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JOSEP MARIA CERVERA

BUTLLETÍ

PRESENTACIÓ

Portselvatans i portselvatanes,
Després d’un any sense butlletí, tornem a retrobar-nos en aquest
espai de comunicació. Un espai al qual, durant els darrers dotze
mesos, no hem pogut donar la continuïtat que ens havíem proposat per motius d’organització i priorització de les feines amb el
personal de què disposem. Aquest surt al carrer amb col·laboració
externa i amb la intenció de respectar d’ara en endavant la periodicitat de dues publicacions anuals que era allò amb què ens
havíem compromès.
Fet aquest primer aclariment, no puc començar de cap altra manera que no sigui agraint-vos la confiança que ens vàreu fer un cop
més el passat 24 de maig i que ens permet continuar compartint
la nostra il·lusió de treballar amb tots vosaltres pel nostre poble.
Refermo el meu compromís i el dels meus companys de servir-vos
amb humilitat, sense escatimar cap esforç i amb el bé comú com
a fil conductor de la nostra tasca. Referir-me a la situació del país,
mentre escric aquestes ratlles, a començaments de desembre, se’m
fa molt complicat. És evident que estem en un atzucac que, en
el millor dels casos, ens portarà a una afeblida solució. Però hem
d’entomar el resultat de les urnes i mirar d’avançar amb les condicions que tenim. Val a dir que, personalment, continuaré perseverant en la feina de construir un estat nou, perquè és evident
que l’alternativa actual no ens garanteix res que vagi més enllà del
menyspreu, el maltracte i la judicialització de la voluntat política,
ni tan sols el que ens pot semblar que tenim.
Centrem-nos en el poble. Trobareu a les properes pàgines informació sobre fets i actuacions dels darrers dotze mesos. Resulta
prou evident que la situació conjuntural condiciona el dia a dia
de la política municipal; molts temes no troben la solució prevista
i ens obliguen a replantejar-los, allargant-se sovint els terminis per
fer-los realitat. Parlem, per exemple, de la millora de l’accés per
a vianants a l’entrada per la carretera de Llançà; del Pla especial
de la zona portuària o de la millora de la carretera de Sant Pere
de Rodes, que ressonen com la cançó enfadosa. Malgrat tot, no
estem mai aturats i ni que sigui a poc a poc mirem de desencallar
temes i fer avançar el poble. En matèria d’obres, hem acabat les
del “Viure al poble”, hem posat al dia el clavegueram de la Vall,
hem arranjat el tram del camí de ronda des de Taita fins al Port de
la Vall, hem soterrat els contenidors de l’Ajudantia, hem arranjat
el campanar, hem col·laborat amb el Parc Natural i la Confraria
de Pescadors per recuperar les barraques de Taballera i cala Prona;
tenim a punt de començar les obres d’adequació de la Casa de
Cultura-Biblioteca, així com de licitar la millora del centre comercial, sense oblidar el grapat de petites actuacions a molts ra-
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cons del poble que ho necessitaven. A nivell de planificació, hem
redactat el Pla parcial de la zona industrial, hem adaptat el plànol
de delimitació de les franges de prevenció d’incendis forestals a
la nova normativa. Tot això, mantenint o intentant millorar els
serveis que prestem i procurant que no repercuteixi en la pressió
fiscal. Des de fa dos anys, davant l’increment del 10% del valor
cadastral aplicat per l’Estat, rebaixem el tipus per contenir la pujada. Aquesta contenció procurem aplicar-la en tots els impostos,
llevat d’aquells que vénen condicionats per altres administracions:
aquest any ens passarà amb les escombraries, perquè s’apuja el
preu de l’entrada a l’abocador i el cànon de l’Agencia de Residus.
Parlant d’impostos, aquest any que tanquem ha estat el primer
que hem rebut el retorn d’una part de l’impost turístic que la
Generalitat recapta al nostre municipi i gràcies al qual ens ha estat
possible participar de forma presencial a tres fires, una de proximitat, la del Mercat del Ram de Vic; una d’estatal, el Sevatur a
Donostia i una d’internacional, el Salon Mondial du Turisme de
París, ampliant d’aquesta forma el nostre àmbit de projecció. En
aquest camp del turisme, treballem colze a colze amb les empreses
del municipi, el Patronat de la Costa Brava, Empordà Turisme i
els municipis veïns. Amb aquests últims estem vestint un projecte
transfronterer per potenciar el senderisme entre Argelers i Roses.
Prioritzem així tot el que ens fa més competitius com a municipi
turístic, sempre buscant la complicitat dels agents locals i les altres
administracions.
Si una altra cosa haig d’agrair-vos és el vostre dinamisme, el de les
associacions, el de les entitats i el de les empreses o persones que a
nivell personal preneu la iniciativa per dinamitzar la vida del nostre
municipi. Perquè, no se’ns escapa que el que acaba cohesionant el
poble és l’activitat social i cultural que ens fa compartir moltes i
bones estones, i en aquest àmbit, l’Ajuntament sempre mirem de
ser-hi liderant, acompanyant o ajudant a què això sigui així. Aquest
ha estat el nostre esperit i aquest volem que continuï sent.
Tenim tota una legislatura per endavant, a priori plena d’incerteses i complexa. Això ens obligarà a posar a prova la nostra capacitat de sumar en tots els aspectes: en el social, en l’econòmic, en el
cultural, en el cívic... Tots serem necessaris i ningú imprescindible
per fer del Port de la Selva un lloc millor, un lloc on tothom hi
tingui una oportunitat. Amb mi ja hi podeu comptar!
Amb un record pels que ens han deixat i pels que pateixen,
us desitjo un molt bon Nadal i una millor entrada d’any!
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EL NOU CONSISTORI
DEL PORT DE LA SELVA
Els resultats electorals del 24 de maig van
donar cinc regidors a CiU i dos a JxPS-AM.
Josep Maria Cervera va ser reelegit alcalde
L’Ajuntament va expressar el seu compromís
unànime amb el procés sobiranista català

Les eleccions municipals del 24 de maig van portar 570
veïns del Port de la Selva a les urnes d’un cens de 732 persones, cosa que representa una participació del 77,87%. El
resultat electoral va donar 378 vots (69,74%) a la candidatura de Convergència i Unió, encapçalada per Josep Maria
Cervera i Pinart, i 151 vots (27,86%) a la de Junts pel Port
de la Selva-Acció Municipal, encapçalada per Gemma Vall
i Valero. No es va presentar cap més candidatura a les eleccions. Això va donar cinc regidors a CiU i dos a JxPS-AM.
El 13 de juny, al migdia, es va celebrar el Ple de constitució
de la nova corporació municipal. La mesa d’edat va estar
formada pels regidors Esteve Cortada i Gemma Vall. Els set
regidors van acceptar el seu càrrec utilitzant la següent fórmula: “Prometo per la meva consciència i honor complir
fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament del Port de la Selva, guardant i fent guardar l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya, i per imperatiu legal, lleialtat al
Rei, i guardar i fer guardar la Constitució”.
La sessió va continuar amb l’elecció d’alcalde. Solament es
va presentar la candidatura de Josep Maria Cervera, que va
aconseguir cinc vots i dues abstencions. A l’hora dels parlaments, només va parlar l’alcalde, que revalidava el seu càrrec
quatre anys més, després d’haver-hi accedit després de les
eleccions municipals de l’any 2011.

04

BUTLLETÍ

PARLAMENT DE L’ALCALDE
En la seva intervenció, Cervera va agrair en primer lloc
“la implicació amb la democràcia de tots els portselvatans
i portselvatanes que el passat 24 de maig vàreu exercir el
vostre dret a vot. Molt especialment dels que vàreu donar suport a la nostra candidatura i heu fet possible que
per segona vegada tingui el gran honor de ser l’alcalde del
Port de la Selva”. També va tenir unes paraules de record
a tots els companys de candidatura i a tota la gent que li
havia donat suport durant la campanya, així com als dos
regidors de l’oposició de l’anterior consistori que no continuaven (Josep Marès i Rosa Subirà).
Cervera va afegir que “durant la darrera legislatura, després d’un començament convuls i alguna excepció puntual, hem acabat establint una relació cordial entre govern
i oposició. Aquesta s’ha fet extensiva a la campanya electoral. Això és evident que és mèrit de tots, però jo ho celebro
amb entusiasme perquè ara fa quatre anys, després d’una
campanya dura i molt bruta, deia aquí mateix que tenia la
ferma i obsessiva voluntat de garantir la convivència en el
Ple i en el poble. Avui, és evident que el respecte i el bon
tracte s’imposa en benefici de tots”.
Va afirmar que ”en un moment de gran desprestigi de
la política, us vull agrair a tots els que formeu part del
plenari el vostre coratge i la vostra generositat per dedicar-vos al nostre poble i als nostres veïns” tot demanant
als regidors de l’oposició “que feu política en majúscules,
que opineu, que us expresseu, que defenseu les vostres
postures, que feu propostes, que ho feu des del diàleg i
el respecte. I sobretot que ho feu en defensa de l’interès
general i amb la voluntat de fer del nostre municipi un
lloc encara millor”.

COMPROMÍS DELS REGIDORS
Abans de cloure la sessió constitutiva del nou Ajuntament, l’alcalde va informar de la campanya endegada per
l’AMI (Associació de Municipis per la Independència)
per tal d’expressar la voluntat i el compromís dels electes amb el procés cap a la independència de Catalunya.
Cervera va llegir la fórmula del compromís amb el procés
i després va demanar que cada regidor que manifestés la
seva adhesió o no. Tots els membres de la corporació s’hi
van adherir.
El text del compromís va ser el següent: “Per expressió
democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto
a disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les
eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament
amb totes les institucions, l’estat català, lliure i sobirà”.

Després de proclamar que “entomo el càrrec amb la mateixa il·lusió i ganes que la primera vegada”, Cervera va
afegir que “no us descobreixo res si us dic que m’apassiona
el gran repte de servir al Port de la Selva i a la seva gent”
i que “continuaré governant el nostre poble amb il·lusió,
senzillesa, humilitat i honradesa, des de la proximitat, escoltant i treballant per tothom”.
Finalment, va demanar el suport i l’ajuda de tothom per
als propers quatre anys. “Una ajuda que aquesta legislatura serà més important que mai per fer funcionar el nostre
poble, que es veurà plenament afectat per les reformes de
LRSAL amb un seguit d’ajustaments que ens deixaran en
clar desavantatge respecte als altres municipis de la costa.
Però d’això tindrem temps de parlar-ne els propers mesos.
No es tracte ara d’aigualir la festa”, va acabar manifestant.
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LA NOVA CORPORACIÓ I EL CARTIPÀS

COMISSIONS INFORMATIVES I RÈGIM DE SESSIONS

Els regidors que configuren actualment la corporació són els següents:

El nou ajuntament s’estructura en dues comissions de treball (Territori
i Serveis i Persones) que tenen les funcions d’estudi, informe i proposta
d’actuacions en l’àmbit de les seves respectives àrees. El règim de reunions d’aquestes comissions de treball és de dues al mes. En concret, la
Comissió de Treball de Territori i Serveis es reuneix el segon i el quart
dijous de cada mes, a les 10 del matí, i la Comissió de Treball de les
Persones es reuneix el segon i el quart dimarts de cada mes, a les 10
del matí.

-Grup municipal de Convergència i Unió: Josep
Maria Cervera i Pinart, Maria Turró i Morell, Roger Pinart i Cairó, Maria Rosa Sala i Morell i Esteve Cortada i Vidal.
-Grup municipal de Junts per Port de la Selva-Acció Municipal: Gemma Vall i Valero i Aina Prenafeta i Rodríguez.
El nou cartipàs municipal manté la Junta de Govern Local integrada per l’alcalde, Josep Maria
Cervera i els dos tinents d’alcalde, Maria Turró i
Roger Pinart, que ja ho eren a l’anterior mandat.
Pel que fa a les delegacions de servei, l’alcaldia es
reserva les àrees de Turisme i Promoció, Obres i
Platges; Maria Turró serà regidora delegada de
Cultura, Ensenyament i Festes; Roger Pinart, regidor delegat de Governació, Hisenda, Patrimoni i
Transparència; Maria Rosa Sala, regidora delegada
d’Urbanisme, Salut, Benestar, Esports, Joventut
i Associacions i Esteve Cortada, regidor delegat
d’Entorn, Serveis, Espais, Edificis i Via Pública.
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La Junta de Govern Local celebra sessions ordinàries cada 15 dies, concretament el primer i el tercer dimarts de cada mes. Les seves competències són les que se li atribueixin per delegació de l’alcaldia i del Ple
de la corporació. En tot cas, li correspon l’assistència a l’alcaldia en
l’exercici de les seves atribucions
L’Ajuntament del Port de la Selva celebra sessió ordinària del Ple municipal cada tres mesos, coincidint amb els trimestres naturals de l’any
(març, juny, setembre i desembre) i el segon dijous del darrer mes del
trimestre natural, a les 19.30 hores de la tarda, i, si fos festiu, el dijous
de la següent setmana. Així mateix, es celebrarà reunió extraordinària
del ple d’aquest Ajuntament quan així ho decideixi aquesta presidència
o ho demani la quarta part del nombre legal de membres de la corporació, amb el benentès que en cap cas, cadascun d’ells en podrà sol·licitar
més de tres anualment.
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PLA FOMENT TURISME

CONSTRUCCIÓ D’UN PAS DE
VIANANTS ENTRE LA RIERA
DE LA SELVA I LA DE RUBIÉS
L’obra, que té un cost de 138.000 euros,
coincideix amb el traçat dels senders
GR-92, GR-11 i Itinerànnia i està inclosa
en un pla de foment territorial del turisme que gestiona el Consell Comarcal
L’Ajuntament del Port de la Selva executarà les obres
de construcció d’un pas públic per a vianants des del
pont de la riera de la Selva fins al pont de la riera de
Rubiés, que coincideix en el seu traçat amb els GR-92,
GR-11 i les rutes Itinerànnia de senderisme. L’import
de l’obra és de 138.205,70 euros i s’inclou en el Pla de
forment territorial de turisme del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat que ha estat concedit al Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
Aquest pas és una franja de comunicació entre les primeres urbanitzacions situades a l’entrada del municipi
(l’Arola i Panoramar) i el nucli urbà, alhora que conforma l’entrada nord del Port de la Selva. Cal recordar
que en aquest tram s’hi han produït diversos accidents
per atropellaments de vianants, un dels quals fins i tot
amb resultat de mort. Les causes d’aquesta sinistralitat
solen ser l’excés de velocitat i la invasió de la zona destinada als vianants.
Amb el projecte aprovat, a banda de resoldre aquest
problema de viabilitat, també es dota el municipi d’una
obra estratègica per al turisme. En aquest tram hi conflueixen dues de les rutes més utilitzades pels amants
del senderisme. Es tracta de la GR-92 (des de Portbou
a l’estret de Gibraltar) i la GR-11 (des d’Hondarríbia al
cap de Creus), a banda d’estar incorporades en les rutes
de la xarxa Itinerrànnia. Actualment, els usuaris han de
passar o bé per la cuneta d’una carretera o bé pel mig
d’un aparcament municipal amb el conseqüent risc
que això genera.
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LES CARACTERÍSTIQUES
L’obra consistirà en la construcció d’una vorera de 230 metres
de llargada paral·lela a la carretera i confrontant amb la zona dels
Horts. La vorera tindrà una amplada mínima de 1,80 metres i es
realitzarà amb una vorada de formigó i una vorera d’espina de peix.
Disposarà d’un sistema d’enllumenat a base de columnes. La recollida d’aigües es farà superficialment, conduint-la fins al punt més
baix, i a través de dos embornals fins al rec que travessa la carretera.
Segons l’informe tècnic, per poder construir la vorera caldrà, de
forma prèvia, la construcció d’un mur de contenció d’uns dos
metres d’alçada per 10 metres de llargada. L’altra obra important
a realitzar és la prolongació de la canonada que travessa la carretera. El termini d’execució de les obres, un cop executades, és de
quatre mesos.

EL PLA DE FOMENT
L’obra es va presentar a través del Consell Comarcal de l’Alt Empordà al Pla de foment territorial de turisme del Departament
d’Empresa i Ocupació. El projecte presentat anomenat Foment
del valor turístic dels espais naturals protegits de l’Alt Empordà,
potencia el turisme actiu i sostenible i es va treballar i presentar
amb la col·laboració dels municipis del Port de la Selva, Llançà,
Portbou, Peralada, Castelló d’Empúries, Sant Pere Pescador i el
Consorci dels Aspres.
El cost total de la iniciativa és de 625.349,53 euros, i la subvenció
aprovada és de 312.674,77 euros, que representa el 50% del total.
El 50% restant els aporten els ajuntaments on es realitzen les actuacions més importants, entre ells el del Port de la Selva. Aquesta
iniciativa preveu realitzar actuacions a 30 municipis de la comarca,
la major part de les quals són per a la millora de la pràctica del
turisme actiu i la natura, concretament per a la pràctica del senderisme i del cicloturisme.
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EL PORT DE LA SELVA		
PROMOU UN PROJECTE		
INNOVADOR PER APROFITAR
L’AIGUA DEPURADA
El Consorci de la Costa Brava ha executat
l’obra, que ha tingut un cost de 146.000 euros
i un termini d’execució de quatre mesos.
Per al seu finançament es compta		
amb fons de la Unió Europea
El projecte DEMOWARE, del qual fa un temps n’hem sentit a parlar pel municipi, tira endavant. Fa un parell d’anys
que l’Ajuntament del Port de la Selva va entrar a formar
part d’aquesta iniciativa de la Unió Europea que ha permès
disposar d’informació científica de primera mà referida a la
utilització de l’aigua regenerada en la recàrrega de l’aqüífer;
és a dir, aprofitar l’aigua depurada. Es tracta d’un projecte
pioner que una vegada s’executi posarà el municipi a la primera línia del reaprofitament d’un recurs tan escàs per a tots
nosaltres com és l’aigua potable.
En aquests moments ja s’ha executat l’obra, redactada pel Consorci de la Costa Brava. Va ser adjudicada per
146.453,81 euros i amb un termini d’execució de quatre
mesos. Per al seu finançament, la Unió Europea aportarà
una part del cost de les obres. A primers de desembre es va
celebrar una sessió informativa a l’Espai Port per explicar les
característiques d’aquesta singular iniciativa municipal a tots
els veïns i aclarir les preguntes i els dubtes que tinguessin.

LA NECESSITAT
La reutilització, entesa com l’ús de les aigües que han estat prèviament utilitzades, ha estat sempre present a la zona
mediterrània, especialment si tenim en compte els règims
de pluges que massa sovint no permeten la regeneració de
cabals naturals suficients per garantir totes les demandes.
En aquest sentit, els tècnics i científics sempre han vist la
reutilització de l’aigua depurada com una font alternativa o
complementària al subministrament.
El Port de la Selva es considera una conca tancada i de difícil
accés i, per tant, l’aportació de recursos aqüífers externs és
molt cara i complicada. Als municipis de la plana de l’Empordà, per exemple, la solució d’abastir-se de forma directa
o indirecta de l’embassament de Darnius-Boadella ha estat
relativament fàcil al llarg dels darrers anys.
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En aquest sentit, en els últims anys, l’Ajuntament va impulsar la construcció d’una renovada xarxa en alta, que va
incloure un dipòsit de 500 metres cúbics, i xarxa en baixa regenerada que és l’encarregada de distribuir l’aigua per tot el
municipi. Ara es vol anar cap a l’aprofitament de l’aigua que
surt de la depuradora després de passar per tres basses d’infiltració. Amb aquesta actuació, s’augmentaran els recursos
d’aigua del poble tant de la potable com de la regenerada.

EL PROJECTE
Redactat pels tècnics del Consorci de la Costa Brava, el projecte té com a objectiu ampliar la xarxa de distribució d’aigua regenerada fins a la riera de Rubiés per tal de dur a terme
la recàrrega de l’aqüífer a través de les bases d’infiltració. La
implementació d’aquest sistema permetrà poder utilitzar
l’aigua depurada per a usos no potables i alternativament
poder-la infiltrar, i així poder mantenir l’aigua potable en el
mateix aqüífer. Això implicarà un augment de les reserves
d’aigua i una millora de les condicions enfront a la intrusió
de les aigües marines.
Aquestes instal·lacions del Port de la Selva estarien incloses
en el projecte d’investigació d’àmbit europeu DEMOWARE que té la finalitat de demostrar l’efectivitat de diferents
usos de l’aigua regenerada. Això suposarà que, una vegada es
posi en funcionament el sistema de recàrrega, es procedirà a
un control detallat del funcionament. El fet de voler utilitzar
l’aigua per a tota mena d’usos, vol dir també que cal controlar-ne molt bé la qualitat.

LA SITUACIÓ ACTUAL
El Port de la Selva disposa d’una sèrie de pous situats prop
de la riera de Rubiés que abasteixen el nucli urbà i les urbanitzacions de la rodalia. De fet, tota l’aigua de boca per
a consum humà que se subministra al municipi procedeix
d’aquests pous. En anys secs, les extraccions d’aigua dels
pous superen la recàrrega natural de l’aqüífer i provoquen
que en èpoques estivals de gran demanda es pugui col·lapsar el sistema d’abastament. A més, com que els pous estan
ubicats molt a prop de la zona costanera, l’extracció d’aigua
trenca l’equilibri d’aigua dolça-salada, fet que provoca que
l’aigua salada penetri en zones on abans només hi havia aigua dolça i que causa la salinització dels sols.
El Consorci de la Costa Brava, en previsió d’aquesta situació, ja va instal·lar dins de la depuradora del municipi un
tractament específic de l’aigua que, després de ser filtrada en
dues etapes, passa a una desinfecció combinada amb llum
ultraviolada. Aquesta aigua és de gran qualitat i després de
diferents controls periòdics s’ha constatat que pot ser utilitzada per a usos no potables, com poden ser els industrials, la
neteja de carrers i el reg de zones verdes públiques i privades.
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L’APUNT TÈCNIC
Regenerar l’aigua significa restaurar-ne la seva qualitat i avui en dia existeix la tecnologia no solament per
fer-ho, sinó també per controlar-ho en temps real i
assegurar en tot moment el compliment dels objectius
de qualitat desitjats.
En el cas del Port de la Selva, el seu aïllament hídric i la
desaparició del finançament existent fins fa pocs anys
per a les grans obres hidràuliques obliga a buscar solucions alternatives i innovadores per a millorar la garantia d’abastament del municipi i fer front als futurs
períodes de sequera. En aquest cas, el que es planteja és
la recàrrega de l’aqüífer amb aigua regenerada, que és
la matèria primera amb la qual tornar a generar uns recursos d’aigua que ajudin a complementar, de manera
segura, les necessitats que El Port de la Selva necessita.
Des del 2007, a Espanya hi ha un Reial Decret (el RD
1620/2007) que regula els criteris de qualitat i el seguiment que cal fer per a la reutilització planificada de
l’aigua per a diferents usos, entre ells el de la recàrrega
d’aqüífers per infiltració, que és l’actuació plantejada
en aquest cas.

Inicialment, el Port de la Selva disposava d’una canonada
que connectava la depuradora i la zona del port, i mitjançant
hidrants i un grup de pressió es disposava puntualment
d’aquesta aigua. L’Ajuntament va desenvolupar un projecte
amb visió de futur que permet disposar de l’aigua potable
per als usos públics ja esmentats i per a usos privats de rec.
Aquest nou projecte que ara es posa en marxa és pioner a
Catalunya, ja que fins ara no s’havia plantejat fer un subministrament paral·lel a la xarxa d’aigua potable, per a reg
de zones verdes públiques i particulars. El fet prou conegut
i comentat que el Port de la Selva té difícil accés a connectar-se a xarxes externes al municipi i un important creixement residencial amb cases unifamiliars en les quals hi ha
una part de jardí, fet que fa molt interessant el plantejament.
Unes dades de l’estudi realitzat pel Consorci de la Costa Brava assenyalen que els cabals disponibles des de l’any 1996 al
2014, durant els mesos d’hivern hi ha una producció d’aigua depurada de l’ordre d’entre 5.000-10.000 metres cúbics
al mes, que suposa un volum diari d’entre 166 i 333 m3/
dia. Els mesos de juny i setembre sol haver-hi una producció
d’aigua del voltant dels 15.000 m3/mes, que suposa un volum diari de 500m3. El juliol s’arriba als 24.000 m3, és a dir
uns 800 m3/dia, i a l’agost se sol arribat als 42.000 m3, uns
1.400 m3 per dia. Les xifres parlen per si soles.
D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

Aquesta actuació s’assaja en el marc del projecte DEMOWARE i inclou la millora, automatització i avaluació del tractament existent de regeneració de l’aigua, així com la seva infiltració en l’aqüífer en la zona
de Malajambota. L’equip d’hidrogeòlegs del projecte
DEMOWARE han estudiat l’aqüífer i han determinat
que el temps de residència mitjà de l’aigua sota terra,
on per mitjans naturals continua la seva repurificació,
és de l’ordre de 600 dies. Alhora, s’han instal·lat registres per al control de l’evolució de la qualitat de l’aigua
en aquest viatge per l’aqüífer, cosa que ja s’estan duent
a terme de manera detallada en el marc de l’esmentat
projecte. Finalment, l’aigua que s’extregui dels pous
d’abastament, que passats aquests 600 dies serà una
mescla entre l’aigua nativa –majoritària- i l’aigua regenerada –minoritària-, serà potabilitzada i seguirà rebent tots els controls analítics que marca la legislació.
En global, l’esforç de tractament i de control de la
qualitat de l’aigua que s’assoleix actualment en el cas
del Port de la Selva és d’una gran intensitat, ja que els
diferents actors que gestionen el cicle de l’aigua sumen
esforços per fer d’aquest projecte una contribució a la
millora per al Port de la Selva.
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Grup municipal CiU

Grup municipal Junts pel Port – AM

Benvolguts i benvolgudes veïns/es, sis mesos després de
les eleccions municipals volem donar-vos les gràcies a tots
aquells que vàreu creure en la nostra opció. La millora del
resultat obtingut ens permet disposar d’un regidor més
durant aquesta legislatura que volem que es tradueixi en
més i millor feina. S’afegeix a l’equip la Rosa, que ja havia
participat en la nostra candidatura del 2011. La Rosa, pel
seu perfil, estarà al capdavant de les àrees més socials; de
ben segur, aquest fet ens permetrà donar un fort impuls
en aquest àmbit.

Benvolguts amics i amigues d’El Port de la Selva,

Hem reestructurat algunes de les altres regidories: podeu
consultar com ha quedat el cartipàs en aquest mateix butlletí, a l’apartat on es parla del nou Ajuntament. Com ja
havíem avançat, la Llei de Racionalització i Sostenibilitat
de l’Administració Local (LRSAL) ens ha afectat de ple
en l’apartat de les dedicacions retribuïdes. La passada legislatura, l’alcalde tenia dedicació completa i el regidor
d’Obres i Serveis, una del 75%. Ara s’ha perdut la dedicació del regidor i només disposem de la de l’alcalde, que ha
passat del 100% al 75%. La reestructuració de regidories
respon en gran part a evitar que l’aplicació de la LRSAL
tingui el mínim efecte en el servei prestat i la feina feta.

Aprofitem aquesta avinentesa des del grup municipal
Junts pel Port per agrair-vos la confiança dipositada en
nosaltres. Durant aquesta legislatura treballarem constructivament des de l’Ajuntament. Avui en dia, des de
l’Ajuntament s’han creat dues comissions de treball, una
de les persones i l’altre anomenada de territori, en les
quals ens reunim periòdicament per treballar pel bé del
poble i de tots nosaltres. Creiem que és una bona fórmula
perquè tots junts prenguem decisions que ens afecten a
tots. Per això, escoltarem les vostres propostes i dubtes
sempre que vulgueu. Tot l’equip de Junts pel Port, un a
un, està a la vostra disposició.
Només ens queda dir-vos que passeu unes		
Bones Festes de Nadal!
Junts pel Port - AM

Per altra banda, i com tots sabeu, aquesta serà la darrera
vegada que hi haurà grup municipal de CiU. Fa uns mesos, Convergència Democràtica de Catalunya i Unió Democràtica de Catalunya han emprès camins diferents en el
seu projecte polític després de més de tres dècades. Durant
aquests quatre anys, a nivell de grup municipal, això no
tindrà cap afectació perquè no tenim cap regidor d’Unió
i perquè hi ha temps suficient per si s’ha de preparar una
candidatura que doni continuïtat a la nostra el 2019.
Mentrestant l’Esteve, la Rosa, en Roger, la Maria i en Jus
continuarem treballant en positiu i amb voluntat de fer
avançar el Port de la Selva. Tenim el dret i la responsabilitat de donar el millor de nosaltres per consolidar la democràcia, per obrir encara més l’Ajuntament, per ser un
soci i no un entrebanc, per generar oportunitats, per ser
més eficients, per buscar les solucions adequades a cada
situació. És evident que tot això no ho podem fer sols,
sinó que necessitem comptar amb cadascun de vosaltres.
Convençuts que som a l’Ajuntament per servir i no per
manar ens posem a la vostra disposició per tot allò que
considereu que pot millorar el nostre poble i la vida dels
que hi vivim i dels que ens visiten.
Bon Nadal i feliç 2016!
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EL PREGÓ

EL PRESIDENT D’ÒMNIUM
CULTURAL, QUIM TORRA,
VA PRONUNCIAR EL PRIMER
PREGÓ DE LA FESTA			
MAJOR D’ESTIU

La Festa Major d’estiu del Port de la Selva va incorporar
aquest any, per primera vegada, la lectura del pregó. Per fer
l’estrena es va comptar amb un invitat de luxe, amb molta
amistat amb gent del poble. En concret, Quim Torra, aleshores acabat d’estrenar com a president d’Òmnium Cultural, fins feia poc director del Born Centre Cultural i actual
director de la Revista de Catalunya, a més de reconegut escriptor i advocat. L’acte es va fer al passeig de Mar el dimarts
4 d’agost, a partir de dos quarts de 9 del vespre.

“Una terra com la vostra, la del Port de la
Selva, dura i aspra, forjadora de caràcter, i la
vostra pedra bellíssima dels monestirs i les
esglésies que reflecteixen els nostres ulls,
amb la lluïssor irisada de la llum i l’aigua, la
vida i la tradició”

El seu parlament va ser tota una lliçó d’història i, tant per a
aquells que van tenir el goig d’escoltar-lo com per als que no
en tingueren l’oportunitat, ens ha semblat que val la pena
reproduir-ne el text sencer a les pàgines del nostre butlletí i
poder-nos delectar amb les seves consideracions.

“Una mirada serena i tranquil·la, d’un blau
pur, com el cel del Port un dia d’hivern sense
cap núvol, després de la tramuntana, o com
l’aigua de color de mel d’alzina de les cales
un capvespre d’estiu, una mirada, però, que
ens crema encara avui a l’ànima”
D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
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La nit del 10 de setembre de 1714, els canons enemics escopien foc, però de tant en tant es feia el silenci, encara
més paorós que l’estrèpit de les bombes. Rafael Casanova
examina les muralles. Potser més que cap altre, aquest és
el moment en què cal veure el personatge: va visitant els
baluards, saluda els membres de la Coronela, s’esgarrifa passant davant de la Bretxa Reial de la muralla enrunada, veu
els rostres cansats de tants mesos, la desesperació, la por,
l’enyorança. Veu el roig i el negre, la sang i el foc, el cel i
la terra, i té un record pel seu fill, que combat al castell de
Cardona. Arriba a la plaça del Born, es gira cap a Santa
Maria del Mar. Han tocat les onze, i aleshores veu arribar
uns homes en formació.
A mitjanit enfila pel carrer Montcada. Arriba a la placeta
d’en Marcús. Entra a la petita església. Les espelmes cremen
al voltant de la imatge. Murmura uns versos dels goigs de
Nostra Senyora de la Llibertat. I tanca els ulls, mentre s’encomana al cavaller Sant Jordi, patró de Catalunya.
L’endemà, l’11 de setembre, tot passarà molt de pressa.
L’atac de dos quarts de cinc, les darreres ordres per a la defensa, la sorpresa de tornar a trobar-se el general Villarroel al
davant de la seva tropa. Enfila cap a Sant Pere. És el coronel
de la Coronela i els ciutadans de Barcelona el segueixen fidelment. Tot passarà molt de pressa. El xoc dels dos exèrcits
és estrepitós, d’una fúria salvatge. “Sant Jordi, firam, firam!”
criden els seus soldats. I veu com la bandera de Santa Eulàlia, convertida en l’estendard de tot un poble, s’alça per
damunt de les barricades i del fum de les bombes. I en aquell
instant, quan una bala de l’enemic li frega el cap i els ulls se
li entelen, mentre el vell món s’apaga darrere el fum i el foc i
els crits de la pàtria que sagna, en aquell instant, just aleshores, a punt de començar la llarga nit catalana, el pensament
de Casanova torna a Moià, on va néixer, i quan cau ferit,
sembla que besi la terra per la qual ho ha donat tot. Sí, amics
meus, l’11 de setembre de 1714, la bandera de Sant Jordi va
ser la darrera de caure a Barcelona.
Símbol de força, de determinació, de lluita. Casanova i els
catalans que lluitaren fins al darrer alè l’11 de setembre de
1714, no són només tan sols uns herois, són uns ulls que
miren una terra, és la mirada de la història, de la vida i de
la llibertat.
Una mirada que ha resseguit la història de la nació catalana,
que l’ha vist néixer i fer-se forta, i l’ha vist traïda i revoltada.
Sant Jordi es va fer espasa, i poema, i espiga i puny clos.
Sota la mirada del cavaller, els nostres avantpassats agafaren
les falçs i les forques, els bastons i les fangues i el país es va
encendre. Al seu recés, els catalans vam descobrir que tots
els que vivim aquí formem part d’una mateixa pàtria, amb
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ell reneix la mirada de l’esperança i la confiança en nosaltres
mateixos. La mirada clara i neta de ser un poble lliure que
tampoc l’11 de setembre de 1714 no va ser capaç d’ensorrar.
Amb aquesta mirada els catalans hem travessat mars i oceans,
selves i muntanyes, cels i terres. Amb els ulls del nostre patró
hem mirat aquesta terra i hem estimat aquesta llengua i cada
una de les seves paraules que volen alades pels nostres carrers
i pels nostres boscos i pels nostres camps.
Què us he de dir a vosaltres, afortunats conciutadans del
Port de la Selva? Què us he de dir dels poetes que han cantat
el vostre poble i el vostre mar, de les cançons de rems i de veles de Josep Maria de Sagarra i Alexandre Plana, el seu gran
amic, de les paraules, somnis i lledoners de Tomàs Garcés,
de “les pregones remors del mar, la cruixidera de les fustes,
el renou de la ferramenta, la fregadissa de cordes i xarxes, i
el grinyol de tants d’ormeigs malendrejats” de J.V. Foix. Va
ser potser aquí, al Port de la Selva, on Joaquim Ventalló va
inspirar-se per crear aquell monument a la llengua catalana
que és la traducció dels Tintin d’Hergé i, sobretot, aquells
insults noucentistes del capità Haddock?
Sí, han estat aquests els ulls del poble. Un ulls a vegades
doctes, a vegades curiosos, a vegades intel·lectuals, a vegades irònics, a vegades catòlics, a vegades maçònics, a vegades pagesos, a vegades senzillament genials i universals. I
sí, es clar que sí, també hem sabut mirar amb ulls d’alegria,
de rialles i de festa, amb ulls que tenen tots els colors de
l’arc de Sant Martí.
D’on ve la força d’aquesta mirada dels catalans? De les muntanyes i pujols, les roques i les vinyes, els recs i les rieres i els
marges vells i els camps sembrats. La crida de la terra. La
terra que hi és sempre, que no cau, que no passa mai! Que
cada primavera torna i ens xiuxiueja a les orelles: desperta,
segador, vinga, desperta, que ara és l’hora! Una terra com
la vostra, la del Port de la Selva, dura i aspra, forjadora de
caràcter, i la vostra pedra bellíssima dels monestirs i les esglésies que reflecteixen els nostres ulls, amb la lluïssor irisada
de la llum i l’aigua, la vida i la tradició.
La terra no passa mai; encara passa menys la mar.
El 13 de març de 1311. A la plana de Queronea l’exèrcit dels
francs, comanat pel duc d’Atenes, Gualter de Brienne, amb
més de 3.000 combatents i uns 12.000 soldats d’infanteria,
tenien atrapades les restes de la Companyia Catalana. La
seva força era perillosament dèbil, tan sols 500 cavallers i
3.000 almogàvers a peu. Els catalans s’ho jugaven tot. El
fracàs semblava assegurat.

BUTLLETÍ

La batalla de Cefís, que Ramon Muntaner cantà èpicament,
va significar moltes coses: pels francesos, el seu segon Azincour mediterrani en menys de vint-i-sis anys (després de la
desfeta naval que els catalans havien infligit a la flota franca
a la batalla de les illes Formigues, el 28 de juliol de 1285,
quan onze galeres catalanes van desarborar la flota francesa
de 24 naus, rematada el 4 de setembre següent en una segona victòria definitiva sota el comandament de Roger de
Llúria); pels catalans, obrir la porta de bat a bat, a la “pus
rica joia que al mon sia”. L’Acròpolis, el castell de Cetines,
va ser nostre durant 80 anys. Quan Pere el Cerimoniós va
annexar-se els ducats d’Atenes i Neopàtria, l’imperi català va
assolir el seu zenit. La Mediterrània, on cap peix ja no gosava
alçar-se sobre el mar si no portava lligada a la cua la senyera
amb les quatres barres, i els naviliers regulaven el seu comerç
basant-se en el Llibre del Consolat de Mar, s’havia convertit
en el pont de la mar blava pels catalans.

Tot és tan senzill com això i res més que això. De fet, la independència és tan clara i tan precisa com una cançó de Toldrà
amb lletra de Tomàs Garcés: recuperar la sobirania perduda
no és altra cosa que refer el camí de retorn a casa.

Per això, navegar per la nostra mar és fer-ho acompanyat,
sempre envoltat d’ombres amigues i de la vella ànima de la
cultura i la història catalanes. A l’estiu, sota un cel ardent, el
més ardent possible, d’un roig encès, ens permet tornar a somiar en la nació que vam ser un dia, el país dels navegants que
conqueriren la mar nostra i la van convertir en el nostre llac.

Estimats amics, cada cop som més a prop de tornar, per fi, a
casa. Aprofitem que la rosa dels vents senyala el camí a seguir,
pugem a la gran ona groga, exigim que la veu del poble s’escolti. Així, doncs: a córrer com el vent i a vèncer l’impossible.

Com el 1714, els catalans hem tornat a recordar que no es
pot ser una mica lliure, o gairebé lliure, sinó que la llibertat
és un concepte absolut i que, com deia Pau Casals, “no és
negociable”. I per això, i només per això, hem vist convertir-se el projecte polític de la independència de Catalunya
com l’únic capaç de fer de palanca a l’ambició nacional del
país, a l’esclat d’energia que necessitem, la corda que fa vibrar l’esperit d’una comunitat.
Hem vist coses meravelloses. Ningú ja no podrà arrabassar-nos la història que estem construint. Ja no queden excuses, doncs. No hi ha mai marxa enrere en el camí, i menys
en el camí cap a la llibertat. Estem a punt.

Vaig acabant. Deixo la darrera mirada dels catalans per al
final. Una mirada serena i tranquil·la, d’un blau pur, com
el cel del Port un dia d’hivern sense cap núvol, després de
la tramuntana, o com l’aigua de color de mel d’alzina de les
cales un capvespre d’estiu, una mirada, però, que ens crema
encara avui a l’ànima. La mirada del nostre futur en llibertat. Perquè som fills dels nostres temps, però seguim mirant
aquesta terra i aquesta mar com van fer-ho els nostres vells.
Amics del Port de la Selva, el nostre país viu uns moments
històrics. Tota la nació se sacseja, vibra, torna a preguntar-se
pel seu futur en llibertat. Tenim pressa, molta pressa, portem més de tres segles esperant-ho. Sant Jordi, mata el drac
d’una vegada! Ho volem tot i ho volem ara! Però cal l’esforç
de tots, el rigor de tots, el compromís de tots, la fe de tots,
l’excel·lència de tots, el bon humor de tots. I aleshores, no
ho dubteu, tingueu l’esperança que tornarem a sortir de nou
a les nostres places i carrers i amb la nostra mirada encendrem un país.
Els vents ens són ara propicis. S’han endut les boires de tants
segles, deixant un cel clar i pur, ja només hi som nosaltres, el
poble de Catalunya, entre el cel i la terra; i ara, fregant sobre
mar, amb força, s’ha aixecat finalment l’ona que esperàvem.
Està feta també de milers de gotes i colors. Centenars de milers de catalans s’alcen de nou reclamant la llibertat. S’emparen en la força i els valors que han fet gran la nostra terra: la
voluntat de viure lliures, de viure en dignitat, de viure fidels
a un país.

D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
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TRES LLIBRES,
TRES TESTIMONIS
En un any, el Port de la Selva ha vist publicats
un volum que recorda la figura d’Ernest
Musquera, un altre que recorre la costa del
cap de Creus al cap de Bol evocant els		
records del pescador Miquel Puignau		
i el darrer és un recull de testimonis del
passat del poble a càrrec d’Isidre Corominas
La producció editorial al Port de la Selva ha estat especialment activa aquest any 2015. En concret, s’han editat tres
llibres escrits o protagonitzats per gent del poble. Aquest fet
ha enriquit la vida cultural local però, sobretot, ha immortalitzat un conjunt de testimonis i vivències que contribueixen
a conèixer més a fons el nostre passat, la seva història, la seva
gent i els seus costums i tradicions. Unes pàgines que serviran perquè les noves i futures generacions coneguin com era
el Port de la Selva dels seus avantpassats.

“EL PORT AL COR”
El llibre escrit pel Nil Ventós es fonamenta en les notes que
va deixar escrites Ernest Musquera al llarg de la seva vida. La
seva feina ha estat transcriure-les i ordenar-les i, al mateix
temps, fer recerca de més material i contextualitzar-ho en el
marc històric en què va viure aquest recordat mestre. La seva
etapa docent al Port de la Selva va ser la més llarga, ja que va
abastar des del 1948 fins al 1976. Entremig va ser secretari
de l’Ajuntament i va fundar la primera agència immobiliària
local. Després de la seva jubilació, va continuar estretament
vinculat al poble.
L’autor explica que “he intentat que el llibre fos, en el seu conjunt, un retrat intimista i global. He volgut aportar els detalls
de la via quotidiana del senyor Ernest, que apuntava pacientment a les seves notes, i sumar-los al conjunt de la seva trajectòria professional i també per entendre una forma de vida
que ja ha caigut en el passat”. L’obra està plena de fotografies
històriques i documents personals de l’arxiu familiar o recopilats en col·leccions personals d’exalumnes. També s’inclou
un arbre genealògic elaborat per Santi Musquera (a la foto).

El primer d’aquests llibres es va presentar per Setmana Santa.
Es tracta d’El Port al cor. Ernest Musquera Sais, 1919-2004,
que ha escrit el jove periodista Nil Ventós Corominas i va
editar el fill del protagonista del volum, Santi Musquera. A
l’estiu es van presentar els altres dos. Per una banda, Del cap
de Creus al cap de Bol. Imatges, records i secrets d’un pescador
del Port de la Selva, en el qual el periodista Vicenç Relats fa
un recorregut per les memòries del veterà pescador Miquel
Puignau Mallol. Per l’altra banda, La mar d’Amunt, escrit
per Isidre Corominas Zaragoza, un altre recull de testimonis
del passat del poble.
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“DEL CAP DE CREUS AL CAP DE BOL”

“LA MAR D’AMUNT”

Aquest llibre mostra i patrimonialitza un paisatge de gran
bellesa, el que va del cap de Creus al cap de Bol per mitjà d’un ampli recull de fotografies i el relat que hi va anar
confegint al llarg dels anys en Miquel Puignau, un veterà
pescador del Port, conegut de tothom, que s’estima amb
passió tota aquesta costa i el seu poble. A través de les més
de 150 pàgines del llibre, Puignau fa de guia pel seu itinerari
particular de noms, anècdotes i secrets. El periodista Vicenç
Relats, vinculat al poble des de fa temps, ajuda a posar en
net la saviesa popular del pescador.

El llibre escrit per Isidre Corominas Zaragoza està fet des de
la passió i l’estima pel Port de la Selva. Nascut al poble el 21
de febrer de 1958, ha compaginat diverses activitats professionals amb les seves passions, com la pintura i l’escultura, a
banda d’uns anys servint el poble com a regidor i conseller
comarcal. Amb els anys ha anat aplegant documentació sobre el pòsit de pescadors, la Casa del Gremi, l’art gros i molts
altres aspectes relacionats amb el poble i amb la seva gent.
Un volum que permet conèixer o recordar fets i persones
que ja formen part de la història.

Miquel Puignau va néixer al Port de la Selva el gener de
1937 i és fill i nét de pescadors. Va compaginar des de ben
jove aquest ofici amb el treball de contramestre en el Club
Nàutic. És la memòria viva de la pesca artesanal ancestral
pròpia de la Mar d’Amunt, avui desapareguda. Durant anys
va anar fotografiant i comentant cada racó de la costa, en
un itinerari molt personal de noms i anècdotes. Amb aquest
volum ha volgut homenatjar aquells llops de mar amb qui va
sortir a pescar, de qui tant va aprendre i que ja formen part
del passat del poble.

Un volum de més de 240 pàgines, profusament il·lustrat,
que aplega de manera amena un munt de fets del passat que
esdevenen de coneixença imprescindible per a totes aquelles
persones que han nascut al Port de la Selva, que hi estiuegen
o que el visiten sovint. El llibre completa un treball historiogràfic de Pere Corominas i Matacàs, pare de l’autor, que durant 43 anys va ser el secretari de la Confraria de Pescadors.

En uns quaderns que guardava com relíquies, Puignau havia
anotat arts i tècniques de l’antiga pesca de la gent del poble.
Relata com es pescava, quin peix i a quines cales. L’art gros,
la pesca del foc, l’encesa o el bolitg són algunes de les descobertes del volum al costat de tot un recorregut pel paisatge i
els racons de la nostra costa més propera, acompanyat d’històries de pescadors i de dites selvatanes. El llibre inclou un
pròleg pòstum del doctor Moisès Broggi, que vivia a la casa
del costat de Puignau.

D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

El llibre també fa referència al canvi de personalitat del Port
de la Selva quan a principis del segle XX arriben al poble un
grup d’intel·lectuals i artistes per fer-ne el seu lloc d’estiueig
i esdevenir un lloc d’inspiració per a les seves obres. Josep V.
Foix, Josep Maria de Sagarra i Joaquim Ventalló són alguns
dels personatges que apareixen a les pàgines del llibre.
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ACORDS DE PLE
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 21.10.2014

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 10.03.2015

Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals
per a l’exercici 2015.

Aprovació provisional del Pla especial del port del Port de la Selva

La modificació s’aprova amb els vots a favor de tots els presents,
l’alcalde, els tres regi-dors de CiU, la regidora de PORT-AM i la
regidora del PSC-PM.
Aprovació del calendari fiscal del contribuent per al proper exercici de 2015. S’hi recull la proposta formulada pel senyor Josep
Marés i l’equip de govern formula la proposta de fraccionament
en el cobrament dels rebuts d’IBI urbana, i per a aquells contribuents que tenen el pagament domiciliat.
Aprovació inicial del Pla Especial del port del Port de la Selva.
La totalitat dels senyors presents hi voten a favor: l’alcalde i els
cinc regidors presents, dels set membres que formen el consistori.
Proclama l’alcalde que l’acord resta aprovat per unanimitat.
SESSIÓ ORDINÀRIA 18.12.2014
Aprovació de les actes de les sessions plenàries dels dies 18 de
setembre, 22 de setembre i 21 d’octubre de 2014.
Les tres actes s’aproven per unanimitat però el regidor de Port-AM
Josep Marès s’absté en l’aprovació d’aquesta darrera acta del 21
d’octubre, perquè no hi era present a la reunió.
Aprovació inicial del Pressupost general de l’Ajuntament per a
l’exercici 2015 que puja a un import total de 3.084.344,68 euros.

La proposta s’aprova amb els vots favorables de tots els regidors
presents, sis dels set que formen el consistori. L’acord queda aprovat per unanimitat.
Aprovació provisional de la Modificació puntual núm.11 vigent
Pla d’ordenació urbanística municipal.
S’aprova per sis vots a favor i l’alcalde proclama que la proposta
d’acord resta aprovada per la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació.
Aprovació definitiva del projecte tècnic Implantació de sanejament
a diferents carrers a la Vall de la Santa Creu. Expedient 295/2014
El projecte s’aprova per sis vots a favor i l’alcalde proclama que la
proposta d’acord resta aprovada per la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.
Aprovació del conveni amb el Consorci Costa Brava per realització de les obres de recàrrega de l’aqüífer a la riera de Rubiés.
Expedient 63/2015
S’aprova pels vots a favor de l’alcalde, els tres regidors de CiU i
la regidora de PSC-PM. La regidora del grup PORT-AM s’absté.
Ratificació de l’acord de modificació dels estatuts del Consorci
de la Costa Brava per adaptació a la Llei 27/2013, de 27 de
desembre (LRSAL). Expedient 61/2015.
L’acord queda aprovat per unanimitat amb els vots del sis regidors presents.

L’acord queda aprovat per la majoria absoluta del nombre legal
de membres de la Corporació. Voten a favor l’alcalde i els altres 3
regidors de CiU. S’abstenen Rosa Subirà, del grup PORT-AM, i
Gemma Vall, del grup PSC-PM. Vota en contra Josep Marés, del
grup PORT-AM.

Ratificació de l’acord de modificació dels estatuts del Consell
d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient a les comarques de Girona (CILMA) per adaptació a la mateixa Llei 27/2013 (LRSAL).

Aprovació dels darrers expedients de modificació del pressupost
de l’exercici 2014.

Aprovació inicial del primer expedient de modificació del pressupost de despeses de l’exercici 2015.

S’aprova amb els vots a favor de l’alcalde i els tres regidors més
del grup municipal de CiU i s’abstenen els dos regidors del grup
PORT-AM i la regidora del grup PSC-PM.

S’aprova per quatre vots a favor i dues abstencions. Els vots favorables són de l’alcalde i els tres regidors de CiU i les abstencions de
les regidores de PORT-AM i PSC-PM.

Acord de derogar l’ordenança fiscal número 20: Taxa per a aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general.

Acord de nomenament dels nous voluntaris de l’Associació de
Voluntaris de Protecció Civil del Port de la Selva.

S’aprova per unanimitat amb els vots dels sis regidors presents al Ple.

S’aprova per unanimitat. Voten a favor tots els presents en el ple.

Nomenar les persones que es diran com a voluntaris de protecció
civil: Daniel Hernández Molina.

Acord de dissolució de la Mancomunitat Municipal Voluntària
Turística de la Costa Brava, en trobar-se inoperativa.

La proposta queda aprovada per unanimitat amb els vots dels sis
regidors presents al Ple.

S’aprova per unanimitat amb els vots a favor dels 7 membres presents de la corporació.
Aprovació definitiva del Projecte Executiu de canonada per a recàrrega d’aqüífer amb aigua re-generada en el t.m. del Port de la
Selva, i de la relació de béns i drets afectats per l’actuació.

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 19.03.2015
Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 18 de
desembre de 2014.

La proposta s’aprova amb els vots a favor de sis regidors. Josep
Marés del grup PORT-AM s’absté.

Els set regidors presents resolen aprovar per unanimitat l’acta número 08/2014, ordinària del 18 de desembre de 2014

Aprovació prèvia de l’article 53 del Decret 64/2014, de 13 de
maig, al Projecte constructiu de la nova depuradora d’aigües residuals del monestir de Sant Pere de Rodes. Voten a favor de la
proposta la totalilat de membres legals de la corporació.

Acord del ple en aplicació del que disposa l’article 21.Uno.2.C)
de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals
de l’Estat per l’any 2015.
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S’aprova amb els vots a favor de l’alcalde, més els tres regidors de CiU.
Els dos regidors de PORT-AM i la regidora de PSC-PM s’abstenen.

BUTLLETÍ

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 19.03.2015
Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 18 de
desembre de 2014.
Els set regidors presents resolen aprovar per unanimitat l’acta número 08/2014, ordinària del 18 de desembre de 2014
Acord del ple en aplicació del que disposa l’article 21.Uno.2.C)
de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals
de l’Estat per l’any 2015.
S’aprova amb els vots a favor de l’alcalde, més els tres regidors de CiU.
Els dos regidors de PORT-AM i la regidora de PSC-PM s’abstenen.
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 28.04.2015
Aprovació de les actes de les sessions celebrades els dies 10 i 19
de març de 2015.
Els sis regidors presents resolen aprovar per unanimitat les dues
actes, de números 01/2015, extraordinària del dia 10 de març de
2015 i 02/2015, ordinària del 19 de març.
Aprovació del model de declaració de béns patrimonials i del model de declaració de causes de possible incompatibilitat i de qualsevol
activitat que proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics.

l’Ajuntament. Al Consell Escolar del CEIP Les Clisques, Maria Turró i Morell. A la Junta Rectora del Parc Natural del Cap
de Creus, Esteve Cortada i Vidal. A les entitats urbanístiques
col·laboradores i a les Juntes de Compensació, Maria Rosa Sala
i Morell. L’alcalde es reserva la representació al Consorci de la
Costa Brava, a l’ADF Cap de Creus-Serra de Rodes i al CILMA.
La proposta la voten a favor la totalitat dels presents, sis dels set
integrants de la corporació.
Resolució d’alcaldia de nomenament dels tinents d’alcalde i membres de la Junta de Govern Local. Nomenar membres de la junta de
govern local a la regidora Maria Turró i Morell i al regidor Roger
Pinart i Cairó. Nomenar Maria Turró i Morell, primer tinent d’alcalde i a Roger Pinart i Cairó, segon tinent d’alcalde. Pel que fa al
cartipàs municipal, l’alcaldia-presidència confereix les següents delegacions: alcaldia-presidència es reserva les àrees de Turisme i Promoció, Obres i Platges; Maria Turró i Morell serà regidora delegada
de Cultura, Ensenyament i Festes; Roger Pinart i Cairó, regidor
delegat de Governació, Hisenda, Patrimoni i Transparència; Maria
Rosa Sala i Morell, regidora delegada d’Urbanisme, Salut, Benestar,
Esports, Joventut i Associacions i Esteve Cortada i Vidal, regidor
delegat d’Entorn, Serveis, Espais, Edificis i Via Pública.
Proposta de creació de la Junta de Govern Local, integrada pels
membres nomenats per alcaldia i la periodicitat de les sessions
serà quinzenal.
S’aprova la proposta i la voten a favor la totalitat dels presents, sis
dels set integrants de la corporació.

Aprovació de l’acta de la sessió constitutiva de la corporació

Proposta d’alcaldia per nomenar tresorer Roger Pinart i Cairó,
2n tinent d’alcalde i regidor delegat de Governació, Hisenda i
Patrimoni i Transparència.

Per unanimitat s’aprova l’acta extraordinària de constitució del
nou Ajuntament del dia 13 de juny de 2015.

S’aprova amb els vots a favor dels sis membres de la corporació
presents en el Ple.

Proposta de l’alcaldia d’aprovació del règim de sessions del Ple
de la corporació. Els plens ordinaris se celebrararan cada tres
mesos, coincidint amb els tres trimestres naturals de l’any (març,
juny, setembre i desembre) i el segon dijous del darrer mes del
trimestre natural a les 19.30 hores de la tarda i, si fos festiu, el
dijous de la següent setmana. Així mateix, se celebrarà reunió
extraordinària del Ple d’aquest Ajuntament quan així ho decideixi la Presidència o ho demani la quarta part del nombre legal
de membres de la corporació, amb el benentès que cap d’ells en
podrà sol·licitar més de tres anualment.

Proposta d’alcaldia sobre el règim de dedicació i retribució dels
càrrecs electes i del règim d’indemnitzacions. Josep M. Cervera i
Pinart, alcalde-president, dedicació parcial del 75% i retribució
de 30.000 euros bruts anuals en 14 pagues.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 23.06.2015

Tots el presents sis dels set representants de la corporació voten a
favor de la proposta, que queda aprovada per unanimitat.
Proposta de l’alcaldia de creació d’òrgans complementaris. Creació de la Comissió de Treball de Territori i Serveis i de la Comissió de Treball de les Persones. Totes dues comissions seran de
caràcter permanent i estaran integrades per l’alcalde president,
que en serà el president nat. El membres de la Comissió de Treball de Territori i Serveis seran també Esteve Cortada i Vidal,
Roger Pinart i Cairó, Maria Rosa Sala i Morell i Gemma Vall i
Valero. La Comissió de Treball de les Persones estarà formada
per Maria Rosa Sala i Morell, Maria Turró i Morell, Esteve Cortada i Vidal i Aina Prenafeta i Rodríguez.

Els membres de la corporació percebran 100 euros/sessió per assistència a Ple, 150 euros/sessió per Junta de Govern Local. Comissions de
Treball: al president de la comissió, 150 euros/sessió i als vocals, 50
euros/sessió. Comissió Especial de Comptes, 150 euros/sessió.
S’aprova amb els quatre vots a favor de l’alcalde i els tres regidors de CiU. Les dues regidores del grup JxPS-AM s’abstenen. La
proposta resta aprovada per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació.
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 01.09.2015
Acord per fixar els dos dies de festa local per a l’any 2016. Divendres 20 de maig Festa Major de Sant Baldiri i divendres 5 d’agost
Festa Major Mare de Déu de les Neus.
S’aprova per unanimitat de tots els set membres presents.

S’aprova amb els vots a favor dels sis regidors presents.

Aprovació provisional del plànol de delimitació del Port de la
Selva, de conformitat amb la Llei 5/2003, de 22 d’abril.

Proposta de creació de la Comissió Especial de Comptes formada per l’alcalde, Josep M. Cervera i Pinart, i el vocals Roger
Pinart i Cairó i Gemma Vall i Valero.

La proposta s’aprova per unanimitat amb els vots de la totalitat
dels set regidors de la corporació.

S’aprova la proposta, i la voten a favor la totalitat dels senyors
presents, sis dels set integrants de la corporació.
Proposta de l’alcaldia de nomenament de representants de la corporació en altres organismes, en els quals ha d’estar representat

D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

Aprovació inicial dels expedients de modificació del pressupost
de despeses, exercici 2015.
S’aprova amb els cinc vots a favor de l’alcalde i els quatre regidors
del grup municipal de CiU. Les dues regidores del grup municipals JxPS - AM, s’abstenen.
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NOTÍCIES

LA BIBLIOTECA MUNICIPAL ESTARÀ
EN OBRES DURANT TRES MESOS

PAVIMENTACIÓ ECOLÒGICA EN UN
TRAM DEL CAMÍ DE RONDA

El projecte de reforma i adaptació d’accessibilitat de la Casa
de Cultura es realitzarà a partir del gener de 2016 i tindrà una
durada d’uns tres mesos. Aquest edifici es va construir el 1989
en el lloc que ocupava l’antic escorxador municipal. Va ser projectat per l’arquitecte Llorenç Geli.

A primers de desembre del 2014, el municipi va patir
una important llevantada que, entre altres desperfectes,
va deixar molt malmès el paviment del tram del camí
de ronda que va del càmping L’Arola fins al Port de la
Vall. Des del serveis tècnics municipals, es va redactar
una memòria dels danys i es va proposar la reconstrucció
del paviment amb un material de tipus sauló sòlid, de
major resistència i ecològic. També es va proposar la reparació de la base del pont que arriba a la platja del Port
de la Vall, on calia refonamentar-la amb formigó i tornar
a col·locar l’escullera caiguda. La primera fase de la nova
pavimentació ecològica del camí de ronda del Port de la
Selva va tenir un cost d’uns 50.000 euros. Aquestes obres
es van finançar parcialment amb el Pla d’Inversions Sostenibles (PEIS, 2015).

L’edifici consta de tres plantes. La planta baixa està destinada a
garatge i entrada de l’equipament. La primera planta està destinada a l’ús de la biblioteca municipal i la segona planta té
diferents serveis complementaris, com l’espai Punt TIC, que és
la sala d’ordinadors, on també s’hi fan xerrades i tallers, i l’espai
de dipòsit de la biblioteca.
La proposta d’actuació en aquest edifici conté diferents intervencions de millora i manteniment. Per adaptació al codi d’accessibilitat, que és l’obra de major envergadura, es fa la nova
implantació d’un ascensor adaptat, que se situarà a la reserva de
l’espai que s’havia deixat en el projecte inicial per a aquest ús.
Les altres accions tenen a veure amb el manteniment de l’edifici.
El vent carregat d’humitat i d’elevats continguts de sal ha provocat l’oxidació d’algunes barres d’acer estructural, amb la pèrdua de revestiment de formigó que això comporta, i es proposa
un repicat superficial de les cornises afectades i l’aplicació d’un
tractament de rehabilitació funcional.
Amb el pas dels anys s’ha detectat la presència d’alguns punts de
penetració d’aigua a través de la coberta plana, així que es farà un
repàs i una reparació dels elements impermeables de la coberta.
A la paret de la façana sud s’hi observa l’aparició d’humitat superficial, a causa de l’acció del vent i de la pluja al damunt d’una
paret que s’havia mantingut de l’edifici inicial. El que es farà és
la construcció d’un envà pluvial que doni resguard de l’aigua a
la paret i, seguint la normativa municipal, se li donarà un acabat
de façana. També es repararan diversos revestiments interiors
que han estat afectats per les humitats.
Una altra acció a executar en aquestes obres serà la integració
de les actuals terrasses de les plantes primera i segona a les sales
immediates, de manera que s’assolirà un increment en la superfície útil i una major protecció de les accions meteorològiques, i
s’instal·laran finestres noves en el pla de la façana.

Ubicació provisional
A causa de les obres, a partir del dimecres 13 de gener de 2016,
la Biblioteca Municipal es traslladarà al segon pis de l’Espai
Port, amb el mateix horari de sempre, fins a l’acabament de les
obres. Mentre durin els treballs de reforma, s’oferiran els mateixos serveis, però amb algunes restriccions i algun temps més
llarg d’espera pel que fa al préstec.
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CANVIS EN EL SERVEI DE 		
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
A partir de l’11 de gener, l’empresa concessionària de la
gestió de residus municipals a petició de l’Ajuntament
aplicarà uns petits ajustaments que milloraran la prestació del serveis. En aquest sentit, durant els mesos que
es registra menys afluència de població al municipi es
passarà a recollir les escombraries el diumenge, però no
es farà ni els dimarts ni els dijous. Aquest canvi estarà
operatiu durant els mesos de gener, febrer, març, abril,
octubre, novembre i desembre, llevat de Setmana Santa,
Nadal i els ponts festius. De juny a setembre, la recollida
es continuarà fent els set dies de la setmana. Aquests canvis també comportaran alguna modificació en l’horari
d’obertura de la deixalleria municipal, que ja es comunicarà oportunament.

BUTLLETÍ

LA DIPUTACIÓ GESTIONARÀ		
LA RECAPTACIÓ DE LES MULTES		
DE TRÀNSIT

EL BISBAT CEDEIX L’ÚS DE L’ESGLÉSIA
DE SANT FRUCTUÓS DE LA VALL		
DE SANTA CREU

L’Ajuntament del Port de la Selva i la Diputació de Girona
han signat un conveni mitjançant el qual la corporació
provincial es farà càrrec de la gestió i recaptació de les infraccions del trànsit viari i de les normes de convivència.
La Diputació ho gestionarà a través de XALOC, l’organisme autònom local creat per assumir aquestes competències municipals. Amb aquesta iniciativa, es vol millorar
l’efectivitat en el cobrament d’aquest tipus de sancions.

L’Ajuntament del Port de la Selva va signar a principis d’estiu
un conveni amb el Bisbat de Girona mitjançant el qual s’ha fet
la cessió, per espai de 25 anys, de l’església de Sant Fructuós.
Aquest temple té 112 metres quadrats de superfície i està situat
al bell mig del nucli de la Vall de la Santa Creu. L’objectiu
d’aquesta cessió és que l’església es pugui destinar, també, a
usos civicoculturals dels veïns. El conveni es podrà renovar successivament, un cop acabat el període inicial de cessió.

ELS COS D’AGENTS MUNICIPALS		
ES VA COMPLETANT
El cos d’agents municipals del Port de la Selva està compost per cinc agents vigilants municipals i un cap. Després
d’haver fet un concurs-oposició, el 17 d’octubre del 2014
es va fer el nomenament dels tres aspirants proposats pel
tribunal qualificador, com a funcionaris en pràctiques del
cos de vigilants municipals del Port de la Selva. Un cop
van superar amb èxit el període de pràctiques, se’ls va nomenar funcionaris de carrera de l’Ajuntament, el quatre
de maig de 2015. A l’espera de proveir definitivament la
plaça de cap dels vigilants, el 29 de juny passat, es va encomanar interinament i temporalment la prefectura del cos
del vigilants municipals a un dels agents. Actualment hi
ha en curs el procés de concurs-oposició per tal de cobrir
les dues places restants d’agents.

L’Ajuntament s’ha compromès a assumir l’ús i el manteniment
de l’església. En aquest sentit, es procedirà a la reparació de la
coberta, l’adequació de la instal·lació elèctrica, la instal·lació
d’extintors d’incendis i el sanejat de revestiments interiors i de
la pintura. El temple continuarà afecte al culte i, per tant, el
conveni regula que l’Ajuntament es compromet a respectar i
permetre l’ús de l’església de Sant Fructuós a la parròquia del
Port de la Selva per tal de poder-hi celebrar actes de culte i
litúrgics de la comunitat de fidels de la Vall de Santa Creu o la
seva rodalia. Els actes hauran de ser comunicats amb antelació.

PROVISIÓ TEMPORAL			
D’UN LLOC DE TREBALL DE 		
TÈCNIC D’ALCALDIA
Properament es convocarà un concurs a l’Ajuntament, per
a la provisió temporal d’un lloc de treball de tècnic d’alcaldia, mitjançant un contracte laboral d’interinitat, amb
motiu d’una substitució per excedència voluntària, que
acabarà el 14 de juny de 2020. Les bases completes es
publicaran íntegrament al BOP, als taulells d’anuncis
de l’Ajuntament i a la seva pagina web municipal. Aquest
tècnic haurà de donar suport administratiu a l’alcaldia i
també tindrà cura de l’organització dels actes institucionals, de fer un seguiment a la comunicació municipal,
col·laborar en les relacions externes de l’Ajuntament amb
les entitats i la societat civil en general i també donar suport a les regidores de la Corporació en tots aquells casos
que sigui requerit.

D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
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OBRES DE SANEJAMENT 				
A LA VALL DE SANTA CREU

REHABILITACIÓ DEL REFUGI		
DE CALA TABALLERA I CALA PRONA

L’Ajuntament del Port de la Selva ha executat la implantació
d’un tub de sanejament per tal de poder garantir l’abocament
de les aigües residuals dels habitatges de la Vall de Santa Creu,
que fins ara no tenien aquest servei públic i que estan situats a
la zona sud-oest del nucli. L’obra es va executar amb l’aplicació de contribucions especials. Fins ara, aquest antic municipi
disposava d’una xarxa de clavegueram en les dues terceres parts
de la seva extensió.

L’Ajuntament del Port de la Selva ha redactat el Projecte
de rehabilitació del refugi de cala Taballera, una obra promoguda des del Parc Natural del Cap de Creus. Aquest
refugi és un petit edifici que es troba a la banda nord de
la cala del mateix nom i està situat a recer de tramuntana.
Consta de dues sales i, en total, ocupa poc més de 21 metres quadrats de superfície.

Les noves obres han consistit a incorporar un tub enllaçat amb
els diferents habitatges i complementat amb una sèrie de pous
de gir i la connexió a la xarxa de clavegueram. L’obra va començar a la plaça de la Catedral del Vi i va continuar pel Cantó
de les Aigües, la Font de la Vall i l’Oratori per anar a connectar
fins al Rec del Llaures on hi ha el sistema d’impulsió cap a la
depuradora municipal.
En els darrers mesos també s’han executat diverses actuacions
de millora a l’entorn del cementiri de la Vall de Santa Creu.

Les obres realitzades són la consolidació de l’edifici, complementar la coberta i executar els revestiments exterior i la
reposició de la fusteria. El projecte també incorpora el tancament del refugi per tal de mantenir les condicions d’higiene i salubritat del conjunt. Les obres s’han realitzat sota
criteris d’adaptació a l’entorn i amb integració paisatgística.
D’altra banda la Confraria de Pescadors ha realitzat les obres
d’adequació de la barraca de Cala Prona, que presentava un
estat de deteriorament important.

COMENCEN LES ACTIVITATS		
DE NADAL
El pont de la Puríssima, en el qual el Port de la Selva va
registrar una bona ocupació de visitants, va servir un any
més per donar el tret de sortida a les activitats de Nadal.
Així, el dissabte dia 5 de desembre es van cantar nadales i es va oferir la botiga al carrer al carrer Illa, mentre a
la Confraria de Pescadors es va celebrar la primera edició
d’Art Fresc Costa Brava, amb la subhasta d’obres fotogràfiques. El diumenge vàrem tenir la visita del Pare Noel, que
amb el seu “cicleneu” va recórrer els principals carrers del
poble. El dilluns dia 7 hi hagué animació infantil i caga tió
i tant el dia 6 com el 8 hi hagué actuacions d’Art&Música
al Port Reig, entre altres activitats.

20

BUTLLETÍ

CULTURA + SOCIETAT

TRAMUNTANART TORNA A OMPLIR
DE CREACIÓ ELS CARRERS				
I PLACES DEL PORT DE LA SELVA
El mes de juny es va celebrar, amb una participació d’artistes
i de públic semblant a l’anterior edició, la sisena edició del
TRAMUNTANart al Port de la Selva, una mostra d’art contemporani vora mar, sense finalitat comercial, amb l’objectiu
de reflexionar i experimentar amb el vent, interpretant com
actua o les seves conseqüències sobre la natura, el material urbà
o sobre el mateix ésser humà, des de diferents sensibilitats i
perspectives.
El TRAMUNTANart és una mostra única, original i potent,
una proposta creativa entorn del vent del nord. Aquesta mostra es va dissenyar, sota la direcció de l’artista Carles Bros, a
partir de la il·lusió, sense cap premi material i sense jutges, per
artistes que hi participen sense cap més objectiu que fer art, on
guanyen la cultura, la comunicació i les persones.
A cada edició hi han participat més de 80 artistes de diferents
països que han expressat les seves interpretacions artístiques
originals en diferents propostes: instal·lacions, escultures, ceràmiques, pintures, joies, fotografies, música, performances, videoart i dansa contemporània. La iniciativa, aquest any, l’han
organitzat conjuntament l’Ajuntament del Port de la Selva i
l’Associació de Restauració i Comerç del Port de la Selva.
La sisena edició va arrencar amb la inauguració a títol pòstum
d’una escultura donada per l’artista Max Varés, desaparegut el
passat mes d’abril. Una estructura de quatre peixos metàl·lics,
sostinguts com si d’un mòbil es tractés, és l’obra que Varés va
donar l’any 2014 a la vila. La peça està situada al principi del
Passeig del Mil·lenari i contribueix a afegir ambient mariner
en aquell indret.

PRESENTEN UN CÒMIC		
AMBIENTAT AL POBLE
Dins els actes de la Fira de l’Espàrrec, el diumenge 12
d’abril, es va presenta l’àlbum de la col·lecció “Magos del
Humor”, Superlópez: Tres pizzas y un muerto, de Jan, ambientat al Port de la Selva. L’acte es va celebrar a la sala de
plens de l’Ajuntament. Es tracta d’una història protagonitzada per Superlópez en un dia d’estiu on les coses no
són el que semblen. Superlópez tampoc no sap què passa
en realitat al darrere de l’alegria de quatre amigues seves, la
sang freda d’un grup mafiós, l’atabalament d’un parell de
joves i la presència d’un antiquari boig. I tot amb el Port
de la Selva com a teló de fons...

En el marc de l’acte inaugural es va tenir un sentit record per
Varés, tant amb les paraules de l’alcalde, Josep Maria Cervera,
com del comissari de la mostra, Carles Bros, així com les emotives paraules llegides per la vídua, María Teresa González.
La sisena edició del Tramuntanart es va desenvolupar del 7 al
14 de juny.
Entre els artistes que exposaven escultura o instal·lació hi havia
Emili Armengol, Xavier Raventós, Carles Bros, Pilar Pineda,
Claudi Puchades, Mariona Comellas, Joan Comella, Núria
Surribas, Makamen Bou, Elena Miró, Dolors Quer, Jaume Fàbrega, Núria Pallisera, Carlos Gavilán i Tino Canicoba, Alba
Roqueta i Elke Embo. En l’apartat de fotografia, entre altres, hi
havia les firmes de Màrius Gómez, Janine Vidal, Xavier Clotet
i Pere Ferrer. En la secció de pintura hi havia Jordi Serra, Pilar
Pineda, Fer, Núria Rodriguez i Fernando Gómez, per citar-ne
només alguns.

D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
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JORNADES DE DESCOBERTA		
DEL PARC NATURAL 				
DEL CAP DE CREUS
Del 8 al 10 de maig es van celebrar unes jornades de descoberta del Parc Natural del Cap de Creus que es van
inaugurar amb l’obertura d’una exposició de fotografies a
l’Espai Port, de Xavier Turrà. Al llarg del cap de setmana
es va celebrar una jornada de neteja a cala Tamariua, un
recorregut pel camí de ronda fins al far de S’Aranella, una
visita al monestir de Sant Pere de Rodes amb el Trenet,
dues sortides en veler, una xerrada sobre les barraques
dels pescadors del cap de Creus, una ruta amb caiac o
paddlesurf fins a Cala Taballera, una caminada popular
fins a Sant Baldiri de Taballera, audició de sardanes, gimcana infantil i un dinar popular. D’altra banda, del 5 al
31 de maig, es va celebrar una nova edició de les Jornades Gastronòmiques de l’Escamarlà i el Peix del Cap
de Creus, organitzades per l’associació de comerciants i
restauradors del municipi.

CLUB DE LECTURA A LA BIBLIOTECA
AMB L’AUTOR GIRONÍ MIQUEL FAÑANÀS
L’últim divendres de cada mes, el Club de lectura “Mar de lletres” realitza la seva trobada mensual a la biblioteca. A partir
d’un quart de 4 de la tarda es debat sobre el llibre prèviament
escollit i s’intercanvien opinions sobre el contingut de la lectura.
Entre els participants d’aquest darrer any hi va haver l’escriptor
gironí Miquel Fañanás, que va venir a comentar el seu llibre, La
bruixa de pedra.

EL PROGRAMA “DIVENDRES”		
DE TV3 AMB ELS SELVATANS
El programa Divendres de TV3 es va emetre en directe des
del Port de la Selva les tardes dels dies 25, 26 i 27 de maig.
El primer dia hi va participar Màrius Serra amb la seva secció
“Paraules en Ruta”, aprofitant per donar a conèixer la forma
de parlar i les dites més populars de la zona. Nombrosos
selvatans van esdevenir els veritables protagonistes del programa. El dia 29 va sortir un autocar del poble per participar
en l’emissió del programa des dels estudis de TV3.

CELEBRACIÓ POPULAR DE			
LA DIADA NACIONAL DE CATALUNYA

EL RANDEMAR ENGRESCA			
EL PÚBLIC INFANTIL I JUVENIL		
AL PORT DE LA SELVA
Després d’haver d’ajornar la celebració del festival a causa del
fort vent, finalment el Randemar Music Festival es va celebrar
el dissabte 6 de juny. Van intervenir-hi els grups Macedònia i
Crossing i, a mitjanit, es va fer la sessió per a adults, amb l’actuació de Dj Andersac. Al llarg de la tarda, es van organitzar tallers
de xapes, castells de sorra i maquillatge. Al vespre, a causa de la
retransmissió del Barça-Juve, es va muntar una pantalla gegant
a l’Espai Port per veure el partit de futbol.

Els actes commemoratius de l’Onze de Setembre al Port
de la Selva es van iniciar el dia abans, amb la Marxa de
Torxes, que va començar amb una trobada a l’aparcament
del Far de S’Aranella per fer a continuació el recorregut
cap al passeig del Port de la Selva. Tot seguit, es va fer
l’encesa del punter a la plaça Pol Nadal, es van fer uns
parlaments i es van cantar Els Segadors. Com a cloenda,
hi hagué una botifarrada popular i l’actuació de Francesc
Bertran i Mercè Miró, que van oferir un recull de cançó
catalana contemporània. Per la Diada es va fer l’acomiadament dels participants a la Via Lliure, amb una tronada
al Passeig del Mar, i s’oferiren dues audicions de sardanes
al llarg de la jornada, amb la cobla Bisbal Jove.
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ACTIVITATS INFANTILS D’ESTIU
Durant els mesos de juliol i agost es van organitzar,
com és habitual, diverses activitats d’animació infantil, per tal de complaure el públic de menys edat
que també vol gaudir de les seves vacances al poble.
Entre altres, es van presentar els espectacle “Quina
festa”, a càrrec d’El Pot Petit, “Musicirc” amb el
Cirquet Confetti i “El carreró de les bruixes” amb
Pocacosateatre. A més, tots els diumenge del mes
d’agost, hi havia instal·lat un parc d’inflables al
Passeig de Mar.

LA MÚSICA CLÀSSICA TAMBÉ
TÉ EL SEU PROTAGONISME		
DURANT ELS MESOS D’ESTIU
Com és habitual, al llarg de l’estiu, es van oferir diversos concerts de música clàssica, tant al Port de la
Selva com al monestir de Sant Pere de Rodes, escenari del tradicional festival. Una oferta cultural de
primera línia que atrau gent del poble i de la comarca, estiuejants i visitants habituals. A la foto, el
concert que l’Orquestra de Cambra de l’Empordà
va oferir el 23 d’agost a l’església parroquial.

D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

MÉS DE 450 PARTICIPANTS				
A LA TERCERA EDICIÓ DE LA ROGAINE
La tercera edició de la Rogaine Internacional Cap de Creus, considerada pels experts com la de més nivell que s’ha fet mai a la demarcació
de Girona, es va disputar el passat 7 de novembre en les modalitats de
12, 8 i 4 hores. S’hi van inscriure 455 participants amb la presència de
corredors catalans, espanyols, francesos, hongaresos, alemanys, finlandesos, anglesos, suïssos i estonians. Les Rogaine són una modalitat de
curses d’orientació que es corren per equips.
La prova és organitzada pels Aligots, amb la col·laboració de l’Ajuntament del Port de la Selva i del Parc Natural del Cap de Creus. La
rogaine és un esport de navegació que es realitza camp a través. Els
participants han de desplaçar-se a peu amb l’objectiu d’aconseguir, en
un temps determinat, la màxima puntuació possible. Els punts s’obtenen passant per uns controls ubicats en el terreny de competició i marcats en un mapa que serveix de referència per a trobar-los. Es practica
en equips de 2, 3, 4 o 5 persones; aquestes han d’anar juntes durant
tot el temps que es disputa la prova. Els equips poden ser masculins,
femenins o mixtos, i poden participar en diferents categories segons
l’edat dels components de l’equip.
Cada membre de l’equip disposa d’un mapa, generalment elaborat
específicament per a la prova, on hi ha representat el terreny de competició. L’extensió d’aquest terreny depèn de les hores de durada de la
prova. El mapa s’entrega als equips poc abans de la sortida, depenent
de la durada de la cursa. En aquest temps han de definir l’estratègia i
l’elecció d’itinerari per tal de recollir el màxim nombre de punts en el
temps establert. El mapa ofereix múltiples eleccions d’itinerari; l’elecció estratègica final s’haurà de prendre tenint en compte les capacitats
físiques i tècniques de l’equip. Per tant, es tracta d’un esport on els
participants poden adaptar la dificultat de la ruta a la seva edat, condicions físiques o habilitats tècniques. L’esdeveniment, a més, comporta
una dinamització del sector turístic del municipi i de la seva rodalia.
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UN NOU RECORREGUT 		
OFEREIX UNA VISIÓ INTEGRAL
DEL CONJUNT MONUMENTAL
DE SANT PERE DE RODES

La nova senyalització, que es presenta en quatre idiomes
(català, castellà, anglès i francès), es planteja en tres nivells:
senyalització de benvinguda i explicativa de l’oferta patrimonial; senyalització interpretativa dels elements més rellevants de cadascun dels tres monuments i del seu excepcional
entorn natural; senyalització direccional que facilita l’accés
al poble de Santa Creu i al castell de Verdera.

Amb la nova senyalització i els nous plafons
interpretatius es convida el visitant a fer
conèixer el poble de Santa Creu i el castell
de Verdera a més del monestir

MONESTIR BENEDICTÍ

El Departament de Cultura, a través de l’Agència Catalana
del Patrimoni Cultural, i l’Obra Social “la Caixa” van dur a
terme l’estiu passat la implantació d’una nova senyalització
de tot el conjunt monumental de Sant Pere de Rodes, amb
l’objectiu de posar en valor la visita als seus elements patrimonials i millorar l’experiència dels visitants.
Tot i que tradicionalment la visita al conjunt monumental s’ha focalitzat únicament entorn el monestir, deixant de
banda Santa Creu i el castell, els vestigis arquitectònics de
tot el conjunt constitueixen un exemple únic de l’estructura del poblament medieval i ofereixen, a partir d’ara, la
possibilitat de descobrir en un mateix indret els espais representatius dels tres estaments en què es fonamentava la
societat medieval: els oratores que pregaven, els bellatores que
guerrejaven i els laboratores que treballaven. La posada en
valor conjunta d’aquests tres elements permetrà superar el
discurs fins ara vigent, centrat únicament en l’arquitectura i
l’art romànic monàstic, per vertebrar un discurs més suggeridor i coherent.
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El conjunt monumental de Sant Pere de Rodes, format pel
monestir de Sant Pere, el poble de Santa Creu i el castell
Verdera, se situa al cor del Parc Natural del Cap de Creus,
dins del municipi del Port de la Selva. La seva fundació data
de finals del segle IX, en el marc de l’expansió de l’orde
monàstica benedictina als comtats catalans impulsada per la
monarquia franca. El principal monument és el monestir de
Sant Pere, a redós del que prosperaren el castell de Verdera i
el poble de Santa Creu.
La recuperació històrica i arquitectònica que porta a terme
la Generalitat de Catalunya des de l’any 1986 permet gaudir
d’aquest lloc privilegiat que, pel seu entorn natural, la seva
conservació i singularitat, constitueix un conjunt patrimonial excepcional.
El Departament de Cultura, a través de l’Agència Catalana
del Patrimoni Cultural, i l’Obra Social “la Caixa”, va signar
el 2014 un acord de col·laboració, el programa Patrimoni en
Acció, amb l’objectiu de fomentar l’ús i el coneixement del
patrimoni cultural català a través de la millora de serveis i la
millora dels recursos interpretatius del patrimoni.
Des de l’Ajuntament es continua treballant per reforçar els
víncles amb el monestir per aconseguir que tots els visitants
que té passin pel nostre poble. Això passaria per millorar la
carretera que uneix El Port de la Selva amb el monestir, tema
al que dediquem tots els esfroços.
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ELS TERRATRÈMOLS 			
HAN CREAT INQUIETUD 		
AQUESTA TARDOR 				
AL PORT DE LA SELVA
ELS SISMES NO ES PODEN PREDIR			
PERÒ NO ÉS PROBABLE QUE L’EMPORDÀ		
PATEIXI UN TERRATRÈMOL DE GRAN MAGNITUD
La costa de l’Alt Empordà ha tingut una activitat sísmica
important aquesta tardor, amb tres terratrèmols de magnitud destacable que s’han percebut al Port de la Selva. Destaca el sisme de 4,3 graus que es va produir a la 1 h 37 minuts
del 29 d’octubre amb epicentre al Golf de Roses, a 9 km de
profunditat. Aquesta sacsejada no només es va deixar sentir
al nostre poble sinó també a molts altres municipis de la
comarca, de la demarcació de Girona i, fins i tot, en algunes poblacions de les comarques barcelonines. Aquest terratrèmol i les rèpliques posteriors han causat molt de neguit
entre la població i les reaccions d’intranquil·litat han estat
molt presents, en especial a les xarxes socials. L’Ajuntament
va penjar un comunicat al seu web donant informació detallada del fenòmen a partir de les dades que facilitava l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), així com
un seguit de consells d’autoprotecció davant de moviments
sísmics o terratrèmols. A tot això, s’ha d’afegir la xerrada
organitzada per l’Ajuntament de Roses el passat 27 de novembre al Teatre Muncipal. Sota el títol “Conviure amb els
terratrèmols”, el cap de Geofísica i Sismologia de l’Institut
Cartogràfic de Catalunya, Xavier Goula, i el també sismòleg
de l’ICGC, Albert Macau, van donar les claus del fenòmen
sísmic i van resoldre dubtes a la vuitantena d’assistents a l’acte. El missatge de tranquilitat de Macau va ser: “Cal una
falla molt gran, de centenars de quilòmetres, per causar un
gran terratrèmol. Això ens dóna una certa tranquil·litat perquè aquí tenim falles petites i mai no podrem tenir un terratrèmol de 7 graus de magnitud”.
El darrer episodi sísmic va ser fa pocs dies. Es va produir el 4
de desembre quan passaven dos minuts de dos quarts de set
del matí. Va tenir una magnitud de 2,1 graus i en aquest cas
l’epicentre es va situar a 10 quilòmetres de profunditat del
mar, just davant de la costa de Sant Pere Pescador. També es
va fer sentir al Port de la Selva.

DISTRIBUCIÓ SISMES SÈRIE GOLF DE ROSES
(Octubre-Novembre 2015) Actualitzat:22/11/2015
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LES DADES DELS TRES EPISODIS		
SÍSMICS DEL 2015
La primera crisi sísmica va ser el 28 de setembre a les 14h 12
minuts. La magnitud va ser de 3 graus a l’escala de Richter i
l’epicentre es va situar entre la costa de Llançà i el Port de la
Selva. El fenomen es va percebre sense danys a la comarca i
en especial, al municipi, Llançà i també a Colera, Roses i Palau-saverdera. Aquestes són les dades exactes que va facilitar
l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
Pel que fa al segon episodi i el de més magnitud el mateix
organisme va informar el 29 d’octubre d’un terratrèmol de
magnitud 4,3 al golf de Roses a una profunditat de 9 quilòmetres a la 1 hores i 37 minuts. En els comentaris, l’Insitut
destaca que el sisme “ha estat amplament percebut, sense
danys, a les comarques de Girona i a les comarques costaneres de Barcelona”, En aquell cas, el telèfon d’emergències
112 va rebre més d’una quinzena de trucades de veïns del
Port de la Selva, Roses, l’Escala, Cadaqués, Llançà, Colera i
Palau-saverdera.
La darrera crisi i la de menys magnitud es va produir el passat
19 de novembre a les 5 hores 50 minuts. La zona epicentral va
tornar a ser la costa de l’Alt Empordà. En aquest cas, el fenomen també es va percebre a la comarca però tampoc va causar
danys. El telèfon d’emergències 112 va rebre tres trucaces.
Tots tres episodis sísmics van tenir repliques de menor intensitat que van quedar registrades per les estacions sismològiques de la zona. A l’Alt Empordà n’hi ha dues, una a Palau-saverdera que depèn de l’ICGC de la Generalitat i l’altra
és a la Jonquera i pertany al Ministeri de Foment, en concret
a l’Instituto Geográfico Nacional.

LA VALORACIÓ DELS EXPERTS
El cap de Geofísica i Sismologia de l’ICGC, Xavier Goula,
admet que “el terratrèmol de magnitud 4,3 al golf de Roses
del 29 d’octubre va ser una petita crisi puntual sense motius
per l’alarma però al límit de causar danys materials”. Goula
ha estat l’expert oficial i el portaveu de l’Institut Cartogràfic i Geològic durant els episodis sísmics dels darrers mesos
a la costa altempordanesa. Tot i la magnitud extraordinària,
Goula declara: “No ens hem d’alarmar. Efectivament que hi
hagut una activitat important a l’Alt Empordà, com ara el terratrèmol de 2,9 graus a la costa de Llançà del setembre, però
vista la història sísmica de tot el país no hi ha motius per a
l’alarmisme”. Allò que no nega Goula, però, és que en cas que
el terratrèmol de 4,3 graus s’hagués produït sota sòl del municipi de Roses i no al mar com va ser, sí que es podria pensar en
possibles danys en algun edifici en mal estat o antic. El titular
que dóna Goula és que “el terratrèmol va estar al límit de fer
danys materials”. La possibilitat dels danys personals, però, es
descarta totalment i més tenint present el sisme que el 1996
va sacsejar el municipi de Sant Pau de Fenollet, al Rosselló. Es
pren com a referència aquell episodi com a zona d’influència
de l’Alt Empordà. En aquell cas, el sisme va tenir una intensitat de 5,2 graus a l’escala de Richter. No va fer danys personals
però sí algun de material. La mateixa intensitat va tenir el
terratrèmol de Lorca del 2011. En aquell cas sí que hi va haver
víctimes (8). La causa principal dels danys humans va ser el
mal estat dels edificis. És per això que Goula sí que proposa
als municipìs una revisió dels edificis anteriors als anys 70 i la
promoció de les rehabilitacions.
Si s’han d’extreure més conclusions de les explicacions dels
sismòlegs de l’Institut Geològic de Catalunya, s’ha de destacar el tema de les prospeccions al mar. L’expert Albert Macau
descarta totalment que les exploracions per recerca de gas o
petroli puguin provocar terratrèmols. Hi ha una cosa, però,
que no nega Macau. I és que la intervenció humana sí que pot
influir lleugerament en el tamany i la disposició de les falles.
Com a missatge central, els sismòlegs recorden que “perquè
hi hagi un gran terratrèmol, és necessari que hi hagi una gran
falla i a l’Empordà hi ha falles molt petites i molt poc actives”.
Finalment, i com a curiositat, cal destacar que de terratrèmols
com el del 29 d’octubre de 4,3 graus se’n produeixen 12.000
a l’any a tot el món. Es tracta d’un alliberament d’energia
equivalent a una detonació de 56.000 quilos d’explosius.
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BUTLLETÍ

LA NOSTRA PORTADA
La imatge que publiquem a la nostra portada, original de Josep Maria Cervera,
és del passat 24 d’octubre (Dia de les Nacions Unides). El municipi del Port de
la Selva va participar en la campanya “Turn the World UN Blue” (El Blau de les
Nacions Unides al Món), per commemorar el 70 aniversari de les Nacions Unides.
Ho va fer d’una forma senzilla, però ben visible. Durant la tarda i el vespre d’aquella diada es va il·luminar de color blau la façana de l’església de Nostra Senyora de
les Neus, igual que van fer molts pobles i ciutats del món amb els seus edificis o
monuments més emblemàtics.
Moltes institucions i entitats d’arreu es van adherir a la campanya i van il·luminar
de blau façanes, ponts, estàtues i paratges, entre altres. Així es donava el seu suport
als ideals que guien l’Organització de les Nacions Unides i el reconeixement a la
seva tasca. El Port de la Selva, per tant, també es va adherir al desig i a la voluntat
de construir una pau duradora a tot el món.

L’alcalde, els regidors
i tots els treballadors de l’Ajuntament
us desitgem

un bon Nadal i un pròsper 2016

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!

PER A MÉS INFORMACIÓ DIRIGIU-VOS
A LES OFICINES DE L’AJUNTAMENT

ELS TRES REIS DE L’ORIENT FAN SABER QUE ELS NENES I
NENES NO EMPADRONATS, TAMBÉ ES PODEN APUNTAR, PERÒ
HAURAN DE REOCLLIR UN TIQUET DE 10€ BESCANVIABLE SI
ES JUGA A LA QUINA, ELS DIES 25 O 26 DE DESEMBRE

Activitats
de Nadal
13 DE DESEMBRE
18:00h | QUINA, a càrrec de l’AMPA. A l’Espai Port
19 DE DESEMBRE
A partir de les 10:00h | VISITA ALS PESSEBRES
DE L’ESGLÉSIA PARROQUIAL
20 DE DESEMBRE
18:00h | REPRESENTACIÓ DELS PASTORETS,
a càrrec de l’AMPA. A l’Espai Port
21 DE DESEMBRE
17.30h | CONTES A LA BIBLIOTECA
AMB VADECONTES
25 DE DESEMBRE
12:00h | MISSA DE NADAL, a l’església parroquial
13:00h | SARDANES. A la plaça d’en Pol Nadal i Mallol
18:00h | QUINA, a càrrec de la Pro-cavalcada
de reis. A l’Espai Port
26 DE DESEMBRE
18:00h | QUINA, a càrrec de la
Pro-cavalcada de reis. A l’Espai Port
30 DE DESEMBRE
17:30h | CONTES A LA BIBLIOTECA.
Carta als reis, amb el País de Xauxa

2 DE GENER
18:30h | ESPECTACLE DE MÀGIA.
El Geni del temps. A l’Espai Port
3 DE GENER
11:30h | ANIMACIÓ INFANTIL
amb l’Àngel Daban i arribada del Patge Reial
per recollir les cartes dels nens
a Ses Majestats els Reis d’Orient
4 DE GENER
16:00h | TALLER DE FANALETS
AMB EL GRUP ROVELL D’OU. A l’Espai Port
18:00h | ANIMACIÓ INFANTIL
amb la història del Fanalet Màgic
per el grup el Rovell d’ou. A l’Espai Port
5 DE GENER
18:00h | NIT DE REIS, arribada de ses Majestats
Els Tres Reis d’Orient.
Rebuda a l’Ajuntament i trobada
amb els nens a l’Espai Port
6 DE GENER
18:00h | QUINA, amb els voluntaris
de Protecció Civil i de l’ADF. A l’Espai Port

