precari per garantitzar la
seguretat de les persones. En aquest sentit contemplem pavimentar alguns trams de vial molt malmesos a la urbanització de Cap de Bol. Aquesta és una actuació que fariem amb
la col·laboració de la Diputació de Girona a través del seu
programa de manteniment de carrers i camins, de la mateixa
manera que es va fer a l’Erola.

S’ha encarregat la redacció del Pla Parcial i l’informe ambiental del sector SUD 15, que és el que té més possibilitats de
desenvolupament, perquè hi ha pocs propietaris amb molta superfície i queda més allunyat de la riera i, per tant, no
necessita d’una gran inversió per minimitzar les avingudes
d’aigua com passa al sector SUD14.
La redacció del Pla Parcial és un pas important per fer realitat la
zona industrial, per bé que no definitiu, caldrà després fer el projecte d’urbanització i el projecte de reparcel·lació; tots aquests
han de passar els corresponents tràmits d’informació pública.

REHABILITACIÓ DEL COR COMERCIAL
L’ajuntament ha encarregat la redacció del projecte de rehabilitació del tram del carrer Illa que no es veu afectat pel Pla
Especial del port del Port de la Selva. Estem parlant del tram
de carrer entre “La Caixa” i l’oficina de Turisme.
L’actuació prevista és la de posar al dia tots els serveis i renovar la pavimentació com s’ha fet amb el projecte “viure al
poble”, consolidant clarament la preferència dels usos peatonals del carrer i convertint-lo en un atractiu comercial.
La previsió és que aquest projecte s’executi a finals del 2015,
per no afectar els períodes de més feina dels molts establiments que hi ha en aquest àmbit.

DESPRENIMENT D’UNA PART DE LA CORNISA
DE L’AJUNTAMENT

D’aquesta forma quan s’executin les obres previstes en el
Pla Especial de la zona portuària haurem aconseguit un eix
peatonal que travessarà tot el casc urbà.

El deteriorament d’algunes peces prefabricades que conformen la cornisa de la coberta de l’edifici de l’Ajuntament van
provocar el passat 10 de setembre el despreniment d’una
d’aquestes, originant una situació de perill per les persones i la
circulació a l’entorn d’aquest edifici. Després de la verificació
i actuació per retirar la resta de peces afectades per part dels
bombers es va procedir a senyalitzar i tancar el primer tram del
cantó dels Pescadors.
Pel procediment d’urgència s’ha redactat un projecte de reparació per poder iniciar les obres d’arranjament el més aviat
possible. Per fer front a les obres que pretenem iniciar durant
el mes de gener del 2015 hem obtingut el suport de la Diputació de Girona que n’assumirà un 50% del cost.

D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
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OBRES I SERVEIS
INCENTIVEM LA MILLORA DE LES FAÇANES

Protecció torre de mitja tensió

A les ordenances fiscals del 2015 s’ha aprovat una bonificació
de l’impost de construcció del 95% per les obres de rehabilitació integral de façanes. En el cas de les millores d’una part
dels elements la bonificació aplicada serà del 75% de l’impost.

A l’entrada del nucli urbà de la Vall de Santa Creu hi ha una
torre de llum pel subministrament elèctric del veïnat. A petició dels veïns, l’ajuntament ha instat a la companyia a protegir amb planxes metàl·liques el primer tram de la mateixa
per tal d’impedir l’escalada. Sembla que en alguna ocasió la
mainada s’hi enfilava perillosament, doncs hi havia la possibilitat tant d’electrocutar-se com d’una caiguda en alçada.

En els darrers mesos s’han produït varies actuacions dels
bombers i dels serveis tècnics municipals per elements deteriorats a les façanes d’alguns edificis del casc urbà. Aquest
deteriorament, a més d’originar perill pels vianants, donen
un aspecte d’abandonament i deixadesa que va en detriment
de la imatge de tot el poble.

DEGOTERS DEL PAVELLÓ
Com és sabut pels molts usuaris d’aquest equipament, el pavelló pateix de degoters, que són conseqüència del deteriorament del teulat de planxa metàl·lica que després de gairebé
20 anys s’ha vist afectat per la sal.
En el pressupost del 2015 es contempla una actuació integral
de reparació de la teulada del pavelló per acabar d’una vegada
per totes amb aquesta problemàtica que cada vegada es va
agreujant.
Aquesta obra es farà de manera que l’activitat diària de la
instal·lació no es vegi alterada.

Cessió de l’Església de Sant Fructuós
L’església de Sant Fructuós, situada al poble de la Vall de
Santa Creu té una superfície aproximada de 112 m², tots ells
ocupats per la superfície construïda del temple.
Pertany al Bisbat de Girona per raó de possessió des de
temps immemorial, però l’ajuntament del Port de la Selva
ha sol·licitat, a aquest, la cessió d’ús de l’Església de Sant
Fructuós, a fi i efecte de destinar-la a usos cívico-culturals
dels veïns de la Vall de Santa Creu, per un període de 25 anys.
L’ajuntament, a partir de la signatura del conveni, assumirà la
gestió de l’ús i el manteniment de l’església, així com, també
respondrà dels danys i perjudicis.
En contraprestació a la cessió d’ús, l’ajuntament del Port de
la Selva es compromet a realitzar les inversions de millores,
obra i reforma i respectar i permetre l’ús de l’església de Sant
Fructuós per part de la Parròquia del Port de la Selva, per tal
que en aquesta, en qualsevol moment, pugui celebrar-hi els
actes de culte i litúrgics per a la comunitat de fidels de la Vall
de Santa Creu o la contrada.

INTERVENCIONS A LA VALL DE LA SANTA CREU
Projecte de Clavegueram
En anteriors legislatures es va fer arribar la xarxa de sanejament al nucli de la Vall de Santa Creu. Durant aquesta s’ha
instal·lat i connectat el sistema de bombes que ha de permetre fer l’evacuació del clavegueram de la pràctica totalitat dels
habitatges de la Vall.
Ara ens queda pendent connectar les cases que encara funcionen amb fossa sèptica a aquests pous. Per fer-ho, des de
l’ajuntament hem redactat el projecte d’obres i aprovat una
ordenança de contribucions especials per finançar de l’obra,
de tal forma que l’ajuntament, aportarà un 10% del cost i la
resta anirà a càrrec dels propietaris beneficiats.
Un cop feta aquesta obra es podrà pavimentar de forma definitiva el tram de carrer que porta a la Font, i millorar l’aspecte de la Plaça de la Catedral del Vi.
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ELS GRUPS MUNICIPALS OPINEN
PSC-PM

CIU

Quatre caps pensen més que dos!!!

Benvolgudes i benvolguts,
L’onze de juny del 2011 es renovava l’equip de Convergència i Unió a l’ajuntament del Port
de la Selva: nous regidors, nou alcalde, noves energies, noves idees, noves maneres de fer.
Després de tres anys llargs entrem en el tram final del nostre mandat mantenint viva la il·lusió
i el dinamisme del primer dia.
Ens queden encara uns mesos intensos de feina, uns mesos per continuar treballant, com hem
fet fins ara, per garantir i millorar el funcionament del nostre municipi. Aquests gairebé quatre
anys al vostre servei, al del Port de la Selva i al del país, han fet que ens hàgim pogut conèixer
millor. Avui tots teniu ben identificats els nostres quatre regidors, amb les nostres virtuts i els
nostres defectes, amb els nostres encerts i les nostres errades.
Tots sabeu qui és l’Esteve, qui és en Roger, qui és la Maria i qui és en Josep Maria, sabeu què
fa cadascú i com ho fa. Això no és casualitat, això és possible i és així perquè hi hem sigut
sempre, perquè hem estat al peu del canó de dies i de nits, perquè hem anat on passaven les
coses, perquè hem estat on se’ns necessitava fos dilluns o diumenge, perquè hem escoltat a
tothom ens agradés o no el que ens deia, perquè hem buscat solució del dret i del tort als
problemes sorgits, en definitiva perquè no hem estat absents ni aliens al que passava cada dia
al nostre poble i als nostres veïns.
Hem demostrat que som gent compromesa i capaç, persones que hem posat tota la nostra
voluntat per servir-vos amb honestedat, rigor i seriositat. El projecte que iniciàvem ara fa
poc més de quaranta mesos era un projecte integrador que ens ha fet buscar la complicitat
de tothom, de les empreses, de les entitats, de les associacions, de les famílies, en definitiva
de cada un de vosaltres.
Sou, també, vosaltres els que haureu de valorar, en el seu moment, la nostra acció de govern, que hem procurat i procurem explicar perquè tothom se’n senti partícip. Una acció
de govern que tirem endavant en un context de gran dificultat econòmica, política i social.
Una acció de govern moguda per la voluntat d’arribar a tots i de fer del nostre municipi un
lloc encara millor.
Ens trobem a cinc mesos de les eleccions municipals, per la periodicitat del butlletí municipal
sabem que aquesta és l’ultima vegada que ens podem expressar en aquest espai destinat als
grups municipals. Malgrat quedar-nos encara molts dies de legislatura, deixeu-nos aprofitar
aquestes ultimes línies per agrair-vos l’oportunitat que ens heu donat de fer aquest viatge i
compartir-lo amb tots vosaltres.

En aquesta darrera publicació del Butlletí abans
de les properes eleccions el grup PSC ens agradaría agrair-vos el vostre suport.
Com ja sabeu en els pròxims mesos comença la
campanya electoral per a les properes eleccions
municipals.
No pretenem donar lliçons polítiques, socials
ni municipals. No cal. Hores d’ara tothoma sap
què ha de fer, què és el que més li convè… Què
explicar-vos de la situació política actual en la
que ens veiem immersos? Políticament ens
veiem enganyats i decepcionats.
Dir-vos cap a quina dirección anar? Intentar
convèncer-vos del què heu de fer el pròxim mes
de maig? Només reflexioneu i segui el vostre
sentit comú, continuem igual o ens cal un canvi?
Moltes preguntes sense resposta. La resposta la
teniu vosaltres a les vostres mans. Heu de seguir
la vostra intuició. No cal que ningú us vingui a
dir què heu de fer.
I per acabar, només dir-vos que per a un bona
direcció municipal del nostre poble s’han de posar a sobre de la taula diferents punts de vista
polítics, hi ha d’haver diferents divergències….
sempre arribant a un consens. Quatre caps pensen més que dos!
I aprofitant l’ocasió us desitgem unes bones festes i una bona entrada d’any.
Grup Municipal PSC.

Bon Nadal! Jus, Maria, Roger i Esteve

PORT-AM

Brindem amb cava tots plegats, bones festes i millor 2015
Al maig de 2007 PORT-AM entràvem per primera vegada a l’ajuntament
del Port de la Selva amb dos regidors, el 2011 repetirem resultats i entràvem altre cop dos regidors. Al llarg d’aquests vuit anys hem intentat
fer una oposició constructiva, aportant noves propostes de desenvolupament, de gestió i d’organització. A la legislatura del 2007-2011 ens varen
ser denegades totes i cada una de les que vàrem presentar i es va fer pel
sol fet de venir de nosaltres i sense cap mena d’argumentació. A la segona
legislatura un cop entrada el nou equip de govern el diàleg ha estat més
fluid i proper i en alguna ocasió han estudiat i fins i tot implementada
alguna mesura que hem proposat.
Tenir una oposició forta i compromesa és bo pel poble, ja que provoca
debat, discussió i diàleg; aporta també idees i noves visions a la realitat
que en moltes ocasions fa reaccionar l’equip de govern: Qui no recorda
les fotos de denúncia del Patufet de l’abocador? Us en recordeu el compte
enrere que vàrem iniciar per fer pressió a l’hora d’executar els pisos de
protecció oficial? Aquestes i altres han estat mesures de pressió que hem
exercit per exigir a l’equip de govern el compliment del seu programa
electoral.
Al llarg d’aquests vuit anys hem treballat per intentar construir un poble
millor pels pocs que hi viuen però també pels que ens visiten. Segurament podríem haver fet més, però, el temps i els recursos humans de què
hem disposat no han estat els desitjats. Al llarg d’aquests 4 anys qui escriu
aquestes ratlles ha fet un greu error doble: Per un costat no saber transmetre a la població la necessitat de canvi que necessita el Port de la Selva
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i no saber construir ni motivar un equip que ens prengui el relleu als que
deixem l’ajuntament el proper més de juny.
A l’octubre del 2003 vaig publicar al setmanari l’Empordà un article d’opinió «No vull marxar del meu poble» on denunciava que la política que es
desenvolupava al Port de la selva no garantia un futur a llarg termini pels
habitants del poble. Mantinc totes i cada una de les postures allà defensades, per desgràcia el temps em dóna la raó. He deixat el poble amb molta
llàstima i ara deixo el càrrec de regidor amb un mal regust de boca de no
haver sabut transmetre la situació, al meu entendre crítica i no haver sabut
trobar un relleu.
Molts diran que exagero però als fets em remeto: quants locals hi ha tancats la major part de l’any al Port de la Selva? Quants pisos queden buits
tot l’any i també en temporada alta? Quin és en núm. real d’habitants en
un poble on més del 60% dels seus dirigents no hi viuen? Quines polítiques de creació de petita industria s’han realitzat? Algú sap si hi ha un pla
de desenvolupament econòmic i turístic?
Esperem que en aquests mesos propers sorgeixi un grup de gent que pugui formar una proposta engrescadora i alternativa als més de trenta anys
de govern de convergència. Per part meva i del grup PORT-AM estem
oberts a donar un cop de mà i a participar-hi activament. Fa uns mesos li
varen dir a la meva mare que si no em presentava es «fotrien» una ampolla
de cava a la meva salut. Ja la poden començar a posar en fred i espero que
la vulguin compartir amb mi i amb la resta del poble i així poder celebrar
unes festes tant especials com aquestes. Bones festes i millor any 2015 !
PORT-AM
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SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL

VISITA DEL DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓ CIVIL
I DIRECTOR DELS SSTT DEPARTAMENT D’INTERIOR
AL PORT DE LA SELVA
El migdia del dia 28 d’agost del 2014 el Director General de
Protecció Civil, el Sr. Jordi Aurich, acompanyat del Director
dels Serveis Territorials del Departament d’Interior, Sr. Albert
Ballesta, van visitar El Port de la Selva, municipi amb una
sòlida estructura de Protecció Civil i una Associació de Voluntaris molt activa.
Durant la primera part de la visita l’alcalde i el regidor van
explicar quina és l’estructura de protecció civil en el municipi
i quin paper hi juga el voluntariat. Tot seguit van realitzar una
visita acompanyats pels voluntaris que els van mostrar les instal·lacions i els recursos de que disposen.

SIGNATURA DE CONVENI AMB XALOC
PER LA TRAMITACIÓ DE SANCIONS
L’ajuntament del Port de la selva ha signat un conveni amb
XALOC (XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE GIRONA) per la gestió i recaptació de les sancions.
XALOC s’encarregarà de tot el procés originat a partir de les
denuncies que els Vigilants Municipals posin en base a les ordenances generals de ciutadania i de circulació. Per fer-ho possible s’ha dotat els vigilants municipals d’una PDA (Assistent
Digital Personal o ordinador de butxaca) que transferirà les
dades de les sancions directament a XALOC, que farà notificació, tramitarà l’expedient i cobrarà els imports.
Per aquest servei XALOC cobrarà el 20% de l’import de cada
sanció ingressada en període voluntari.

L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil del Port de la
Selva es va crear l’any 2011 i en l’actualitat compta amb 27 voluntaris acreditats. L’ajuntament ha posat a disposició d’aquest
col·lectiu una ambulància, dues embarcacions, dues motocicletes i un vehicle tot terreny, a més dels equips personals i de
transmissions.
Les tasques principals que desenvolupen van des dels serveis
preventius en actes i esdeveniments fins al suport en situacions d’emergència passant per la divulgació i la conscienciació de la població.
L’alcalde del Port de la Selva va destacar la importància del
compromís d’aquests voluntaris amb la població, un fet que
millora notablement la qualitat dels serveis vinculats a la seguretat civil i les emergències.
El Director General en aquesta jornada de caràcter oficial va
lloar en tot moment la tasca i la importància de disposar de
persones formades com a voluntàries altament capacitades
per saber donar resposta en situacions d’emergència.
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NOUS AGENTS I CANVI D’UNIFORMITAT
DEL COS DE GUÀRDIES MUNICIPALS
En l’anterior Butlletí informatiu ja es parlava del concurs-oposició per cobrir tres places de funcionaris guàrdies municipals;
el procés de selecció va finalitzar a principis del mes de juliol.
Quatre aspirants van superar el procediment, però només tres
d’ells han obtingut la plaça.
El dia 24 d’octubre aquests tres nous agents van prendre possessió de la seva plaça com a funcionaris en pràctiques per un
període de sis mesos.
Per altra banda els guàrdies municipals canviaran la uniformitat, abandonant el color groc pel blau royal i substituint la
camisa per un polo. La voluntat és la de renovar la imatge
adaptant-la al model que ja utilitzen altres cossos policials i que
faciliten la seva identificació.

BUTLLETÍ

TACA DE GASOIL A LA BADIA DEL PORT DE LA SELVA

FORMACIÓ DELS VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL

La nit del 23 de setembre es va generar una situació de Prealerta del Pla especial per contaminació accidental de les aigües
marines de Catalunya (CAMCAT), a causa d’un vessament de
gasoil al port del municipi del Port de la Selva que va obligar a
fer el seguiment i activar els serveis d’emergència per fer front
a la taca que havia generat.

Els voluntaris protecció civil, amb l’afany de donar un millor
servei a totes les persones del municipi han participat en cursos de formació de diferents disciplines durant aquesta tardor.

El vessament es va produir al voltant de les 19h mentre es carregava el dipòsit d’una embarcació de pesca i la taca de gasoil
es va escampar ràpidament per la badia.
La taca feia aproximadament 2000 metres quadrats. Per dissoldre-la abans que arribés a la platja es van activar tres embarcacions: la de Salvament Marítim, la de la Guàrdia Civil del
Mar i la de l’Ajuntament amb 4 voluntaris de protecció civil.
La Guàrdia Municipal i altres voluntaris de Protecció Civil del
municipi de Port de la Selva van fer el seguiment per terra
verificant que la taca no arribés a la costa.
Al voltant de les 22h i després d’una reunió amb el guarda
molls, l’alcalde i els efectius participants es van retirar per manca de llum. La inspecció realitzada l’endemà va confirmar que
les maniobres de les embarcacions havien dissolt el gasoil i no
hi havia restes en terra.

La majoria han participat en cursos que ofereix el Departament d’Interior a través de l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya i l’Escola de Bombers i Protecció Civil.
D’aquesta forma deu voluntaris han portat a terme el curs de
de suport a l’Atenció Sanitària Immediata amb SVB i DEA.
Un voluntari va fer el curs d’Orientació i Recerca i un altre el
de Conducció de Reunions.
Finalment tres voluntaris que fan funcions de patró a l’embarcació de l’ajuntament han fet el mòduls del Certificat Bàsic,
amb els mòduls de riscos laboral, salvament, rescat i supervivència, sanitari i contra incendis.
La formació s’ha realitzat a diferents indrets del país, Roses,
Figueres, Mollet del Vallés i Tarragona.

SOCORRISME PLATGES
Aquest passat estiu els nostres socorristes van substituir les clàssiques samarretes de cotó per unes
de polièster transpirable. Aquest fet
ha millorat les seves condicions de
treball i la visibilitat pels usuaris de
la platja.
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CULTURA
LA NOSTRA BIBLIOTECA FORMA PART
DEL GRUP DE TREBALL BIBLOTECAE
BibliotecAE és un grup de treball format per representants de les
biblioteques de l’Alt Empordà, el Departament d’Ensenyament, la
Diputació de Girona i altres administracions per tal de promoure
accions conjuntes i optimitzar els recursos de gestió, amb l’objectiu
de promoure la lectura en l’entorn infantil i juvenil mitjançant les
biblioteques de la comarca.
El grup de biblioteques de l’Alt Empordà i el Servei Educatiu de
l’Alt Empordà ja col·laboren en diferents accions des de fa un temps,
amb reunions periòdiques i diferents projectes tant de promoció de
la lectura com de l’escriptura; però per gestionar millor les tasques es
signarà un conveni de col·laboració.
Algunes de les activitats que hem dut a terme el curs 2013/2014 han
estat els tallers d’escriptura creativa dirigits a nens de sisè de primària.
Hem participat en diferents jurats de premis d’escriptura, com el de
la nova primera edició dels Jocs Florals de Catalunya, on participaven nens de les escoles de primària, escoles d’educació especial i
instituts de secundària de Catalunya. Actualment estem implantant la
fitxa documental pels treballs de recerca a les biblioteques.
L’acció que ha generat més volum de treball tant en reunions com
en gestió ha estat la redacció del projecte a punt de llegir, que es
desenvoluparà a escoles i biblioteques durant els dos propers anys.
Les biblioteques que formen part del BibliotecAE són la Biblioteca
Ramon Bordas i Estragués de Castelló d’Empúries, la Biblioteca Fages de Climent de Figueres, la Biblioteca Víctor Català, de l’Escala, la
Biblioteca Jaume Vicens Vives de Roses, la Biblioteca Carles Bosch
de la Trinxeria de la Jonquera, la Biblioteca Marta Fàbrega Romans
de Sant Pere Pescador, la Biblioteca Bonaventura Carles Aribau de
Garriguella, la Biblioteca Pere Calders de Llançà, la Biblioteca Municipal de Vilajuïga i la nostra Biblioteca Municipal del Port de la Selva.

A PUNT DE LLEGIR
recomanacions lectores en forma de punts de llibre.
El passat 9 d’octubre es va presentar el projecte A punt de llegir,
a la Sala d’Actes del Consell Comarcal. A punt de llegir és el nom
que vàrem triar el grup de treball del Bibliotecae per definir un projecte que té com a principal objectiu la promoció de la lectura entre
infants i joves. El projecte vol impulsar una campanya, a partir dels
centres educatius i biblioteques, que posi èmfasi en la necessitat de
llegir a casa, de llegir en família per tal de fomentar l’hàbit lector dels
nostres infants i joves. A partir dels seus interessos, inquietuds i
processos evolutius s’han elaborat un seguit de recomanacions de
llibres. S’han escollit 18 temàtiques en referència als trets més significatius, orientacions i motivacions de la personalitat dels alumnes
en cada franja d’edat des de P3 fins a 4t d’ESO. Durant aquest curs
escolar i el proper, quan s’entreguin les notes de final de trimestre,
els nens també rebran un punt de llibre on hi ha la recomanació
d’un títol. A cada recomanació va lligada una guia de lectura amb sis
recomanacions més. Per més informació sobre aquest projecte podeu consultar l’adreça web: https://sites.google.com/a/xtec.cat/apunt-de-llegir/ Tots els llibres que apareixen com a recomanacions
en els punts de llibre es podran trobar a qualsevol de les biblioteques
que formen part del Bibliotecae.
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LA BIBLIOTECA MUNICIPAL SOL·LICITA L’ADHESIÓ A
LA XARXA DE PUNTS D’INFORMACIÓ I LECTURA (XPIL)
DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
La Biblioteca Municipal del Port de la Selva es va inaugurar el 1999.
Des de la seva creació hem estat al marge del Sistema de Lectura
Públic de Catalunya, donat que el nombre d’habitants del municipi
no arriba al mínim que exigeix la Llei del Sistema Bibliotecari de
Catalunya.
Tot i aquesta marginació, la Diputació de Girona, en el seu objectiu
d’assistència als municipis, conscient de la situació del món bibliotecari en petits municipis com el nostre i a partir de l’experiència
positiva de biblioteques com la nostra, ha creat la Xarxa de Punts
d’Informació i Lectura, per prestar el seu suport i ajut de manera
planificada i impulsar la cooperació entre els municipis.
Aquesta Xarxa està destinada als ajuntaments amb una població
inferior a 3000 habitants que disposen d’un centre de lectura amb
uns requeriments determinats. Obert el període de presentació de
sol·licituds a aquesta xarxa, l’ajuntament del Port de la Selva, ja ha
fet la sol·licitud d’adhesió.

JA ES PODEN CONSULTAR PER INTERNET
ELS TEXTOS COMPLERTS DE LES
BIBLIOTEQUES DE GIRONA
Una de les preocupacions de molts gestors culturals és com fer
arribar una informació concreta a la persona que li interessa. Internet és una eina que pot facilitar la trobada entre aquests dos agents,
però cal trobar els mitjans per poder fer-ho. En l’actualitat hi ha
bastants recursos a la xarxa que proporcionen documents íntegres
en accés obert.
La Diputació de Girona ha creat un repositori cooperatiu, que anomena REGIRA, on s’emmagatzemen fons bibliogràfics conservats
a les biblioteques de Girona. A través d’aquest repositori es pot
consultar el text complert de revistes i altres publicacions locals.
La Biblioteca Municipal conserva entre el seu fons la col·lecció
local, on intenta aplegar el textos de diferents àmbits que parlen
sobre el Port de la Selva i els seus entorns i també conserva la
biblioteca personal d’Hipòlit Nadal i Mallol, on hi ha una de les
col·leccions de llibres catalans editats a l’exili més important de
Catalunya. El títol més significatiu d’aquesta col·lecció és la revista
Ressorgiment, una publicació periòdica que es va escriure des del
1916 fins el 1956, amb una periodicitat mensual, sense interrupcions, en llengua catalana, a Buenos Aires. Ressorgiment aplega
una gran quantitat d’informació sobre la política i la cultura catalana vista amb la perspectiva de la distància de l’exili.
L’ajuntament del Port de la Selva ha
sol·licitat la incorporació al repositori
de la Diputació de la Revista Ressorgiment i altres llibres de la col·lecció local per tal de conservar i difondre amb
major efectivitat la informació d’aquestes publicacions.
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CULTURA
CLUB DE LECTURA MAR DE LLETRES
Hem començat el nou curs escolar amb la
continuació del club de lectura de la Biblioteca Municipal. Com els dos darrers anys,
les trobades de la gent que vulgui participar
en el club de lectura es fan el darrer divendres de mes, de 15.15h a 16.15 h.
La darrera sessió serà el mes de maig amb la
participació de l’autor del darrer llibre que
llegirem. El primer any ens va acompanyar
la Maria Mercè Roca i l’any passat en Rafel Nadal; aquest curs comptarem amb la
presència de Miquel Fañanàs, comentant el
llibre La bruixa de pedra.

DARRERES DONACIONS A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
La Biblioteca Municipal, des de la seva obertura ha rebut nombroses donacions de particulars. Aquestes donacions han passat
a formar part del fons bibliogràfic de la biblioteca i han fet que la
gent s’identifiqui més amb aquest espai. De fet, la biblioteca es va
crear a partir d’una primera donació, la que varen fer els hereus
d’Hipòlit Nadal i Mallol, com a desig explícit del fill predilecte del
Port de la Selva, de donar la seva biblioteca personal al poble que
el va veure néixer. Han passat molts anys des d’aquella donació i
n’han arribat moltes més.
Les dues darreres donacions són, d’una banda documents relacionats amb el Port de la Selva que va aplegar Joaquim Ventalló, notable pedagog i polític de la República, més conegut com a traductor
del popular Tintin. És divertit pensar que molts dels improperis del
capità Haddock els podria haver recollit Ventalló, sentint els renecs
del pescadors locals.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE AMB VERSOS
DE VACANCES DE J.V. FOIX
El dia 8 d’agost es va presentar a l’Espai Port del Port de la Selva el
llibre de J. V. Foix Amb versos de vacances, l’onzè títol que publica
la Fundació J. V. Foix. Van presentar l’acte Josep Maria Cervera i
Margarida Trias i hi intervingueren els poetes Enrique Badosa i
Carles Camps.
El llibre és un recull de setanta poemes en vers, que J. V. Foix
va compondre durant les vacances al Port de la Selva. Aquestes
composicions rimades inclouen les cartes i cròniques en les quals
el poeta reflectia l’ambient dels estius, amb referències a amistats i
a llocs topogràfics concrets. Aquests poemes es converteixen així
en un document de la seva vida estiuenca. Vuit d’aquestes composicions ja havien estat publicades, mentre que la resta són inèdites.
Amb una introducció d’Enrique Badosa i una nota a l’edició de
Margarida Trias, el llibre ens acosta un Foix relaxat, humorístic,
però sempre erudit i brillant. Com diu Badosa, «l’extensa i enlluernadora obra de J. V. Foix, com la de tot gran poeta, no requereix
ser explicada: la millor explicació es troba en els poemes». Per això,
els textos del volum Amb versos de vacances són una mostra de l’activitat del poeta i també de la seva inesgotable capacitat de creació
en tots els àmbits i totes les situacions.
L’Ajuntament del Port de la Selva va voler incloure la presentació
del llibre Amb versos de vacances, dintre de la programació de la
Festa Major, col·laborant novament amb la Fundació J. V. Foix, en
la difusió de l’obra del poeta.
Com ja es va informar en el seu moment, per la celebració dels 25
anys de la mort de J. V. Foix, l’Ajuntament del Port de la Selva va senyalitzar una ruta literària amb diferents escenaris de l’obra de Foix.

Al marge d’aquestes anècdotes, en aquest recull hi ha retalls de
diaris sobre notícies del poble i també alguns documents originals
relacionats amb l’associació d’amics de Sant Pere de Rodes, tant la
primera de l’any 1929 com de l’associació del 1975.
En segon lloc, la darrera donació és la que han fet els hereus de
Josep Mallol i Oriol, amb alguns del seus llibres. Fa uns anys ja
varen fer donació del llibres que tenia en Pepito Mallol i també
d’una col·lecció d’instruments relacionats amb la pesca i la vida
dels pescadors, que està parcialment inventariada.

LES GUERRES, LLUNY DE LES NOSTRES TERRES
El dijous 7 d’agost es va projectar el documental les guerres, lluny
de les nostres terres, que es va filmar en motiu de la commemoració del 75è aniversari de la Guerra Civil. El documental recull el
testimoni de la Caritat Costa i Galí, la veïna més veterana del poble.
Van presentar l’acte l’alcalde Josep Maria Cervera, i en Vicenç Relats, periodista i director del documental.
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CULTURA
ARBAR PORTA LA BIOCULTURA
A LA VALL DE SANTA CREU

CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE CULTURA
I LA FUNDACIÓ ALBERT TOMÀS I BASSOLS

El Centre Cultural ARBAR, ubicat a la Vall de Santa Creu, és un
espai de recerca, difusió i exhibició dels treballs relacionats amb
el patrimoni biocultural, històric, antropològic i artístic de la serra
de Rodes.

El 14 d’octubre a l’església de Santa Helena del poblat medieval de
Santa Creu de Rodes es va fer la signatura del conveni de col·laboració entre el director general d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni del Departament de Cultura, Joan Pluma, i el president de la
Fundació Albert Tomàs i Bassols, Albert Tomàs. Aquest conveni té
com a objectiu facilitar les tasques de recerca i la posada en valor de
les restes arqueològiques del poble de Santa Creu de Rodes.

Per aquest motiu, durant l’estiu va convidar el col·lectiu “Refugis,
cabanes i altres construccions efímeres” a realitzar, el cap de setmana del 25 al 27 de juliol, una construcció col·lectiva efímera,
amb el títol “Al bell mig de la vall”, a l’antiga vinya del Clumet de
la Vall de Santa Creu, amb la voluntat de transformar la vinya en
un espai de creació. A través de la participació dels veïns i del teixit
associatiu de la zona, es va aconseguir l’objectiu d’establir un vincle
creatiu amb l’entorn.
Altres activitats que va dur a terme el centre cultural ARBAR
aquest estiu van ser:
El diumenge 27 de juliol la música va ser la protagonista amb
el concert del duet Bossa-Blue, Raul Marc Portell, al piano, i
Josep Maria Soler a la guitarra, amb un repertori de Jazz, Swing
i Bossa Nova.

Aquest conveni preveu una vigència de cinc anys, durant els quals
la Fundació Albert Tomàs Bassols assumeix la recerca documental
del poble i la parròquia de Santa Creu de Rodes (s. XIV-XV), una
part consubstancial del procés que ha de permetre l’estudi global, la
interpretació i la dinamització del conjunt monumental de Sant Pere
de Rodes. El projecte preveu el buidatge i estudi posterior de prop
de 5.000 documents procedents del fons de protocols notarials de
l’Arxiu de Castelló d’Empúries, que es troba ubicat a l’Arxiu Històric
de Girona.

El dissabte 2 d’Agost, Arnald Plujà va presentar el llibre “El Cap
de Creus al principi del segle XX, Cadaqués, Port de la Selva, Sant
Baldiri, la Vall de Santa Creu, Selva de Mar i Roses”. Segons les
conferències del Dr Antoni Bartumeus.
Una altra presentació es va portar a terme el divendres 8 d’agost.
Mercè Saurina va presentar la seva novel·la “Com llunes de Saturn” (2013), finalista al premi Just Manuel Casero.
I, finalment la música va tornar ser protagonista en aquest espai
emblemàtic de la Vall de la Santa Creu. El dissabte 16 d’agost va
tenir lloc el concert de música barroca a càrrec de “Musique à
Versailles” amb Oscar Bonany (contratenor), Lixsania Fernández
(viola) i Eva del Campo (clavicèmbal), coincident amb la Festa dels
veïns de la Vall.
Des de l’ajuntament s’ha donat suport material i logístic en moltes d’aquestes activitats, a l’hora que s’ha fet una petita aportació
econòmica per ajudar a l’associació en les seves despeses.

MAKAMEN TORNA A EXPOSAR A L’ESPAI PORT
Des del 25 de juliol fins el 10 d’agost es van poder veure els nous
treballs de la Ma. Carmen Bou. Aquesta exposició, formada per olis
i aquarel·les estava principalment dedicada al món dels gats, animals
estretament lligats a l’autora i petits fragments del Port de la Selva.
La Makamen va estar acompanyada de familiars i amics en una inauguració molt emotiva.

CONTINUEN LES EXCAVACIONS ARQUEOLÒGIQUES
AL POBLE MEDIEVAL DE SANTA CREU DE RODES
Les excavacions arqueològiques al poble medieval abandonat de
Santa Creu de Rodes, al municipi d’El Port de la Selva, s’han realitzat
del 15 al 27 de setembre d’enguany, i formen part del projecte quadriennal “Santa Creu de Rodes. L’origen i evolució del poble medieval i la seva relació amb el territori del Cap de Creus (2014-2017)”,
aprovat i co-finançat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Les excavacions s’organitzen cada any des de la
Universitat de Barcelona, en conveni amb el Museu d’Història de
Catalunya (actual Agència Catalana del Patrimoni Cultural), i amb
la col·laboració de l’Ajuntament del Port de la Selva. Hi participen
estudiants i llicenciats de diverses universitats catalanes.
Situat dalt de la muntanya de Verdera, prop del conegut monestir
de Sant Pere de Rodes, conforma amb el castell de Sant Salvador
una trilogia de monuments excepcionals al nostre país. Des de l’inici de les excavacions el 2006, s’han posat al descobert un conjunt
d’estructures organitzades entorn de l’església de Santa Helena, que
corresponen a les cases del poble medieval, que va ser abandonat
a finals del segle XV. Es tracta de cases grans, adaptades al terreny
mitjançant terrasses, construïdes amb carreus de pedra, amb un pis
d’alçada, i cobertes amb bigues i teules. L’excavació d’aquestes cases
ha proporcionat, a més de la vaixella comuna de cuina, un abundant
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material de ceràmica vidrada de gran qualitat i d’eines i atuells de
ferro, com ara tisores, llums d’oli, podalls per la verema, i altres elements de la vida quotidiana.
En aquesta campanya del 2014 s’ha treballat en el sectors 2 i 10.
Aquest últim compta amb una gran habitació, amb un petit espai
probablement destinat a cuina, tot construït damunt d’unes altres estructures anteriors i d’unes tombes excavades a la roca. L’estratigrafia d’aquesta habitació mostra amb claredat l’evolució del jaciment:
1) des d’un primer ús com a necròpolis (segles IX-X) en relació amb
l’església de Santa Helena; 2) construcció de les primeres cases del
poble (inicis segle XII) a l’espai de la sagrera i per sobre les tombes;
i 3) remodelació d’aquestes estructures agrupant-les en cases més
grans (segles XIII- XV).
És evident que el poble de Santa Creu de Rodes està en relació directa amb el monestir, i que els seus habitants es dedicaven, a més
de les activitats naturals agropecuàries, a activitats de serveis. En
aquest aspecte, les cases més grans que s’estan definint, totes davant
de l’església, mostren un cert luxe en el nivell de vida, i per les seves
dimensions fan pensar en possibles espais, tipus fonda, habilitats per
a hostatjar viatgers i pelegrins que es dirigien al monestir; i també a
activitats complementàries especialitzades, com ara la presència d’un
possible sastre, indicat per les agulles i didals de bronze trobats al
sector 2. La continuïtat de les excavacions i la consolidació de les estructures permetrà acabar de delimitar tota l’àrea entorn de l’església
i així oferir al visitant la possibilitat d’entendre com era un poble de
l’Alt Empordà a l’Edat Mitjana.
Montserrat Mataró i Pladelasala, Imma Ollich i Castanyer,		
Anna Maria Puig i Griessenberger
Directores de les excavacions.

EXCAVACIONS CAP DE BOL
El passat 21 d’agost del 2014 al Club Nàutic del Port de la Selva es va
portar a terme una presentació a càrrec del senyor Gustau Vivar, Director del Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya (CASC),
el qual va fer una introducció a les excavacions del derelicte conegut
com el “Derelicte de Cap de Bol” i va explicar els resultats de les
campanyes realitzades fins el moment en aquest indret del nostre
municipi. La conferència va comptar amb la presencia del senyor
Josep Maria Cervera, Alcalde del Port de la Selva que va participar
en la presentació i el vicepresident de l’entitat, el senyor Josep Maria
Fraguell.
Una vegada finalitzada, la tripulació i arqueòlegs van oferir una visita
guiada del THETIS, l’únic vaixell de Catalunya equipat adequadament per a la recerca d’arqueologia subaquàtica.
En aquesta jornada varen participar una cinquantena de persones.
Les diverses campanyes que s’han portat a terme al jaciment subaquàtic de Cap de Bol han posat de manifest la importància del derelicte que es va descobrir a 25m de profunditat a la costa del Port
de la Selva.
Durant el regnat d’ August, una embarcació construïda probablement amb la tècnica dels ibers va rebre una càrrega amb unes 200
àmfores amb vi a Baetulo ( l’actual Badalona). L’embarcació, d’una
sola vela i de poc calat, havia estat construïda pel transport de càrrega, a prop i al llarg de la costa; probablement el seu destí era Narbona, surest de França però mai va arribar al seu port. Durant més
de 2.000 anys va romandre encallat al fons de la badia del Port de la
Selva i les excavacions arqueològiques per part del Centre d’Arqueologia Subaquàtica han permès posar aquesta preuada informació al
descobert sobre la navegació i les rutes comercials d’aquella època.
El jaciment i els descobriments són d’una riquesa excepcional i,
darrerament, el periodista Alec Forssmann ha publicat un article al
mitjà digital National Geographic, elaborat amb les aportacions del
mateix senyor Gustau Vivar i el seu equip. Us el convidem a llegir a
http://www.nationalgeographic.com.es/articulo/historia/actualidad/9578/naufragio_revelador.html#
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TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA
SEGELLS I DESTINACIÓ DE QUALITAT

INFORME ESTIU BALANÇ ACTIVITATS TURÍSTIQUES

Turisme de destinació familiar

L’ajuntament del Port de la Selva programa per a cada temporada d’estiu
un segui d’activitats que puguin satisfer als turistes i visitants del municipi
i per tal de dinamitzar el nostre entorn privilegiat.

Amb el segell de Destinació de Turisme Familiar, l’Agència Catalana de
Turisme distingeix els municipis que són especialment sensibles a aquest
segment de la demanda i ofereixen uns equipaments i serveis adaptats a les
necessitats de les famílies amb nens.
Aquests municipis disposen d’una oferta certificada d’establiments
d’allotjament, restauració, i d’oci i lleure adreçats als més petits, el conjunt dels quals, un cop verificats per personal tècnic de l’ACT, és reconegut per part d’aquesta amb l’atorgament de la marca DTF.
L’equip de govern es va comprometre a fer tot el possible per tal d’impulsar
i formar part d’aquesta marca i s’han fet accions pensant que aquest és un
bon distintiu de qualitat per un municipi turístic amb les característiques
del Port de la Selva, però, de moment, l’Agència Catalana de Turisme ens
ha donat un temps de demora perquè ha d’atendre sol·licituds prèvies a
la nostra. De forma que no serà fins ben entrat el 2015 que la unitat de
certificació de projectes de l’Agència Catalana de Turisme, començarà a
estudiar la nostra destinació.

PLA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC. EL PLA DE
TURISME, PLA SECTORIAL DE DESENVOLUPAMENT
El sector serveis representa més del 70% del Producte Interior Brut de la
comarca de l’Alt Empordà. Es tracta d’un sector afavorit per la situació
estratègica com a comarca fronterera i pel desenvolupament turístic de la
Costa Brava que, des de la segona meitat del segle XX, és una de les principals zones turístiques de Catalunya.
Així mateix, els últims anys, la millora en la producció agrícola i en la transformació i comercialització dels seus productes (especialment vi, oli, fruita
dolça, etc.) ha dinamitzat aquests sectors generant un major valor afegit i
una imatge de marca de qualitat que repercuteix en el conjunt del territori.
D’altra banda, la diversitat de paisatges i l’extensa oferta d’activitats culturals i d’oci, fan que l’Alt Empordà sigui un espai que gaudeix d’una elevada
qualitat de vida i li atorga un gran potencial per consolidar el seu posicionament, fent compatible el turisme convencional de sol i platja amb
l’atracció de nous segments de visitants al llarg de tot l’any. Aquests nous
segments venen atrets pels valors naturals i culturals i per la descoberta
integral del territori.

Es procura fer una bona oferta tenint en compte tots els públics potencialment interessats. Desde fa molts anys s’ofereix la visita comentada a Sant
Baldiri, però tanmateix aquesta només és una de les clàssiques rutes del
nostre municipi. La ruta Foix, les visites a l’església, la ruta fins al far o de
la Vall de Santa Creu a Sant Pere han tingut molt bona acceptació.
Com a novetat aquest estiu 2014 es van incorporar la visita al Port Pesquer
que fins aquest estiu era d’entrada lliure però enguany es va decidir regular-ho per una major comoditat tant dels visitants com dels professionals
que treballen a la llotja. La visita s’ha realitzat de dilluns a divendres a les
17:30h i el preu era de 3€ la visita guiada i 2€ només per veure la subhasta
del peix. La iniciativa va comptar amb la col·laboració de l’ajuntament i va
tenir una molt bona acollida entre el públic.
Dins les activitats d’estiu també s’han dut a terme altres propostes que no
depenen directament de l’ajuntament del Port de la Selva, com el trenet
turístic, Tramuntana Express, però sí tenen tot el suport i col·laboració.
Aquest trenet ja funcionava en estius anteriors amb un notable èxit de
públic i enguany ha seguit fent el mateix recorregut, tot i que a diferència
de l’estiu passat, en què només circulava els dimarts en horari de matí (a
les 9h) i tarda (a les 16h), enguany s’ha recuperat l’horari dels diumenges
al matí (9h) i dimarts només circulava a la tarda (16h). L’èxit d’aquesta
proposta, a banda de la visita al Monestir, rau en el fet que permet gaudir
del paisatge de la Serra de Rodes, de la plana de l’Empordà i del cap de
Creus en el mateix trajecte, que transcorre en aproximadament unes 3h.
Pel que fa al tren turístic Roses Express, tot i tenir la sortida a Roses, també
fa parada al Port de la Selva, encara que ja ve carregat de gent i no es pot
agafar a la nostra població. Aquest tren amb sortida a Roses, fa el recorregut pel cap de Creus, el Port de la Selva i tot seguit enfila cap al Monestir
de Sant Pere de Rodes, amb parada per visitar-lo. En total, unes 5h de
recorregut. El preu és de 25€/adult (a partir de 12 anys) i 18€ infants
(entre 2 i 11 anys).

El teixit empresarial, els ajuntaments i el consell comarcal de l’Alt Empordà s’han posat d’acord per redactar un pla estratègic amb la voluntat de
donar un impuls a l’economia i el turisme a la zona.
Aquest és un document de treball, que ha de servir perquè tothom tingui una
diagnosi compartida i sàpiga quins són els reptes de futur i les febleses a superar.
El projecte tot just arrenca i caldrà dotar-lo de finançament, decidir qui
forma part d’un òrgan de seguiment i com es concreten les accions que
proposa el pla. Entre aquestes, es vol obrir una oficina d’informació turística de tota la comarca a Figueres o establir més col·laboració entre els
sectors públic i privat.
Per aquest motiu, s’ha estimat oportú disposar d’un full de ruta clar en què
els agents econòmics vinculats al sector turístic i els tècnics de promoció
econòmica, turisme i comerç que treballen en les administracions locals de
la comarca vagin consensuant les accions a desenvolupar per fer front als
reptes que es presenten.
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CONSULTES ESTIU 2014 A L’OFICINA DE TURISME

PLA D’ACCIONS DINS DEL PATRONAT DE TURISME

La dada més significativa si observem les xifres actuals és la disminució
de visitants respecte l’estiu 2013, concretament un 20% menys el mes de
juliol i un 9% menys durant el mes d’agost. Hi ha hagut una davallada de
turisme europeu, sobretot alemany i francès; val a dir que la climatologia
no ha acompanyat massa, siguent aquest, un dels estius més plujosos dels
últims anys.

L’Ajuntament del Port de la Selva s’ha sumat a dues iniciatives del Pla
d’Accions del Patronat de Turisme com són la marca Costa Brava Girona
Músic Festivals i també la marca de Club Natura Actiu.

Pel que fa a la procedència de les consultes, i seguint amb la tendència
d’anys anteriors, la majoria de consultes ateses a la nostra oficina de turisme provenen de turistes i visitants catalans (44.1% del total), principalment de l’àrea metropolitana de Barcelona, que representa el 40,1% del
global, i el 90% del total de catalans. La segona nacionalitat més present
al nostre municipi durant l’estiu és la francesa amb el 29,9% del total, i un
descens de l’11% respecte l’estiu anterior, i en tercer lloc i ja a molta més
distància els visitants provinents del País Basc (6.9%,) que han augmentat
un 1,4% respecte l’estiu de 2013. En quart lloc trobem els visitants de
la mateixa província de Girona que representen el 3,6% del total, seguit
dels anglesos i alemanys, amb un 3,5% i 3,4% respectivament. Ambdues
nacionalitats han sofert un lleuger descens si ho comparem amb l’estiu de
2013, però en el cas d’Alemanya ha sigut més pronunciat, un 22% menys
de turistes respecte el 9% anglès.
Dins el grup de turistes i visitants provinents de la resta d’Espanya, el
segon grup més nombrós després dels bascos, són els madrilenys (2%) i
valencians (0,9%), amb percentatges molts semblants als del 2013. Pel que
fa al global europeu, els més nombrosos amb diferència, com ja hem dit,
són els francesos, que suposen el 73,6% del total europeu, tot i el marcat
descens respecte l’estiu anterior. Seguidament i ja a molta distància trobem
els turistes anglesos (8,5% del global europeu) i els alemanys (8,4%). Fora
del continent europeu, els turistes que més visiten el nostre municipi són
els americans, que representen el 0,6% del total.
COMPARATIVA ESTIU 2014-2013

2014

En quant a la primera, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, amb la
col·laboració d’ajuntaments i d’una seixantena de festivals de música de la
demarcació de Girona, s’han unit sota la marca Costa Brava Girona Music
Festivals per estructurar, impulsar i comercialitzar l’oferta de festivals gironins. El projecte s’adreça als usuaris, melòmans i visitants de la província
que vinguin motivats per aquest producte cultural o que busquin un complement a la seva estada. L’objectiu segons el president de la Diputació de
Girona, Joan Giraut, és el de “sumar sinergies, i fomentar la cooperació
i coneixença entre els festivals i el territori. Volem impulsar i projectar
internacionalment un producte cultural i turístic de gran qualitat entre els
nostres visitants». En aquest sentit, l’Ajuntament del Port de la Selva hi ha
incorporat dos dels nostres Festivals més emblemàtics, el Festival de Música de Sant Pere de Rodes que aquest estiu va celebrar la 14ª edició i també
el Festival Sonarkids destinat al públic infantil i familiar.
En el segon cas, l’Ajuntament del Port de la Selva ha apostat fort pel turisme actiu, ja que el municipi disposa d’una gran xarxa de senders i empreses
dedicades a la pràctica de l’esport enfocades a que el visitant pugui gaudir
al màxim de l’entorn. És per això, que el fet que l’Ajuntament estigui sota
el paraigua del club de Turisme Actiu i de Natura permet disposar d’una
eina més de promoció de cara a l’exterior, alhora que permet arribar a un
ventall de públic molt més ampli i heterogeni.

2013
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POSEM EN MARXA EL NEWSLETTER
DEL PORT DE LA SELVA
Les xarxes socials i els blogs son bones eines per a la comunicació, però no
és menys cert que els neswsletter segueixen sent un canal de comunicació
efectiu i funcional quan es disposa d’una bona base de dades (usuaris a qui
adreçar les noticies)
El newsletter del Port de la Selva serà una publicació digital informativa que es
distribuirà a través del correu electrònic amb certa periodicitat i que contindrà
articles d’interès sobre el municipi i les activitats que s’hi duen a terme.
Aquesta comunicació la rebran els subscriptors que prèviament hagin mostrat el seu interès i hagin sol·licitat rebre informació per correu electrònic.
Aquest és un projecte a través de la subvenció de la Diputació de Girona classificada en l’àmbit de “Projectes per l’accés a noves tecnologies en
ajuntaments”.

D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

POTENCIEM L’ITINERARI DE CALA TAMARIUA
A CALA FORNELLS
L’ajuntament del Port de la Selva s’ha coordinat amb el Consell comarcal
per incloure aquest itinerari a la xarxa Itinerànnia que promou descobrir
els actius naturals i culturals de les nostres contrades caminant dels Pirineus fins al mar i del mar fins als Pirineus.
Amb aquest acord properament es senyalitzarà el camí de ronda de Cala
Tamariua fins la Cala Fornells com a xarxa Itinerànnia, i es procedirà a
fer-ne la corresponent difusió. Aquest fet comportarà també l’edició d’un
fulletó propi on s’explicarà el recorregut.
Aquest serà el quart producte que Itinerànnia proposa al nostre municipi,
conjuntament amb els de la Costa de l’Oratori, els dominis de Sant Pere
de Rodes i del Monestir de Sant Pere de Rodes a la Vall de Santa Creu.
Tot plegat ens permet posar en valor aquests camins perquè aquells turistes interessats en senderisme i natura es puguin endinsar pels racons més
emblemàtics de casa nostra, descobrir paratges de gran bellesa disposant
d’una àmplia oferta d’activitats, restaurants i allotjaments propers als camins, on es pot descansar, gaudir de la gastronomia i practicar l’activitat
que més agradi.
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JOVENTUT
EL PROGRAMA GARANTIA JUVENTIL
El programa de Garantia Juvenil preveu que totes les persones
joves menors de 25 anys rebin una oferta d’ocupació, pràctiques o formació després d’haver estat 30 dies inactius -sense
treballar i sense estudiar. Per aquest motiu s’està iniciant un
registre de tots els joves i les joves interessats/des.
Els principals requisits per accedir a la Garantia Juvenil, són:
- tenir entre 16 i 25 anys
- tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la unió Europea
amb permís de residència
- estar empadronat a qualsevol municipi del territori espanyol
- no haver treballat en els últims 30 dies
- no haver rebut accions educatives en els últims 90 dies
- no haver rebut accions formatives en els últims 30 dies
- adquisició d’un compromís de participació activa
Més informació a http://garantiajuvenil.gencat.cat/		
o contactant amb la tècnica de joventut.

CURS DE MONITOR/A D’ACTIVITAT EN EL LLEURE
INFANTIL I JUVENIL. INTENSIU DE NADAL
Des de l’Ajuntament del Port de la Selva a través de la tècnica
de joventut informem als joves que desitgin formar-se per a
dedicar-se professionalment a les activitats de lleure educatiu
que organitzen les diverses administracions, empreses i entitats de serveis.

OKUP’ALT 2015
Aprèn un ofici i troba una feina!
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà amb la col·laboració de
diferents municipis de la Comarca, inclòs l’Ajuntament del Port
de la Selva inicien la cinquena edició del projecte Okup’Alt.
Aquest projecte està dirigit a tots els i les joves del municipi de
16 a 19 anys que tinguin interès en aprendre un ofici i una feina.
El projecte es portarà a terme entre els mesos de gener i abril
de 2015, en els diferents municipis de la comarca.
Les tasques que realitzaran els joves participants estaran relacionades amb els oficis de forestal i jardiner (treballs forestals i de jardineria en diferents espais públics), manteniment i
pintura (pintura, lampisteria i altres pràctiques amb l’objectiu
d’arranjar equipaments municipals i comarcals) i com a novetat s’introdueix imatge i estètica personal (pràctica i treball
de diferents tècniques d’estètica, maquillatge, perruqueria i
imatge.).
A través del projecte Opkup’Alt també es treballen tècniques
per a la recerca de feina (elaboració de currículums, cartes de
presentació, preparació d’entrevistes,...) i realitzarem diferents
visites i entrevistes a empreses col·laboradores de la comarca.
Aquest projecte de formació professionalitzadora és totalment gratuït i, si es finalitza amb èxit, es farà entrega del corresponent certificat acreditatiu.
Per tot això, si hi esteu interessats, podeu posar-vos en contacte amb l’ajuntament i amb la tècnica compartida de joventut
per mitjà del correu mjnavarro@altemporda.cat

Aquestes festes de Nadal a través de l’Oficina Jove de l’Empordà s’organitza a Figueres un nou curs de monitors en el lleure
amb l’objectiu de preparar l’alumnat per intervenir de manera
educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, capacitant-los
per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil
i juvenil en el marc de la programació general d’una organització, aplicant les tècniques específiques d’animació grupal,
incidint explícitament en l’educació en valors i atenent les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

PROGRAMA ESPORT JOVE
EL PORT DE LA SELVA 2014
Des de fa poc temps, amb la iniciativa de Sala Salut i l’ajuntament del Port de la Selva, l’Associació de voluntaris de Protecció civil i Joventut del Port de la Selva hi ha la inteció de portar
als joves a l’esport sense competició i fer tot el possible per
preparar-los per accedir a cursos de monitors, cossos tècnics
com puguin ser arbitres i jutges esportius.
Es posarà tot el que faci falta a diposició dels interessats per
tal d’accedir a proves per treballs de temporada, socorristes
aquàtics, guardies municipals, adf, protecció civil.
Un bon retorn per part d’aquests joves i per fer poble seria poder col.laborar amb les activitats del municipi i poder donar un
cop de mà en les activitats infantils.
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LA PROPERA SORTIDA ES REALITZARÀ A VALLTER

OFICINA JOVE FIGUERES- ALT EMPORDÀ:
SORTIDA A PORT AVENTURA

Coincidint amb l’entrada de l’any, aquest
mateix organisme proposa una sortida a
la neu amb opció de practicar l’esquí. El
preu de l’activitat serà 35€ i inclou assegurança, bus i forfait.

El passat dia 15 de novembre es va realitzar la sortida a Port Aventura, organitzada pel Consell Comarcal, a través de l’Oficina Jove, a la qual podia participar
tothom de la comarca.

Però, també, la jornada està pensada per
a tothom qui ho vulgui, fins i tot aquells
que desitgin passar un dia a la neu ( en
aquest cas la sortida valdrà 15€).

En la sortida varen participar una quinzena de joves i no tan joves del Port de la
Selva. L’activitat va coincidir amb Halloween, fet que comporta que la temàtica
del Parc sigui diferent de la resta de l’any.

La data serà el dia 24 de gener de 2015,
des de les 7h a les 19h.
Més informació: 972 67 37 28
asanchez@altemporda.cat		
i Ajuntament del Port de la Selva
mjnavarro@altemporda.cat

SALUT I BENESTAR SOCIAL
CONVENI DE CUSTÒDIA DE CLAUS

DONACIÓ DE SANG

L’ajuntament del Port de la Selva ha signat un conveni amb
l’empresa TELEVIDA per tal que la guardia municipal pugui
fer custodia de Claus de totes aquelles persones grans o bé
en situació de dependencia que s’han acollit al programa de
teleassistència del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

El dia 22 de setembre de les 18h a les 21h, a l’Espai Port del
Port de la Selva es va celebrar una nova jornada de solidaritat.
Durant l’horari previst es va portar a terme la campanya “Vine
a donar sang. Cal donar les gràcies als voluntaris de l’Associació de donants de sang locals per organitzar i coordinar, any
rere any, aquesta activitat. Gràcies també a tots els donants.

TELEVIDA també oferirà el servei de teleassistència als particulars que ho desitgin encara que no compleixin els requisits
establerts pel Consell Comarcal, per exemple persones que
només venen els caps de setmana o els períodes vacacionals.

5è ANIVERSARI DEL CASAL DE LA GENT GRAN
El dijous 25 de setembre el Casal Cultural Puig Gros va celebrar el seu cinquè aniversari amb un dinar i ball a les 14h a
l’Espai Port (Sala del Ball).
Va comptar amb la presència de l’Alcalde i tots els regidors,
que van compartir el dinar amb del senyor Ramon Terrassa
Director General d’Acció Cívica i Comunitària.

HORARI DEL DISPENSARI MÈDIC
L’horari del centre dispensari del Port de la Selva és de 8h
a 15h prèvia petició d’hora. L’Administrativa us atendrà al
telèfon o bé presencialment de 8:30h a 12h.
Pediatria els dimarts de 8.30h a 9.30h

D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
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ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ
Durant l’estiu és quan tenen lloc més activitats de dinamització en El Port de la Selva. Una programació que intenta
satisfer l’entreteniment de tots aquells que viuen en el poble
i també els que ens han escollit com a lloc per passar les seves
vacances. En la programació es té en compte la qualitat i el
públic a qui va dirigit.

14è FESTIVAL DE MÚSICA
DE SANT PERE DE RODES
El prestigiós flautista català Claudi Arimany, considerat per Jean
Pierre Rampal com un dels més grans flautistes de la seva generació,
fou l’encarregat d’obrir la 14a edició del Festival de Música de Sant
Pere de Rodes, que enguany es va celebrar del 12 de juliol al 30
d’agost i que, com a novetat, va tenir lloc els dimarts i dissabte, a
les 20h, a l’església del Monestir.
El festival any rere any es manté fidel als seus orígens i ha estat dedicat sempre al piano i la música de cambra, amb programes de gran
qualitat i varietat i que ha vist desfilar fins ara, artistes nacionals i
internacionals d’altíssim nivell i reconeixement.
Enguany, a banda dels concerts de piano i música de cambra, es va
apostar per una producció pròpia: l’espectacle “Le surreálisme c’est
moi”, que combinava música i dansa de la mà del Ballet d’Hamburg, amb el ballarí català Aleix Martínez al capdavant, i dels també
catalans Carles & Sofia piano duo. L’espectacle, amb coreografia
del mateix Martínez, girà al voltant de la figura de Salvador Dalí i
comptà amb les interpretacions d’obres de Debussy, Ravel o Wagner
a càrrec del duet de pianistes. “Le surreálisme c’est moi” es va poder
veure dos dies consecutius: el dissabte 2 i el diumenge 3 d’agost.

XIX NIT DE L’HAVANERA
El darrer divendres de juliol es celebrà a la Platja “d’Aquí de sota”
la Nit de l’Havanera. Aquest any es va fer el dissabte 26, perquè
el divendres va caure una tromba d’aigua que va obligar a suspendre-la. En aquesta, que era la XIX edició el grup Ultramar i el grup
local Mar d’Amunt ens van deleitar amb les seves veus marineres.
Durant la vetllada l’ajuntament convida als assistents a degustar el
típic cremat de Cap de Creus.
La nit del divendres 29 d’agost es va oferir una altra cantada d’Havaneres, en aquesta ocasió fou en el Passeig de Mar de la mà del
prestigiós grup dels Pescadors de l’Escala.

ALTRES ESPECTACLES I CONCERTS
Altres concerts que s’han ofert durant la temporada d’estiu a l’església, lloc escollit per ser un espai emblemàtic del Port de la Selva
han estat dos concerts oferts pel guitarrista molt vinculat al poble,
Tono Blasi, el Quartet de Guitarres que ja ho varen fer l’estiu passat
i varen voler repetir amb nou repertori, i per últim, tot i ser la nit
més plujosa del mes d’agost, dues centes persones es van desplaçar
fins al temple per escoltar al conjunt dirigit per en Santi Coll que
va oferir el concert d’estiu de l’Orquestra de Cambra de l’Empordà.
Les sardanes és una altra de les actuacions que no poden faltar en
la programació de qualsevol estiu al Port de la Selva, per això, un
any més la Cobla Cervianenca ens va acompanyar, aquesta vegada
en dues ocasions una el 20 de juliol i l’altra el 13 d’agost, així com
també ho va fer la Cobla Foment del Montgrí el 24 d’agost al Passeig com a cloenda de la temporada d’estiu.
Mariona Sagarra, una de les artistes ja conegudes pels assidus als
concerts d’estiu, va oferir un concert acompanyada de violí i piano,
musicant una selecció de poemes de J.V. Foix, entre altres cançons
del repertori. El concert que en primera instància s’havia de dur a
terme a la Plaça de la Gent Gran es va haver de traslladar a l’Espai
Port a causa de la pluja.
Una de les actuacions més aplaudides i que va generar molt bones crítiques entre el públic donat per la seva peculiaritat, fou el
concert programat dins el XVIII Festival de Música de l’Albera,
celebrat a l’església de Santa Helena de Rodes. La peça consistia en
un repertori de música medieval tocada amb instruments propis de
l’edat mitjana i portava per nom “Els Trobadors”.

L’OFF FESTIVAL
L’OFF Festival va tenir lloc a l’església del Port de la Selva i va
acollir tres concerts, l’actuació estel·lar i intimista de Judit Neddermann, un concert de cançó italiana, titulat “O Sole Mio” que va
satisfer a un públic molt entregat al trio i la nit de “Tango Passion”
amb un duet que van oferir les millors peces d’aquest gènere amb
bandoneó i guitarra.

La Festa al Passeig de Mar del 30 d’agost, marcava un any més el fi
de l’estiu, amb un molt bon ambient, en gran part gràcies al grup
de música pop català Crossing Road, que van oferir un concert de
versions i composicions pròpies.

El Festival de Música de Sant Pere de Rodes està organitzat per
Opus Artis, amb el suport del Agència Catalana del Patrimoni Cultural, la Diputació de Girona, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament del Port de la Selva i l’AIE (Asociación de Intérpretes y
Ejecutantes).
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DISSABTES INFANTILS

FESTA MAJOR D’ESTIU

La programació infantil d’aquest estiu va incloure diferents propostes d’estils variats i amb una gran participació de públic. D’una
banda, actuacions basades en la commemoració del Tricentanari
com “17:14 la crida dels jocs” amb Xarop de canya o “Els contes i històries de 1714” amb Roger Cònsol. D’altra banda, també
hi va haver lloc per les representacions musicals, com “el Patufet
que sona”, l’espectacle musical i familiar de Mariona Sagarra, “la
vaca que canta”, una opereta interpretada per una vaca lletera de
la companyia Poca Cosa Teatre, o també el Taller d’Instruments
del món amb la Cia. Migrasònics que també va presentar l’obra
“Les sonohistòries d’en Fil i d’en Flut”. Per acabar, dues actuacions
teatrals, “En Juanola se’n va de viatge” amb la Cia. Els Trambòtics
i Els Pirates de la Platja amb els Sensedrama Teatre.

Aquest estiu la Festa Major del Port de la Selva, es va celebrar del 2
al 9 d’agost. El volum d’activitats va incloure activitats d’àmbits tan
diversos com els esports, la música, el ball, la cultura o els espectacles.

Els inflables van ser presents al Passeig de Mar per amenitzar els
caps de setmana d’estiu, aquests fan un bon tàndem amb les actuacions infantils per entretenir els més menuts.

Els actes i activitats, alguns ja esmentats en apartats anteriors, van
fer partícips de la Festa Major tant autòctons com forans en un ambient de germanor característic del poble. Algunes de les activitats
principals de la Festa Major van ser: el Playback, amb versions per a
tots els gustos i edats en el que, com és ben sabut, s’involucra tot el
poble, la tradicional travessa de natació a la platja gran, l’ofici en honor a Ntra. Sra. Verge de les Neus, el concert de música nord-americana amb el grup Tons, l’espectacle “Circ Los” de Xarivari Blues,
les sardanes a càrrec de la Cobla Vila de la Jonquera, la tan estimada
cercavila de la Colla Gegantera, el correfoc amb els diables d’en Pere
Botero, o el ball de Festa Major, enguany de la mà de l’Orquestra
Swing Latino. Les activitats infantils tampoc van faltar per la Festa
Major, una de les més exitoses fou la de “Fem castells de sorra” a la
Platja Gran, amb una alta participació i gran creativitat per part dels
participants com es pot veure en les imatges següents.

LA DIADA 2014
La Diada és una jornada festiva i reivindicativa. El Port de la Selva
va iniciar per segon any consecutiu aquesta commemoració amb la
Marxa de torxes, on van participar un centenar llarg de persones
que varen desfilar il·luminant el camí de ronda.
L’acte va començar a les 20:30h a l’aparcament del Far i va finalitzar a la plaça Pol Nadal i Mallol, on es va encendre una V amb
espelmes de colors. L’acte també va incloure la recollida per part de
l’ajuntament i del seu Alcalde de compromisos amb la Consulta
del 9N de les Associacions i entitats del Port de la Selva. Es va fer la
lectura del manifest i finalment, el Cant del Segadors.
Tots els participants varen poder sopar allà mateix amb la botifarrada popular, tot esperant la presentació oficial del videoclip gravat
al Port de la Selva de la cantautora Aida Stringss. A banda de la
presentació també el públic assistent va poder gaudir de l’actuació
en directe.
El dijous 11 de setembre la convocatòria fou a Barcelona per tal de
participar a la V. Des del Canó del passeig de mar es va fer una “tronada” per acomiadar l’expedició que representava la Mar d’Amunt
al tram 19 d’aquesta fita històrica.
Aquells que varen gaudir de la festa al Port de la Selva varen poder
seguir les audicions de sardanes a les 12h a la Plaça Pol Nadal i a les
18:30h a la Plaça Dr. Oriol, de la mà de la Cobla La Bisbal Jove.
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ESPORTS
AL PORT FEM ESPORT

LA SEGONA EDICIÓ DE L’X-PYR

La nova temporada de “Al Port fem esport” presenta com a
novetat pels adults, el ball, que té lloc els divendres a la tarda,
i segueix amb la continuïtat de les activitats que havien tingut més bona acollida en temporades anteriors com el ioga,
el tai-txi, pilates o el manteniment, entre altres.

El passat 19 de juliol, amb l’arribada a la platja del Port de la
Selva dels pocs participants que van resistir la duresa d’aquesta
competició finalitzava la X-Pyr 2014. La cursa que havia començat 6 dies abans a Hondarribia, era el segon any consecutiu que tenia la meta al Port de la Selva. Aquesta és una cursa
molt dura físicament, que té per objectiu creuar els Pirineus
amb el menor temps possible només amb l’ajuda d’un parapent. Finalment només 8 dels 25 equips van acabar la prova.
Els guanyadors Chrigel Maurer i Thomas Theurillat, van recórrer 437 km amb un temps de 3 dies 23 hores i 16 minuts.

Pels més petits, les activitats físiques segueixen sent les protagonistes, com el bàsquet o el futbol sala, però també hi ha
cabuda per les activitats didàctiques que ajuden a desenvolupar les capacitats cognitives dels més petits, com són l’entorn
AVPC, per aprendre a moure’s en el territori o els infojocs.

TAEKWONDO
El diumenge 16 de novembre al matí, es va celebrar el campionat de salts de Taekwondo al Pavelló municipal del Port
de la Selva, amb una gran acollida tant de participants com
de públic.

Entrega de premis del campionat de Taekwondo a càrrec de l’alcalde del Port de la
Selva i el representant de Salasalut.

2a CURSA 10k EL PORT DE LA SELVA
La segona edició de la “Cursa 10K” El Port de la Selva va tenir lloc el dimarts 5 d’agost de 2014, dins els actes de la Festa
Major. Un any més la cursa va ser tot un èxit amb gairebé
200 inscrits.
Aquest any la cursa va comptar amb diverses novetats, com
dos recorreguts de 5 i 10 km, un nou sistema de cronometratge Championchip, més avituallaments per a tots els
corredors i sorpreses en premis, sorteig per part de l’ARC i
regals per a tots els participants. El guanyador de la Cursa
10K va ser Aleix Domènech del Club Natació Olot amb un
marca de 00:34:26 i el millor temps de la Cursa 5K el va
marcar Kilian Barbeta amb 00:17:37.
La valoració per part de l’organització fou positiva, intentant
millorar any rere any. Agrair l’esforç de tots els voluntaris que
fan possible aquest esdeveniment.
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II ROGAINE DEL CAP DE CREUS
El dissabte 8 de novembre va tenir lloc la II Rogaine Cap
de Creus, una cursa per equips on es demostra la destresa i
l’agilitat sobre el territori. En total es van inscriure 472 participants (500 persones màxim permès per les autoritats del
Parc Natural del Cap de Creus) que van haver de recórrer
una ruta prèviament establerta, passant pels diferents punts
de control, ubicats en ple massís del cap de Creus, fins arribar
al punt final, amb el menor temps possible. Una activitat pels
amants de l’esport, l’estratègia i el treball en equip, que per
segona vegada va puntuar per la Copa Catalana.

TRAVESSA DE NATACIÓ SWIM BY SUNSET.
LA FARELLA – LA PLATJA GRAN
DEL PORT DE LA SELVA
La Swim by sunset és la travessa de natació que recorre 5.500
m des de la Farella fins al Port de la Selva i que enguany es
va celebrar el dissabte 5 de juliol. Una travessa per deixar-se
portar pels sentits durant la posta de sol. El guanyador, va
marcar un temps de 01:04:26.

Entre els participants, vinguts d’arreu de l’Estat i d’Europa va
comptar amb l’equip navarrés campió en la categoria Veterans
i guanyadors absoluts de l’edició passada. També amb una
nombrosa representació del bàltic, el bressol d’aquest esport.
El guanyador en la cursa de 3h va ser Bernat Rovira Pérez
amb un temps de 03:04:49 i 94 punts i en la cursa de 6h, el
primer lloc fou per Francesc Ferrer Pérez / TÖLKKÖ amb
un temps de 05:52:17 i 241 punts.
La Rogaine Cap de Creus està organitzada pel Club Aligot
i la col·laboració de l’Ajuntament del Port de la Selva. Cal
agrair un cop més la feina del centenar de voluntaris que fan
possible l’organització i l’èxit d’aquesta activitat.

Moments abans de la sortida, al Mas Puignau

L’entrega de premis fou de la mà de l’Alcalde i la regidora Maria Turró.

REGATA LLAGUT CATALÀ
Un estiu més, es va celebrar, com ja és tradició, la Regata de
Rem amb llagut tradicional català. Aquesta ha estat la cinquena edició des des que un grup de joves del municipi van
recuperar l’activitat. La regata va tenir lloc el 17 d’agost, i
té un marcat carácter festiu i va acabar amb una sardinada
popular per a tots els participants.

Representació dels equips locals que van participar en la cursa de 3 hores
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ALTRES
ENS HA DEIXAT EN BALDIRI RUIZ MALLOL
El que fou primer alcalde de la democràcia recuperada del Port de la Selva, en Baldiri Ruiz Mallol, va morir el divendres 8 d’agost a l’hospital
de Figueres.
Baldiri Ruiz, nascut al Port de la Selva el 10 de
setembre de 1926, va ser primer edil de forma
continuada des de les primeres eleccions municipals democràtiques celebrades el 1979 fins a la
seva retirada a l’any 1995. Professionalment va
ser, primer, transportista i més endavant responsable d’una entitat bancaria del municipi. Més
enllà de l’ajuntament va participar activament
en la vida del municipi liderant o formant part
de la Junta de la Societat de Caçadors, del Club
Nàutic, del Club de Futbol i la Creu Roja.
La cerimònia de comiat fou el dia 11 d’agost a
l’església del Port de la Selva.
Des d’aquestes pàgines també volem tenir-lo en
el record i agrair-li la seva dedicació al municipi.

MOR MOSSÉN ANTONI RUBIO I BARÉS
El passat 10 d’octubre de 2014 ens deixava el
mossèn que es feia càrrec de la nostra parroquia, l’Antoni Rubio i Barés.
Mn. Antoni Rubio va néixer a Manresa l’any
1955, i va estar en diferents parròquies, entre
elles les de Llançà i El Port de la Selva, d’on era
mossèn des de feia un any i mig.
El funeral pel Mn. Antoni Rubio va tenir lloc,
dilluns 13 d’octubre, a l’església de Sant Feliu
de Girona. Des d’aquí lamentem la seva pèrdua
i en tenim un record.
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NOVETATS A DESTACAR EN RELACIÓ A LA QUALITAT
EN LA PRESTACIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS
En la web municipal destaquem la implantació i millora dins l’apartat
“Ajuntament” dels següents aspectes:
“Hisenda Municipal”: Incorporació de la informació relativa als pressupostos municipals, liquidacions i Comptes Anuals de l’Ajuntament. Ara ja
hi podeu trobar la informació relativa a la liquidació i els Comptes Anuals
corresponents a l’exercici de 2013 i el pressupost de l’exercici de 2014.
S’anirà incorporant aquesta informació, al llarg d’aquest exercici i dels propers.
En l’apartat “Informació al contribuent i ordenances fiscals”, s’incorporarà
el calendari fiscal que l’ajuntament aprovi per a cada exercici. Per a l’exercici de 2015 i per primera vegada, els rebuts corresponents a l’IBI urbana
es fraccionaran al 50%.
En aquest mateix apartat, s’inserirà el text complert de les ordenances fiscals que seran aplicables i vigents per a l’exercici de 2015. Aquesta Informació s’anirà actualitzant periodicament.

EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT I SEU ELECTRÒNICA
En aquests apartat hem volgut també destacar la incorporació a la web
municipal un nou apartat de la informació relativa al “Període mig de pagament”, en compliment del que disposa l’article 13.6 de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (modificada per la Llei 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute
comercial en el sector públic). Aquesta informació és la que també es lliura
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. El primer que està
publicat és el corresponent al tercer trimestre de 2014. Successivament,
s’incorporaran els dels trimestres següents.
En aquests moments el termini mig de pagament a proveïdors del nostre
ajuntament és de 21 dies.
En aquest mateix apartat, i com a conseqüència de l’impuls de l’administració electrònica, us comuniquem que a partir del proper dia 15 de
gener de 2015, per així disposar-ho la Llei 56/2007, de 28 de desembre,
de mesures d’impuls de la Societat de la Informació i la legislació que ha
desplegat la Generalitat de Catalunya, l’ajuntament només podrà rebre les
factures en format electrònic.
A la web municipal s’anirà informant de tots els aspectes d’aquesta nova
forma de relació amb el proveïdors i contractistes de l’ajuntament.
Finalment, el nostre compromís és que en aquest proper any de 2015 es
posi en marxa la Seu Electrònica de l’Ajuntament (mitjançant la plataforma e-Tram, del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya).
Aquest fet permetrà oferir als ciutadans la possibilitat de lliurar instàncies i
sol·licituds a l’ajuntament, amb signatura digital, i amb totes les garanties
i efectes jurídics. També rebre les notificacions, consultar l’estat de tramitació de les seves peticions i altres.

BUTLLETÍ

HORARI OFICINA DE “CORREOS”
Aquests darrers mesos els ajuntaments del Port de la Selva,
Colera, Portbou ens hem queixat a la Societat Correos per
la retallada feta a l’horari d’atenció al públic, que s’ha vist
reduïda a una hora ( de 9h a 10h)
La resposta des de la Direcció de Relacions Institucionals
i Coordinador de la societat fou que aquest nou horari es
deu a la reestructuració dels serveis rurals de l’entorn per tal
d’adequar-lo a les necessitats actuals, malgrat això estudiaran la possibilitat de restablir el que teníem.
La cartera titular, la Maribel González Casanova, a obtingut
una comissió de serveis de sis mesos a Lanzarote. Probablement sera un pas previ a la seva marxa definitiva cap allà.

CURS DE FOTOGRAFIA
2a Edició del curs de fotografia
Per segona vegada es torna a realitzar el curs de fotografia.
Coincidint amb què els participants de l’edició anterior estaven interessats en continuar el curs, s’ha decidit tirar endavant la proposta i actualment s’estan portant a terme 2 cursos
de fotografia, un d’inicial per aprendre les tècniques bàsiques
i un altre d’avançat per aprendre a treure el màxim partit a la
càmera reflex.
Els dos cursos tenen lloc a la Biblioteca Municipal els dilluns
i dimarts de 20h a 22h, i les classes són impartides pel fotògraf Xavi Guerrero.

MISSA DE TOTS SANTS
AMB EL BISBE
El Bisbe de Girona, Mons.
Francesc Pardo i Artigas va
presidir les misses de Tots
Sants al Port de la Selva
que es van dur a terme el
dissabte 1 de novembre a
les 18h, i el diumenge 2
de novembre a les 12:30h.

WC PÚBLICS A L’ESPAI PORT
Tenint en compte les demandes tant de la gent del poble
com dels turistes i visitants, finalment s’ha decidit obrir en
horari diürn els lavabos públics ubicats a la planta baixa
de l’Espai Port (sala del ball). Els serveis estaran oberts de
9:30h a 19:30h cada dia. Aquests serveis també disposen
de canviador per a nadons i estan adaptats a minusvàlids.

TOTS ELS NENS I NENES QUE VINDREU
EL DIA 5 DE GENER A LA SALA DE BALL A RECOLLIR
ELS VOSTRES REGALS DE REIS, JA PODEU PASSAR
PER L’AJUNTAMENT PER APUNTAR-VOS!
ELS TRES REIS DE L’ORIENT FAN SABER QUE ELS
NENS I NENES NO EMPADRONATS, TAMBÉ ES PODEN
APUNTAR, PERÒ HAURAN DE RECOLLIR UN TIQUET
DE 10€, BESCANVIABLE SI ES JUGA A LA QUINA.
*PER MÉS INFORMACIÓ DIRIGIU-VOS A LES OFICINES DE L’AJUNTAMENT
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ACTIVITATS DE NADAL 2014/2015
DISSABTE 20 DE DESEMBRE DE 2014
A les 10 h del matí, a l’església FEM EL PESSEBRE
DIUMENGE 21 DE DESEMBRE DE 2014
A les 18 h, a la Sala del Ball, Representació de l’adaptació dels PASTORETS de
Adelaide Frias. Preu entrada 3€ Organitzat per l’AMPA Escola les Clisques
NADAL, 25 DE DESEMBRE DE 2014
A les 11:30 h, a l’església MISSA DE NADAL
A les 12:30 h, a la plaça Pol Nadal, tres SARDANES amb la Cobla Cervianenca
A les 18 h, a la Sala de Ball QUINA Pro-cavalcada de Reis
SANT ESTEVE, 26 DE DESEMBRE DE 2014
A les 18 h, a la Sala de Ball QUINA Pro-cavalcada de Reis
DISSABTE 27 DE DESEMBRE DE 2014
A les 11 h, sessió de CONTES a la biblioteca
DIUMENGE 28 DE DESEMBRE DE 2014
A les 11 h, a la Sala de Ball, arribada del PATGE REIAL i recollida de
cartes. Amb l’ANIMACIÓ INFANTIL de Noé Rivas
A les 18 h, a la Sala del Ball QUINA Pro-cavalcada de Reis
CAP D’ANY, 1 DE GENER DE 2015
A les 18 h, a la Sala del Ball QUINA Pro-cavalcada de Reis
DISSABTE 3 DE GENER DE 2015
A les 18 h, a l’església MISSA oficiada pel Bisbe de Girona
DIUMENGE 4 DE GENER DE 2015
A les 11:30h, a l’església MISSA
A les 18 h, a la Sala de Bal, QUINA Pro-viatge de fi de curs del cicle superior
Organitza AMPA Escola les Clisques
DILLUNS 5 DE GENER DE 2015
A les 18 h, NIT DE REIS. Arribada de Ses Majestats els tres Reis d’Orient
al passeig del Mil·lenari, rebuda a l’Ajuntament i trobada amb els nens a la Sala de Ball
DIA DE REIS, 6 DE GENER DE 2015
A les 18 h, a la Sala del Ball QUINA Pro-cavalcada de Reis
L’ALCALDE, ELS REGIDORS I TOTS ELS TREBALLADORS DE L’AJUNTAMENT
US DESITGEM UN BON NADAL I UN PRÒSPER 2015

