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JOSEP ALGANS
Guanyadora del concurs de l’1 d’octubre.

BUTLLETÍ

PRESENTACIÓ

Benvolguts i benvolgudes,
Tornem a tenir el Nadal a sobre. Aquest fet, entre altres coses, ens
anuncia que estem a punt de tancar l’any en curs. Per la majoria
és el moment de fer balanç del que deixem enrere i d’establir els
bons propòsits pels futurs 365 dies. Aquest és un acte molt per-

Josep Maria Cervera, Alcalde

interpel·lat més enllà d’encetar una reflexió conjunta i per això
mateix ens hem fixat com a prioritat analitzar a fons com des del
nostre ajuntament podem ajudar a minimitzar i revertir la situació. Segur que no hi ha solucions màgiques, ni úniques i farà falta
la implicació de tots el sectors, que ja aprofito per demanar-vos.

sonal que ens permet a cadascú de nosaltres reflexionar sobre el

La situació del país i la descrita en el paràgraf anterior en referèn-

nostre dia a dia amb la finalitat de millorar-lo.

cia al nostre poble en cap cas ens poden fer caure en el pessimis-

A l’ajuntament i als seus representants ens toca fer aquest exercici a nivell col·lectiu. Per tant, les pàgines d’aquest butlletí volen
ser un acte més de transparència i compromís amb la nostra gent
i l’oportunitat d’explicar i recollir bona part de l’activitat dels darrers dotze mesos al municipi.

me. Tots plegats estem obligats a mirar el futur amb optimisme
i determinació. la nostra fermesa és la millor eina per vèncer la
incertesa i aquesta us asseguro que els tres regidors i les 4 regidores de l’ajuntament la tenim i com sempre la posem a disposició del Port de la Selva i tots els seus veïns. Trobareu en les
pàgines següents motius per veure que les coses avancen i es mira

Considero igualment obligat referir-me a la situació de Catalunya.

de donar resposta a totes les necessitats. Deixeu-me esmentar dos

És evident que vivim un ritme frenètic d’esdeveniments, sovint

temes que fa temps que s’arrosseguen. El primer fa referència al

sense temps de pair-los. El 17 d’agost el terrorisme colpejava du-

Pla Especial de l’àmbit portuari que després de molts anys i con-

rament Barcelona i Cambrils, malgrat el resultat de la barbàrie,

tratemps s’ha aprovat definitivament. Aquest afecta la pràctica

l’eficiència i l’eficàcia dels serveis de seguretat i emergències, molt

totalitat de la riba, des de l’avinguda JV Foix fins a la platja del Pas

especialment dels Mossos d’Esquadra ens va permetre tornar a la

i entre d’altres coses ens permetrà repensar una bona part de la

normalitat en poques hores. Aquest succés, que ens sembla llun-

1a línia de mar posant al dia els serveis, guanyant espai per les

yà, tenia lloc a un mes de l’inici de la campanya pel referèndum

persones i afavorint la mobilitat dels vianants. L’altre gran tema

d’autodeterminació del 1r d’octubre. Segurament cal autocrítica

que va endavant és la zona industrial, que ja vàrem entomar l’an-

de la forma com es va arribar a aquest referèndum, en cap cas del

terior legislatura i del qual hem fet tots els documents i tràmits

fons. Escoltar les demandes continuades d’una part de la població

vinculats al planejament. Això vol dir que a partir d’aquí ens cal

és una obligació de qualsevol govern, com obligat és tractar els

fer el projecte de reparcel·lació per redistribuir l’espai amb les

problemes polítics com a tal. Judicialitzar la situació i utilitzar la

cessions oportunes i les càrregues entre la propietat. I paral·lela-

policia ens allunya de la solució. Tots tenim el nostre posiciona-

ment el projecte d’urbanització per poder licitar i executar l’obra.

ment, jo també, i en cap cas va en contra de ningú, sóc l’alcalde
de tots i treballo per tots els meus veïns, ho faré des del màxim
respecte pels drets fonamentals de les persones i denunciant amb
fermesa la seva vulneració allà on sigui. Condemno fermament la
utilització de la violència contra la població civil, la intervenció
de les nostres institucions i l’empresonament preventiu dels representants de les entitats cíviques i dels nostres representants
escollits democràticament. No defalliré en l’afany de garantir la
convivència, però tampoc en la lluita pacifica per la llibertat i la
plena democràcia del nostre país.
A nivell de poble visc amb preocupació el tancament de negocis
fora de temporada. Hi ha dies que ni tan sols podem donar resposta a la demanda que tenim. Sóc molt conscient del gran esforç
que cal fer per mantenir els bars, les botigues, els restaurants i els
allotjaments oberts, no voldria que ningú es sentis directament
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Aprofito aquest espai per refermar un cop més el meu compromís
de continuar treballant per totes i tots vosaltres amb constància
i humilitat. També vull agrair els suport i la dedicació als meus
companys d’equip de govern i la resta de regidores, així com la
feina feta pel personal de l’ajuntament, mereixen una menció
pels seus anys de dedicació en José Peñalosa i en Salvador Codes
que s’han jubilat els darrers dotze mesos. Una gratitud que també
faig extensiva a les entitats, empreses, associacions i a totes les
persones que s’impliquen en el dia a dia del Port de la Selva.
I un cop més acabo amb un sentit record per aquells que ens han
deixat, encoratjant als que patiu una malaltia o alguna dificultat i
desitjant-vos a tots que el Nadal sigui realment un renéixer de les
nostres esperances.
Bon Nadal i Feliç Any nou!
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SALA D’EXPOSICIONS

SALA
D’EXPOSICIONS
DEL CARRER MAJOR 19

Aquest any hem organitzat dues exposicions a la nova sala
d’exposicions del carrer Major 19, amb una bona afluència
de visitants. La primera exposició dedicada a J. V. Foix va
estar oberta al públic des del 2 fins el 17 d’abril. En total 330
persones van veure l’exposició, incloent les dates de la fira
de l’espàrrec i setmana santa.
Per la festa major de Sant Baldiri es va fer la inauguració a
la mateixa sala de l’exposició Gisela, una nina diferent de les
altres, que es va poder visitar des del 21 de maig fins l’11 de
setembre, amb 2213 visitants.
En total la sala d’exposicions ha fet gaudir a 2543 persones
d’una experiència cultural de qualitat.

Commemoració dels 30 anys
de la mort de J.V. Foix
Molts dels racons del Port de la Selva, els colors, les cases, la
gent i fins i tot els moments viscuts en les llargues estades del
poeta, primer a la fonda del Comerç i després al seu cau de
Port de Reig formen part de l’univers literari de Foix. És per
aquest vincle, que vàrem voler commemorar de la mà de la
Fundació J.V. Foix, els 30 anys de la seva mort. Els actes de
commemoració consistiren en portar al Port de la Selva l’exposició Reinterpretant J.V. Foix; composada de dues parts: la
primera titulada Desviacions. Telepoemes animats de J. V. Foix,
de Quim Domene i Norbe Fernàndez i la segona titulada Fem
llum al magatzem dels llibres de Quim Domene. Dues interpretacions artístiques de l’univers de Foix, la primera fent ús de
les noves tecnologies amb la projecció, sobre un gran llenç, de
llum que simultàniament a un discurs sonor amb la veu del
poeta anava acompanyant a l’espectador per un recorregut
d’imatges d’iconografia onírica. La segona part estava composada per llibres de gran format de ferro amb una petita llum
cadascuna, a mig camí entre els faristols i les taules amb les
seves làmpades, d’antigues biblioteques, cada llibre tenia un
text i una interpretació artística de Domene.
L’exposició es va tancar amb el barret de Foix, una lectura poètica, a càrrec de Carles Camps Mundó, amb la col·laboració de
Margarida Trias.
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Gisela, una nina
diferent de les altres
L’expressió Gisela, una muñeca distinta a las demás, va ser el
reclam publicitari d’una de les nines més populars de la postguerra espanyola. La publicitat era i segueix sent un vehicle
importantíssim per aconseguir vendes i fer prosperar les empreses, idea senzilla però vital, que Carme Cervera va seguir
per posicionar-se al capdavant del mercat espanyol de joguines mitjançant la seva empresa Industrias Prisma.
Durant la temporada d’estiu els visitants han pogut gaudir de
l’exposició i viatjar en el temps per conèixer a Gisela i els seus
germans. En aquesta exposició es feia un repàs del procés de
creació i de producció de la nina, que arrencava l’any 1944,
amb imatges procedents de la col·lecció particular de la mateixa Carme Cervera, de revistes, catàlegs i amb fotografies
extretes del NODO de l’any 1949, que va enregistrar un documental a la fàbrica d’Industrias Prisma, captant l’ambient de
treball i els espais on es feien els diferents processos de producció per crear a la nina.
L’exposició també explica la gran varietat de complements que
tenia la nina, des de baguls per guardar la roba i la nina, fins
a tots els elements esportius de moda a l’època: esquís, patins,
patinets, raquetes ... instruments musicals, com ara guitarres
o castanyoles, i tot tipus de vestits, amb 150 models diferents,
sabatetes, mitjons, barrets, guants, paraigües, etc.
Un altre bloc molt destacat en l’exposició és tot el món relacionat amb la difusió i la publicitat. La Carme va utilitzar tots els
mitjans disponibles en els anys 40 i 50: aparadors en botigues,
en cinemes, en teatres, anuncis al Bernaveu, falques publicitàries de ràdio, programes de ràdio especials, espectacles de
teatre infantil setmanals, revistes, fulletons, fires nacionals i
internacionals, revistes amb consultoris a les nenes i concursos. Fins i tot, Gisela tenia un cançó promocional amb partitures complexes fetes per músics de renom de l’època. El mateix
passava amb les revistes que tenia. Un dels dibuixants en José
Luis Moro va ser l’introductor dels dibuixos animats a Espanya, en els anys 50. Fins i tot l’empresa Disney va interessar-se
per fer de Gisela la protagonista d’uns llibres de contes.
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L’exposició també ens mostrava les altres nines que es van
presentar com a germans de la Gisela, produïts també per Industrias Prisma: la Lili i en Guni.
Però a part del discurs referent a Gisela, hi ha moltes més lectures que es desprenen d’aquesta exposició, que la fa única, emocionant i humana. L’exposició parlava també d’una jove que va
marxar d’un petit poble derruït pels desastres de la guerra i va
desembarcar a la capital d’un estat dictatorial, amb tot el que
això suposava. Enmig d’un món dirigit econòmicament, políticament i socialment pels homes, aquesta jove de 22 anys es va
fer un lloc. De la foscor d’una època va poder construir un petit
món simbòlic, nines grassonetes i rialleres que tenien vestits
nous, sabatetes, mitjonets i algunes fins i tot patinets, enfront
d’una realitat que distava molt d’això, on moltes nenes havien
perdut a la seva família i moltes altres no tenien massa res per
menjar i encara menys raons per riure. Va construir un món
d’il·lusions, potser sense ser-ne conscient, perquè ella només
treballava i pensava com treballar més. El detall de com es preparaven els vestits dóna una idea de la misèria del moment.
Les matèries primeres no eren fàcils de trobar, no hi havia res.
Quan arribava roba, es marcaven els patrons en la peça gran de
roba, es tallaven i es feien uns paquets amb tots els detalls (roba,
cintes, botons ...) dels vestits i s’entregaven per dotzenes a senyores que apareixien els divendres a la fàbrica i s’emportaven
a casa els paquets per tornar el divendres següent amb la roba
confeccionada i planxada, cobrar i buscar nous paquets. Un dia
la Carme li va preguntar a l’encarregada que com s’ho feia per
emportar-se tants paquets, no veia com podia tenir temps de
treballar tant. La dona li va dir que no eren per fer-los ella, sinó
que les portava a les dones de les porteries del seu carrer de Madrid, estalviant així la despesa de l’autobús pel desplaçament.
Això va sorprendre a la Carme i un dia va agafar l’autobús per
anar al carrer en qüestió. Llavors pràcticament tots els edificis
tenien porteria, i davant les cases de mig carrer, va veure les
dones assentades cosint els vestits de la Gisela.
Gisela va ser la il·lusió de moltes nenes, una il·lusió que va acabar
l’any 1961, amb l’arribada dels nous processos de producció i la
introducció de nous productes, com ara el plàstic. Acabava el període en que cada nina es feia com una escultura, amb un procés
artesà en la seva totalitat, però també amb un cost elevat.
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PROJECTE

PROJECTE
DOFINS DE
TRAMUNTANA

Dofins de tramuntana és un projecte de SUBMON, entitat que
treballa per a la conservació del medi marí, que promou la
participació i implicació dels usuaris de l’àrea d’influència del
canyó de Creus (a la zona del Cap de Creus) en la conservació
dels cetacis i, en concret, del dofí mular (Tursiops truncatus).
En la primera fase del projecte i al llarg del 2017, es du a terme
amb el suport de l’Obra Social de “la Caixa” i el Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, així
com la col·laboració del Parc Natural del Cap de Creus, la implementació d’estratègies de custòdia marina a la zona del Cap
de Creus, per tal de donar a conèixer i conservar a través de la
implicació ciutadana, els seus valors naturals, culturals i paisatgístics. En especial, dóna visibilitat al dofí mular com un
dels actius més rellevants de l’espai marí.
El canyó de Creus, juntament amb la zona de Ligúria, és una
de les zones més productives del Mediterrani occidental i que
alberga major biodiversitat en les seves aigües i fons marins.
Un dels valors ecològics més importants de la zona són els cetacis, especialment la població de dofí mular que habita les
aigües dels voltants del Cap de Creus. La zona de treball on
s’ha plantejat el projecte, és una zona on no hi ha hagut fins
ara iniciatives de custòdia marina, i té la particularitat que
és hàbitat prioritari de moltes espècies marines classificades
en les llistes internacionals de conservació com a espècies
amenaçades. Però també és una de les zones de major interès
cultural i paisatgístic de Catalunya, on s’hi duen a terme gran
quantitat d’activitats d’esbarjo en l’àmbit marí, que conviuen
alhora amb una de les activitats pesqueres més importants
de Catalunya. Aquesta confluència de factors ambientals i
socio-econòmics converteixen la zona en un dels indrets més
fràgils des del punt de vista de la conservació de la població de
dofins mulars i altres cetacis residents a la zona.
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Dofins de Tramuntana pretén, d’una banda, actuar sobre el sectors d’usuaris que més poden incidir sobre la presència a llarg
termini d’aquestes espècies i, d’altra banda, aconseguir que
s’impliquin en la seva conservació. En aquest sentit, l’estratègia
s’estructura en un seguit d’accions a realitzar amb els usuaris
del medi marí, fent-los prendre consciència del valor de la biodiversitat marina de la zona i fent-los participants de l’estudi
d’aquestes espècies, per tal d’aconseguir la seva conservació.
El programa, desenvolupa accions durant 12 mesos, en una primera fase, amb els ens d’administracions locals i autonòmica
i amb els usuaris costaners (principalment amb el sector nàutic) i inclou, a més, una campanya científica, per tal d’estudiar
i conèixer en profunditat la població de dofí mular de la zona.
Les activitats generals a realitzar són: en primer lloc, promoure el recolzament al projecte per part dels ajuntaments de les
poblacions de la zona costanera del Cap de Creus i voltants
(des de Portbou fins a Empuriabrava). Fins al moment, s’ha
aconseguit la implicació voluntària de sis ens locals, entre els
quals s’hi troba l’Ajuntament del Port de la Selva, i s’ha pactat
amb tots ells la creació d’un acord de custòdia marina per a la
conservació del dofí mular a cada municipi.
En segon lloc, es pretén aconseguir la implicació del sector
nàutic recreatiu en l’estudi i conservació dels cetacis i altres
espècies marines de la zona. D’una banda, es promou la implicació de clubs nàutics i altres entitats del sector, i de l’altra,
també es busca la implicació dels particulars. Mitjançant la
formació i participació dels patrons professionals i d’embarcacions d’esbarjo de la zona, en la recollida de dades i observacions de dofí mular i altres cetacis, s’aconsegueix implicar-los
en l’estudi d’aquests animals (programa de ciència ciutadana
o citizen cience) i, alhora, conscienciar a tot el sector nàutic
sobre la importància de protegir i conservar els cetacis en general i el dofí mular en particular, fomentant el seu estudi i
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generant, a més, consciència de la importància de conservar el
seu hàbitat. El fet d’ampliar la informació disponible sobre les
espècies marines presents, és un fet clau a l’hora d’implementar futures mesures de gestió a l’espai.
A més, també es fomenta la realització d’accions de sensibilització i conservació dirigides a tota la ciutadania. Es vol fer especial incidència en la difusió dels valors naturals de la zona,
especialment del dofí mular, entre la població local, a nivell
turístic i amb els ens locals i implementar estratègies de participació ciutadana.
Finalment, el projecte inclou una campanya científica, realitzada durant els mesos d’estiu, amb l’objectiu d’obtenir informació sobre la població de dofins mulars i altres vertebrats
marins de la zona. La campanya ofereix la possibilitat de participar-hi com a voluntari científic, i promou, a més, la participació i formació dels professionals de les empreses i entitats
locals col·laboradores.
Dofins de Tramuntana és un projecte que neix en la mateixa línia
estratègica que ha seguit SUBMON amb el cap d’olla gris (Grampus griseus) des de 2009 a l’espai de custòdia marina de Canyons
del Maresme, on s’ha aconseguit donar a conèixer i fer present a
l’espècie i generar un canvi en el seu nivell de protecció.
Aquest estiu les espècies més albirades han estat el dofí mular
i el dofí llistat, però també s’han observat molts peixos lluna,
una tortuga babaua, una manta i un tauró peregrí.
Recordeu que #DofinsDeTramuntana és un projecte participatiu de #CustodiaMarina per a la conservació de la fauna marina del Cap de Creus; per tant, si sou usuaris de la zona i albireu
algun cetaci poseu-vos en contacte amb Submon (www.submon.org) o amb alguna de les entitats col·laboradores!
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ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ
SETMANA SANTA 2017
La setmana santa és un període de festa molt familiar, per tant
la programació d’activitats que s’ofereix al Port de la Selva, és
bàsicament infantil i familiar, amb una participació cada any
més gran. Les activitats per conèixer el patrimoni cultural i
natural mitjançant visites guiades varen oferir la possibilitat
d’anar fins a Sant Baldiri de Taballera i conèixer el seu entorn.
Altres visites guiades que tenen gran acceptació són que ens
porten per les cales del camí de ronda, amb ulls de sirena, permetent descobrir la riquesa de biodiversitat de les caletes i les
roques en un ambient familiar o també la visita del camí de
ronda fins a S’Arenella.

Els contes, la música, la bicicletada, els tallers de manualitats,
les animacions itinerants de carrer, els espectacles de màgia,
el teatre, configuren una programació diversa i amena que fa
disfrutar a la mainada. La xaranga de carrer i les havaneres
van configurar l’oferta musical pels més grans.
En el camp del patrimoni natural, la conscienciació pel respecte a l’entorn i als éssers que hi viuen a partir del Projecte
Dofins de Tramuntana va ser una experiència interessant. En
el camp del patrimoni cultural, els actes de commemoració
dels 30 anys de la mort de J. V. Foix van ser claus, per recordar
i conèixer una mica més al poeta que estiuejava i escrivia al
Port de la Selva.

LA IX FIRA DE L’ESPÀRREC DE BOSC
DEL PORT DE LA SELVA
Tot i el mal temps, es va poder celebrar la IX Fira de l’espàrrec
de bosc el passat 2 d’abril. Per raons meteorològiques es va fer
un canvi en les ubicacions previstes inicialment, que van permetre gaudir de la fira i tenir una bona afluència de visitants.
Les parades van ocupar el centre del poble: la plaça de la Gent
Gran, el carrer Major, part del carrer Platja i del carrer Illa i
el Moll d’en Balleu. Productes d’artesania, demostracions, degustacions de productes amb espàrrecs, activitats d’animació
durant tot el dia i exposicions, van completar l’oferta de la fira.
Els tiquets per fer degustacions de productes de la fira continuen sent un reclam, amb la venda de 5790 tiquets.
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II JORNADA LA MAR DE CREATIVA
La segona edició de la fira la Mar de Creativa va tenir lloc el passat diumenge 28 de maig a vora mar, al Club Nàutic. La fira va aplegar a vint-i-quatre
artesans que oferien diferents tallers de manualitats a més d’exposar els
seus productes: scrap, decoupage, pintar testos, ceràmica, feltre, maquillatge creatiu, macramé, galetes, entre altres. La jornada estava organitzada
per 6-Tells, ARC i el Club Nàutic, amb la col·laboració de diferents institucions com l’Ajuntament, la Generalitat i la CCAM.

10è APLEC DE SANT BALDIRI

LA FESTA MAJOR D’HIVERN I LA FESTA MAJOR D’ESTIU

Un any més, el diumenge anterior a la festivitat
de Sant Baldiri, se celebra l’aplec. El 2008 es va
recuperar la festa de l’antic aplec de Sant Baldiri
de Taballera. Es va deixar de fer, el 1917, quan ja
no hi havia ni capellà ni ermità. Antigament era
un punt de trobada i de festa, se celebrava cada
any amb una romeria i una festa popular de gran
concurrència, hi anava gent de tot l’Empordà i
del Rosselló. Es feia una festa amb sardanes, ofici
cantant els goigs i un mercat de llaminadures i petits regals per la mainada, amb parades en el camí
de davant de l’ermita.

SANT BALDIRI

Sant Baldiri era molt venerat pel fet de ser un
sant protector, contra les malalties, les febres,
contra els braços o cames trencats, protegia les
embarassades i les ajudava en els parts i també
era invocat contra les tempestes per protegir els
navegants, cal recordar que al Cap de Creus, la
major part dels homes eren pescadors o gent de
mar i és un lloc on els temporals de tramuntana
són freqüents i sovint sobtats. Dintre de l’església
hi havia exvots, entre ells, els ossos d’una balena
molt gran.

FESTA MAJOR D’ESTIU

El dia de l’aplec, l’ermita va tenir les portes obertes i es podia visitar, a part també es va fer el dinar
popular, les sardanes i les cucanyes tradicionals.

D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

El mes de maig se celebra la festa major d’hivern dedicada a Sant Baldiri. Les celebracions varen començar el divendres 19 de maig amb la
inauguració de la mostra d’artesania local i la mostra de cuina, amb
una gran varietat de plats. El dissabte 20, dia propi de la festa, es va
començar amb l’ofici dedicat al patró, sardanes, el dinar homenatge a
la gent gran, activitats infantils a la tarda, concert i ball amb l’orquestra
Costa brava, castell de focs i a la nit música de versions amb el grup
Fugados de Alcatraz. El diumenge, la trobada i cercavila de les colles
geganteres amb la colla del Port de la Selva com a amfitrió i a la tarda la
inauguració de l’exposició Gisela, una nina diferent de les altres.

Les celebracions per la festa de nostra senyora de les Neus, aquest
estiu han coincidit amb el primer cap de setmana d’agost. Es va obrir
la festa major amb l’Ofici solemne dedicat a la verge de les Neus, patrona del municipi, el cap de setmana va seguir amb tot un seguit
d’activitats destinades al gaudi de tothom: inflables, festa de l’escuma i circ de carrer destinat al públic infantil i familiar, activitats de
folklore tradicional amb la cercavila dels gegants i el seu seguici, els
sons de percussió pels carrers de la Tramuntakada, la Nit de foc amb
els Diables de Terrassa i sardanes amb la cobla Cervianenca. Les nits
de música dels dissabtes i diumenges, per escoltar i per ballar amb els
Crossing i els Tremendus i l’Orquestra Cimarron tancant la nit.
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ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ
RANDEMAR
El 27 de maig passat va arrencar la tercera edició del Randemar Music Festival, portant al Passeig més novetats, més ritme i molta energia per fer vibrar a tota la família. L’obertura del Randemar Music Festival el va fer, com l’any passat, el
grup Reggae per xics, uns habituals del Port de la Selva, que
van presentar el seu tercer disc amb noves cançons populars
i tradicionals del repertori català passades pel sedàs del ritmes jamaicans per escoltar i ballar fins a la sacietat. Els gairebé 200 concerts, més de 10000 discos venuts i el premi ARC
2015 al millor espectacle per a públic familiar, els consoliden
com un grup de referència en aquest sector de la música que
reivindiquen i reinventen a parts iguals. El grup més esperat
del Randemar, com en totes les edicions varen ser els Brodas
Bros, aquest cop amb la companyia de percussió Brincadeira,
que s’unien per crear Vibra un espectacle innovador i de gran
força, una barreja entre acústica i electrònica on fusionen
hiphop, dansa i percussió. Coreografies de hiphop, popping,
locking i breakdance que tant caracteritzen Brodas Bros no
podien faltar.
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Acompanyant les actuacions de la tarda, es van realitzar diferents tallers dirigits a la mainada, amb una gran acceptació,
tallers de fer estels, viseres, imants i torn de fang pels més
creatius de la casa.
Després de sopar dos concerts més, començant amb en Jordi
Ninus, amb tota la banda i el seu enèrgic directe generant un
clima fresc i festiu. Amb un estil pop que tendeix clarament al
folk. Només amb 2 discs s’ha posicionat en la primera línia de
la música nacional catalana. Tancant el festival el grup Gossos,
que després d’un any i mig fora dels escenaris, tornen a l’escena amb força i buscant una complicitat màxima amb l’espectador, connectant amb distintes generacions de públic de forma
impecable i professional.

BUTLLETÍ

MÚSICA A L’ESTIU
La bonança dels vespres i de les nits d’estiu conviden a deixarse portar per la música. És l’època en què es fan més concerts
i festivals de música. Al Port de la Selva destaca el Festival de
Música de Sant Pere de Rodes, en la 17a edició, que es fa els
dissabtes de la segona quinzena de juliol i durant els dimecres
i dissabtes l’agost, al monestir de Sant Pere de Rodes, portant
músics de primera línia que interpreten majoritàriament temes de música clàssica amb predomini del piano i amb tres
concerts a l’església parroquial del Port, amb estils de música
diferents com ara òpera i sarsuela, blues i jazz i tango tot sota
l’organització i coordinació d’Opus Artis, amb en Carles Lama
i la Sofia Cabruja. Un altre festival consolidat és el XXI Festival
de música de l’Albera, que va portar a l’església de la Vall de
Santa Creu a la flautista Sara Parés.
Altres concerts que hem pogut gaudir durant aquests mesos
són els de guitarra d’en Tono Blasi a l’església, la relectura particular del Beatles de la mà de l’Equinox Quartet, al Passeig, els
concerts de l’Espai Port, amb elles, les modernistes, amb Jordi
Cortada, Ma. Teresa Garrigosa i Manuel Ruiz, el concert de

cant líric de la mà de Josep Viader, Agnès Coll, Carles Teixidor i
la jove promesa, en Fredrik Strand. La Cobla Selvatana també va fer una gran actuació amb l’espectacle la Selvatana
aixeca el teló. A la plaça de la Gent Gran també hi vàrem
tenir música, amb la Mariona Sagarra que va interpretar
els poemes de Montserrat Abelló recollits al seu nou disc,
Deixa’m tornar-te a dir.
En el plànol més mariner, les havaneres i el cremat es van sentir a vora mar, entre les barques a la platja d’Aquí de sota, a la
XXIIa Nit de l’havanera, amb els grups Mar d’Amunt i Cavall
Bernat. El mes d’agost les havaneres van tornar a sonar de la
mà del Grup Ultramar.
Canviant de registre musical el 12 de juliol es feia la IIIa Night
Beach Party, a la platja del Pas amb els DJs Luka Caro i Ander
Sac, davant d’un públic multitudinari i entregat. Tancant l’estiu la IIa Nit de Rumba a l’escenari del Passeig, amb els Muchacho & los sobrinos i els Banana Beach, fent ballar a tothom i
deixant al públic amb ganes de no parar.

NOUS JOCS INFANTILS A LA PLATJA
El mes de juny passat es varen canviar els equipaments dels
jocs infantils de la platja de sorra. Aquests equipaments són
molt utilitzats pels nens i converteix la zona propera del Passeig, en un punt de trobada de la mainada. El tema que es va
buscar per aquest nou joc, tenint en compte la seva ubicació
a la platja, va ser un tema mariner. Un gran vaixell ancorat a
la sorra és ideal per remarcar l’ambient marí i també per fer
gaudir als nens. Aquest vaixell té múltiples jocs que permeten
que molta mainada pugui jugar-hi al mateix temps. D’entre els
jocs destaca el tobogan tubular de gran longitud, el tobogan
d’acer inoxidable i el pont de cordes.

D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
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ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ
ALTRES ACTIVITATS

LES EXPOSICIONS

La celebració del Carnestoltes al Port de la Selva va ser el cap
de setmana de març amb rues de disfresses, balls entre els que
va destacar el grup Hotel Cochambre i pels més petits contes i
tallers de carnestoltes a la biblioteca, animació musical amb el
Grup Xiula, i xocolata amb l’AMPA de l’escola. La Cia. De Teatre
d’en Luard ens va fer passar una bona estona amb la representació de l’obra teatre Amnèsia amb regalèssia, el darrer cap de
setmana d’abril. El playback infantil organitzat per l’AMPA, en
la segona edició ja s’ha fet una de les activitats més esperades i
de més participació local, seguint al seu germà gran el playback
d’adults. La versió infantil es va fer per Sant Jordi, el 23 d’abril.
El Playback d’adults es fa fer el mes de juny, en tres representacions amb gran concurrència de públic, com ja és habitual.

Al Port de la Selva durant tot l’any es poden visitar les galeries de dos artistes: Xavier Raventós, amb les seves escultures en ferro i Pilar Pineda, amb les seves obres fetes a partir
de teixits. També hi ha un espai obert durant l’estiu, l’ARBAR,
a la Vall de Santa Creu, que té un acurat programa d’accions
artístiques i instal·lacions, úniques en el territori i d’alta qualitat artística, de les que es pot participar i també es pot veure
exposat el material documental de les accions durant els mesos de juliol i d’agost; si no coneixeu aquest espai, no deixeu
passar l’oportunitat d’entrar a la seva pàgina web i visitar-lo
el proper estiu.

Una part indestriable del nostre municipi és el Monestir de
Sant Pere de Rodes. Durant tot l’any s’hi organitzen activitats
culturals de tot tipus, des de visites guiades, concerts, visites
temàtiques, visites a Santa Creu i activitats infantils, entre
d’altres. Aquest any s’ha fet la 5a pujada a Sant Pere de Rodes,
recuperant l’antiga tradició del pelegrinatge relacionat amb
els jubileus de Sant Pere. Aquestes festes es celebraven quan
el dia de la Santa Creu, el 3 de maig, coincidia en divendres.
Gent d’arreu caminava pels vells camins històrics des de tots
els pobles que manen cap el monestir, buscant butlles i favors
de Sant Pere. Seguint el rigor històric, adaptat als nostres dies,
el 2013, es va iniciar la nova etapa de la Pujada a Sant Pere de
Rodes. Des de llavors, el primer cap de setmana de maig es fa
la Pujada al Monestir, organitzada per la Generalitat i coordinada per Viapirena amb la col·laboració de l’Ajuntament, dels
ajuntaments dels municipis del parc natural, del mateix parc
natural i de molts voluntaris.

De la nova sala d’exposicions del carrer Major, 19 ja n’hem
parlat en un altre article amb les exposicions dedicades a J. V.
Foix i l’exposició Gisela, una nina diferent de les altres.
Durant els mesos d’estiu, també hi ha hagut tres exposicions
més, a l’Espai Port, hem pogut veure les obres de Ricard Ansón. Pintor de llarg recorregut, unit des de fa temps al Port de
la Selva, ha volgut oferir un tastet de les seves darreres obres
de paisatges. Al segon pis de l’Espai Port l’exposició Memòries
Incandescents, amb obres de Josep Serra Tarragón organitzada per la Fundació Pau Costa Foundations en homenatge als
bombers i a totes les víctimes dels incendis forestals. Tancant
el capítol d’exposicions, també vàrem poder conèixer unes
pinzellades de les costums antigues locals, arran de l’exposició
Joan Amades, memòria d’un poble, que ens acostava a la figura
d’un dels folkloristes més destacats del nostre país que va recollir tradicions quasi oblidades com la dansa i la música del
ball del drac.

Tradicionalment la temporada d’estiu comença amb la revetlla
de Sant Joan, a la tarda quan es fa la rebuda de la Flama del
Canigó, que porta la flama que encén la foguera quan es fa fosc,
seguit de música, aquest any amb el conjunt Xarop de nit. El
mes de juliol va començar amb la Festa Major de la Vall de Santa creu, amb música per ballar amb de Xakras i The Patillas, a
la plaça de la Font. Els dissabtes infantils porten, com cada any
una programació dedicada al públic infantil i familiar, amb formats de carrer, i amb una tria d’espectacles molt variat: teatre,
animadors infantils, màgia i molta, molta música. Aquest any
ens han visitat la Pallassa Bleda, en Toni Vives, en Fèlix Brunet,
en Jordi Tonietti, en Fefe i companyia, el Pot Petit, grup que darrerament ha pres una gran embranzida, i des dels seus inicis
han comptat amb el públic infantil del Port de la Selva i també
ens ha tornat a visitar el grup Xiula, amb música actual i desenfadada, que varen tenir un gran èxit en el carnestoltes infantil.
En l’àmbit de les visites guiades, les sortides en barca segueixen
tenir molts usuaris. Les visites que s’oferien des de l’Oficina de
Turisme, eren les del Far de S’Aranella i el camí de ronda, l’itinerari guiat a cala Fornells, l’activitat familiar d”ulls de sirena”,
que segueix comptant amb una gran acceptació i aquest any
s’oferia una visita nova, la sortida dels horts.
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BUTLLETÍ

ELS GRUPS MUNICIPALS OPINEN

PDECAT
Benvolguts conciutadans i conciutadanes,
En el butlletí que teniu a les mans hi ha recollida gran part de l’activitat municipal de la que com en regidors en
som plenament partícips. Però avui volem aprofitar aquest espai per parlar de la situació que viu el nostre país.
Tots coneixeu el procés que hem viscut des de la sentència del Tribunal Constitucional contra l’Estatut que l’any
2005 que havia estat legalment referendat i promulgat com a Llei Orgànica després de passar pel ribot de les institucions espanyoles. Des del 2010 la meitat del poble Català s’ha cansat de tenir un Estat a la contra i ha treballat
per poder decidir quin havia de ser el futur de Catalunya. Ho ha volgut fer a través d’un referèndum pactat, com
s’ha fet en altres democràcies modernes, però la negativa espanyola ha estat la única resposta. Davant aquesta
manca de diàleg i emparant-se en el dret internacional el Parlament amb va convocar el referèndum del primer
d’octubre. Un referèndum en el que malgrat la violència policial hi van participar més de dos milions de ciutadans
que van dir que volien la independència. La resposta a un problema polític fou un cop més la seva judicialització
i l’aplicació de l’article 155 amb el que s’ha intervingut la Generalitat, cessat el govern, dissolt el Parlament i convocat eleccions.
Unes eleccions anòmales perquè no l’has ha convocat el President de la Generalitat, anòmales perquè es fan amb
el país ocupat per la policia i la guàrdia civil, anòmales perquè tenim mig govern a la presó i l’altre mig a l’exili,
anòmales perquè tenim els representants Òmnium i l’ANC també entre reixes i la mesa del Parlament en llibertat
sota fiança. Però malgrat tot el nostre ADN democràtic fa que ni en aquestes condicions puguem renunciar a les
urnes.
El Partit Demòcrata Europeu Català, no concorre en aquestes eleccions, des d’un primer moment vàrem fer una
aposta clara per una llista de país amb la resta de forces partidàries de la República Catalana, però no fou possible. Finalment hem cedit tots els nostres actius a la llista del President, convençuts que el dia 21 de desembre
només una aclaparadora victòria de candidatura del president Carles Puigdemont serà vista al món com un aval
a la República Catalana. Per això us demanem que aneu a votar per Junts per Catalunya encapçalada a Girona
per la Gemma Geis.
La Rosa, la Maria, l’Esteve, en Roger, i en Josep M
us desitgem un bon Nadal i una millor entrada d’Any!

JxPS AM
Des del grup JuntspelPort aprofitem l’ocasió per dirigir-nos a tots vosaltres. En aquests moments estem vivint un
episodi polític que per molts de nosaltres era inimaginable, i que molts dels nostres veïns es pensaven que no es
tornaria a repetir. La incertesa del que pugui passar i del que està passant ens posa en dubte moltes coses, i a l’hora de tirar endavant alguns projectes l’Ajuntament s’ha vist amb les mans lligades, ja que alguns d’aquests han
quedat paralitzats com a conseqüència de l’aplicació del famós article per part del Govern Central.
El nostre grup polític manifesta la plena aversió a l’aplicació de l’article i considera la via democràtica la millor
manera per resoldre conflictes.
Per aquest motiu us demanem que el dia 21 de desembre feu sentir la vostra veu amb vostre vot.
Aprofitem per desitjar-vos unes BONES FESTES!

D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
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ACORDS DE PLE MUNICIPAL
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
CELEBRADA EL DIA 22.12.2016

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
CELEBRADA EL DIA 16.02.2017

Aprovació provisional de la Modificació Puntual nº 14 –
Modificació de l’Article 67 – Viari.

Aprovació inicial del Pressupost general d’aquest Ajuntament per a l’exercici de 2017.

La proposta queda aprovada per unanimitat amb el vot dels
sis regidors presents al Ple.

Posada a votació la proposta, el resultat és el següent:

Aprovació conveni de delegació de competències entre el
CCAE i l’Ajuntament per a la realització del programa Treball i Formació Alt Empordà del SOC.

- Abstencions: DOS, que corresponen a les dues regidores del
grup municipal JxPS – AM.

Posada a votació la proposta, voten a favor de la mateixa la
totalitat dels senyors presents, sis dels set que formen part
d’aquest consistori. L’Alcalde proclama que l’acord resta aprovat per unanimitat.

Aprovació conveni de Col·laboració entre el CCAE i l’Ajuntament per a la realització del Programa Treball i Formació Alt Empordà del SOC.
S’aprova amb els vots dels sis regidors presents.

Aprovació conveni per la delegació del Servei de recollida d’animals domèstics abandonats i la gestió i control de
colònies de Gats.
Posada a votació la proposta, voten a favor de la mateixa la
totalitat dels senyors presents, sis dels set que formen part
d’aquest consistori. L’Alcalde proclama que l’acord resta aprovat per unanimitat.

- Vots a favor: QUATRE, l’Alcalde, i els quatre regidors i regidores més del grup municipal de CiU.

L’Alcalde proclama que l’acord resta aprovat per la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.

Aprovació inicial expedients de modificació de crèdits al
pressupost de l’exercici de 2016.
Posada a votació la proposta, el resultat és el següent:
- Vots a favor: QUATRE, l’Alcalde, i els quatre regidors i regidores més del grup municipal de CiU.
- Abstencions: DOS, que corresponen a les dues regidores del
grup municipal JxPS – AM.
L’Alcalde proclama que l’acord resta aprovat per la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.

Aprovació provisional de la Modificació Puntual número
12 – modificació d’usos a la clau d.3.
L’Alcalde posa a votació la proposta, essent el resultat el següent:
- Vots a favor: SIS, l’Alcalde i els tres regidors més que formen
el grup municipal de CiU, i les dues regidores del grup JxPS-AM.

Aprovació provisional de la modificació de l’Article 7.2 de
l’ordenança fiscal número 1 reguladora de l’Impost sobre
Béns immobles.

L’Alcalde proclama que la proposta d’acord resta aprovada
per unanimitat dels senyors presents, i que alhora representen la totalitat del nombre legal de membres de la Corporació.

Posada a votació la proposta, el resultat és el següent:
- Vots a favor: QUATRE, l’Alcalde, i els tres regidors i regidores
més del grup municipal de CiU, que són presents a la reunió.
- Abstencions: DOS, que corresponen a les dues regidores del
grup municipal JxPS – AM.
L’Alcalde proclama que l’acord resta aprovat per la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.

Aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic Paratge
La Sorra.
L’Alcalde posa a votació la proposta, essent el resultat el següent:
- Vots a favor: SIS, l’Alcalde i els tres regidors més que formen
el grup municipal de CiU, i les dues regidores del grup JxPS-AM.
L’Alcalde proclama que la proposta d’acord resta aprovada
per unanimitat dels senyors presents, i que alhora representen la totalitat del nombre legal de membres de la Corporació.

Aprovació de la moció d’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum.
Els senyors reunits, per unanimitat, així ho acorden.
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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
CELEBRADA EL DIA 09.03.2017
Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió celebrada el
passat dia 11 d’octubre de 2016.

Acord d’adhesió al Pla per a la Igualtat de Gènere 2016-2019,
que ha promogut el Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
Per tot l’exposat, a proposta de l’Alcalde i per unanimitat dels
senyors presents, es resol l’adopció de l’acord.

Aquestes actes s’aproven per unanimitat dels senyors presents.

Aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora del servei
de taxi del Port de la Selva.
Posada a votació la proposta, el resultat és el següent:
- Vots a favor: CINC, l’Alcalde, i els quatre regidors i regidores
més del grup municipal de CiU.
- Abstencions: UN, que correspon a la regidora del grup municipal JxPS – AM.

Acord de donar suport a l’Associació d’Amics de la UNESCO de Palafrugell per a la presentació de la candidatura
per a ser declarat el paisatge natural de la Costa Brava i els
camins de ronda Patrimoni Mundial de la UNESCO.
Vista la proposta que ens presenten, i com aquesta pot afavorir
la potenciació del turisme en les nostres comarques i la desestacionalització d’aquest, a proposta de la presidència i per
unanimitat dels senyors presents, es resol l’adopció de l’acord.

L’Alcalde proclama que l’acord resta aprovat per la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.

Aprovació del Pla d’acció per a l’energia sostenible (PAES)–
abril 2016.

Aprovació definitiva del “Projecte de reforma de les instal·lacions existents” a la urbanització S’Aranella de Mar.

A proposta de la Presidència, i per unanimitat dels senyors
presents, set que són alhora la totalitat de membres d’aquest
consistori, el plenari municipal resol l’adopció de l’acord.

L’Alcalde posa a votació la proposta, essent el resultat el següent:
- Vots a favor: SIS, l’Alcalde, i els quatre regidors i regidores
més del grup municipal de CiU i la regidora del grup municipal
JxPS-AM.
L’Alcalde proclama que l’acord resta aprovat per unanimitat
dels membres presents a la reunió, sis dels set membres que
composen aquest consistori.

Aprovació del plec de clàusules administratives particulars que ha de regir el concurs ordinari i obert, amb un sol
criteri d’adjudicació, per a l’adjudicació de les obres del
“Projecte de reforma de les instal·lacions existents” a la
urbanització S’Aranella de Mar.
Posada a votació la proposta, l’acord és aprovat per unanimitat dels senyors presents, i que són alhora sis dels set membres
integrants d’aquest ajuntament.

Acord d’aprovació de l’expedient de contractació, d’aprovació de la despesa i de l’obertura de la licitació per a la
contractació de l’obra del “Projecte de reforma de les instal·lacions existents” a la urbanització S’Aranella de Mar.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
CELEBRADA EL DIA 04.04.2017
Acord de verificació del Text refós (octubre 2016 – V20.0)
del Pla Especial del port del Port de la Selva.
Posada a votació la proposta en resulta que la totalitat dels
senyors presents, sis dels set membres que componen aquest
consistori, voten a favor de la mateixa.
L’Alcalde proclama que l’acord resta aprovat per unanimitat.

Aprovació inicial expedients de modificació de crèdit.
Posada a votació la proposta, el resultat de la votació és el següent:
- Vots a favor: SET, l’Alcalde, els quatre regidors més que formen el grup municipal de CiU, i les dues regidores del grup
municipal JxPS
L’Alcalde proclama que la proposta d’acord resta aprovada
per unanimitat dels presents, que són alhora la totalitat del
nombre legal de membres de la Corporació.

Els senyors presents, per unanimitat, voten a favor de la proposta d’acord.
Acord per sol·licitar l’adhesió del nostre Ajuntament a l’Associació Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava (GALP).
Acord d’aprovació de la Moció de suport al Pacte Nacional
per a una Societat Digital a Catalunya.
Posada a votació la proposta, la totalitat dels senyors presents,
sis dels set membres que conformen el consistori, voten a favor de la proposta.

D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

La totalitat dels senyors presents resolen favorablement
aquesta proposta d’adhesió del nostre ajuntament a aquesta
associació.
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ACORDS DE PLE MUNICIPAL
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
CELEBRADA EL DIA 08.06.2017

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
CELEBRADA EL DIA 04.08.2017

Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions dels dies
22 de desembre de 2016 i 16 de febrer de 2017.

Proposta d’alcaldia sobre el règim de dedicació i retribució dels càrrecs electes.

Aquestes actes s’aproven per unanimitat dels senyors presents.

Posada a votació la proposta, en resulta que la totalitat dels senyors presents, que són el nombre total de membres d’aquest
consistori, hi voten a favor.

Aprovació inicial expedients de modificació de crèdit al
pressupost de despeses de l’exercici de 2017.

L’Alcalde proclama que l’acord resta aprovat per unanimitat.

Posada a votació la proposta, el resultat és el següent:
- Vots a favor: CINC, l’Alcalde, i els quatre regidors i regidores
més del grup municipal de CiU.

Aprovació definitiva del Pla de delimitació de la franja de
protecció, segons el que estableix la Llei 5/2003.

- Abstencions: DOS, les dues regidores del grup municipal de
JxPS-AM.

Posada a votació la proposta, en resulta que tots les senyors
presents, set i que són el total de membres d’aquesta corporació local, hi voten a favor.

L’Alcalde proclama que l’acord resta aprovat per la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.

L’Alcalde proclama que l’acord resta aprovat per unanimitat.

Aprovació del coeficient de revisió de preus i pressupost
anual pel període 01/02/2017 a 31/01/2018, instada per Fomento de Construcciones y Contratas, SA.
Posada a votació la proposta, el resultat és que la totalitat dels
senyors presents, que alhora són el nombre total de membres
del Consistori, voten a favor de la proposta d’acord.

Aprovació inicial d’expedients de modificació de crèdit al
pressupost de despeses de l’exercici de 2017.
S’aprova amb els cinc vots a favor de l’alcalde, i els quatre regidors i regidores més del grup municipal de CiU. Les dues regidores del grup municipal de JxPS-AM s’abstenen. S’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.

L’Alcalde proclama que la proposta resta aprovada per unanimitat.

Aprovació provisional del Pla especial urbanístic Sant
Pere de Rodes.
Posada a votació la proposta, en resulta que la totalitat dels
senyors presents, set i que alhora és el nombre total de membres d’aquest Ajuntament, voten a favor de la proposta.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
CELEBRADA EL DIA 04.08.2017
Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions celebrades els dies 9 de març, 4 d’abril i 8 de juny de 2017.
Aquestes actes s’aproven per unanimitat dels senyors presents.

L’Alcalde proclama que l’acord resta aprovat per unanimitat.

Aprovació de les Bases Generals per a la creació d’una borsa de treball oficial de primera i peons de la Brigada municipal d’obres, en règim de personal laboral de caràcter
interí, mitjançant concurs oposició lliure.

Acord d’aprovació del Compte general d’aquest Ajuntament i corresponent a l’exercici de 2016.
S’aprova amb els vots a favor dels sis membres de la corporació presents al Ple.

Posada la proposta a votació del senyors presents, en resulta que la totalitat hi voten a favor. Nombre que representa el
nombre total de membres d’aquest Ajuntament.

Acord d’aprovació inicial d’expedients de modificació de
crèdits al pressupost de despeses de l’exercici de 2017.

L’Alcalde proclama que l’acord resta aprovat per unanimitat.

Posada a votació la proposta, el resultat és el següent:

Aprovació inicial del Mapa de Contaminació Lumínica del
Port de la Selva.
Posada a votació la proposta, el resultat és el següent:

- Vots a favor: QUATRE, l’Alcalde, els tres regidors i regidores
més del grup municipal de CiU.Abstencions: DOS, les dues
regidores del grup municipal JxPS – AM
L’Alcalde proclama que l’acord resta aprovat per unanimitat
dels presents.

- Vots a favor: CINC, l’Alcalde, i els quatre regidors i regidores
més del grup municipal de CiU.
- Abstencions: DOS, les dues regidores del grup municipal de
JxPS-AM.

Acord de verificació del Text refós (setembre 2017) de
la Modificació puntual del POUM, núm. 12 – modificació
d’usos a la clau d.3.

L’Alcalde proclama que l’acord resta aprovat per la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.

S’aprova amb els vots dels sis regidors presents.
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Acord de fixació de les festes locals per a l’any 2018.
- Fixar els dos dies de festa local per a l’any 2018, en les següents dates:
Vint-i-un (21) DE MAIG | dilluns
Festa Major Sant Baldiri.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
CELEBRADA EL DIA 24.10.2017
Acord d’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals pel proper exercici de 2018.
Posada a votació la proposta, en resulta que la totalitat dels senyors presents, que són el nombre total de membres d’aquest
consistori, hi voten a favor.

Sis (6) D’AGOST | dilluns
Festa Major M. de Déu de les Neus.
Els senyors presents, per unanimitat, resolen adoptar aquest
acord.

Acord d’aprovació inicial del “Projecte executiu de la franja de protecció perimetral per la prevenció d’incendis” al
Port de la Selva.
Posada a votació la proposta, l’acord és aprovat per unanimitat dels senyors presents, i que són alhora sis dels set membres
integrants d’aquest ajuntament.

Moció perquè l’Ajuntament del Port de la Selva s’adhereixi
al Programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns dels tributs, i aprovació del conveni regulador.
La proposta s’aprova per unanimitat amb els vots dels sis regidors presents.

Moció de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i
Cambrils i de reconeixement de la tasca realitzada pels
cossos policials i d’emergències.
La proposta s’aprova per unanimitat amb els vots dels sis regidors presents, i que alhora són sis dels set membres integrants
d’aquest ajuntament.

Aprovació definitiva del Mapa de Contaminació Lumínica
al Port de la Selva.

L’Alcalde proclama que l’acord resta aprovat per unanimitat.

Acord de delegació a la Diputació de Girona de diverses
facultats de gestió, recaptació i inspecció de tributs i altres
ingressos de dret públic locals.
S’aprova amb els vots a favor dels set membres de la corporació presents al Ple.

Acord d’adjudicació del contracte per a l’execució de l’obra
del “Projecte de reforma de les instal·lacions existents” a
la urbanització S’Aranella de Mar.
L’acord resta aprovat per unanimitat dels senyors presents, i
que són alhora la totalitat dels membres integrants d’aquest
Ajuntament.

Moció per exigir la llibertat dels presidents d’ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart.
La Presidència posa a votació la proposta, essent el resultat
que la totalitat dels presents hi voten a favor.

Moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya.
Posada a votació la proposta, voten a favor de la mateixa la totalitat dels senyors i senyores presents, que són alhora el total
de membres d’aquest Consistori.

Posada a votació la proposta, el resultat és el següent:
- Vots a favor: QUATRE, l’Alcalde, els tres regidors i regidores
més del grup municipal de CiU.
- Abstencions: DOS, les dues regidores del grup municipal JxPS-AM.
L’Alcalde proclama que l’acord resta aprovat per unanimitat
dels presents.

ENS HA DEIXAT EN MIQUEL SALA I COLLS
El que fou Jutge de Pau del Port de la Selva des del 1966 fins al 1985, va morir el divendres 3 de febrer al Port de la Selva.
En Miquel Sala, va néixer el 9 de maig del 1932 a Castelló d’Empúries, va arribar al Port de la Selva exercint com a farmacèutic
del poble. Es va casar amb Maria Engràcia Morell Vilanova, filla del Port de la Selva, amb qui va tenir tres fills. Va ser molt
present en la vida de tots, com a veí, per la seva feina durant molts anys de farmacèutic i també per ser el Jutge de Pau.
La cerimònia de comiat es va celebrar el dissabte 4 de febrer a la sala de cerimònies de la Funerària Vicens. Des d’aquestes
pàgines també volem tenir-lo en el record i agrair-li la seva dedicació al municipi.

D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
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ESPORTS
TRAVESSIES DE NATACIÓ
Aquest estiu s’han dut a terme les dues travessies de natació ja
consolidades al Port de la Selva, la Swim by Sunset el 8 de juliol
i la VIII Travessia de natació del Port de la Selva el 12 d’agost.
El Swim by Sunset és una travessia ja consolidada al municipi,
aquest any, per tal d’aplegar el màxim nombre de gent possible, a part de la travessia de 5000 metres des de la Platja de la
Farella de Llançà, es portà a terme (dins el mateix horari de
la 5000 metres) una travessia de 2500 metres des de la Platja
de s’Arenella del Port de la Selva. Entre ambdues travessies la
participació va ser de 295 nedadors.
Els guanyadors en la categoria de 5000 metres en la modalitat
masculina vàren ser Jordi Bosch Planas de Swim Emotion amb
1 hora i 1 minut, seguit de Jonathan Gomez de Swim Emotions
amb 1 hora i 5 minuts i en tercer lloc George Savescu de Swim
Emotions amb 1 hora i 5 minuts, els dos darrers amb segons
de diferència.
Per la categoria femenina, la victòria va ser per Mireia Gomez
d’Athlon amb 1 hora i 7 minuts, seguida per Nuria Ciuro de
Club Natació Sant Andreu amb 1 hora i 11 minuts i en darrer
lloc, Lara Pazos de Tintoreres Llançà amb 1 hora 12 minuts.
Pel que fa a la categoria de 2500 metres el més ràpid va ser
Ivan Batalla Jarabo CA Sant Andreu amb 35 minuts 53 segons,
seguit per Gerard Roura Clemente GEIEG un segon més tard i
amb el tercer lloc Enric Folch Puig, independent amb 40 minuts 11 segons. En modalitat femenina la guanyadora va ser
Alba Casasayas Clusellas independent amb 37 minuts 51 segons, en segon lloc Emma Feliu Martin CN Figueres amb 41
minuts i 14 segons seguida de Sonia Rojas CN Terrassa amb 41
minuts i 58 segons.
La VIII Travessia de natació, va comptar amb una participació
total de 270 nedadors, es va disputar el 12 d’agost essent la
vuitena edició de la travessia organitzada pel Club Nàutic Port
de la Selva. Va comptar amb diferents modalitats segons l’edat
i la distància, per als més petits travessies de 25, 50, 100 o 200
metres, 500 metres per a més atrevits i per als cracks la travessia de 2500 metres .
Els podis de la vuitena edició varen ser en la cursa de 2500
metres masculins per en Roger Rabassa del C.N. Mataró i en
femenins per a la Laia Santuré d’Andorra. Pel que fa a la categoria de 500 metres masculins el guanyador va ser Pol Escofet
de C.N. Terrassa i en femenins, Estel Galo de C.N. Granollers. El
nedador del Port de la Selva, Agustí Planas ( GEN Roses ) va ser
el més jove en completar la prova dels 500 metres.
L’organització i el desenvolupament de la travessia va ser possible gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament del Port de la
Selva, Voluntaris del Club Nàutic, Salvamar, Guàrdia Civil, Voluntaris de Protecció Civil, Zone3, Penya Blaugrana Alt Empordà, e-Andorra i SALAsalut.

18

BUTLLETÍ

VIII REGATA DE REM
El 13 d’agost es va realitzar la VIII Regata popular de rem en
llagut tradicional català. Hi varen participar 5 equips femenins: les Viqueens del Port de la Selva, les Moanes de Colera,
les Caribe de Colera, el Club de rem l’Escala i la Granyota rem
d’Argelers, i 4 equips masculins i mixtes que competien entre
ells, els Lleons de Colera, els Samurais de Colera, els Collioure
mixte i els Granyota rem mixte d’Argelers. Els guanyadors
dels equips masculins i mixtes van ser els Lleons de Colera i
en femenins les guanyadores van ser l’equip local de les Viqueens del Port de la Selva.
Un cop finalitzades les regates es va fer l’entrega de premis
i medalles i es va fer el sorteig d’un bateig de submarinisme
pel Cap de Creus i una taula d’skate pintada a mà entre els
participants de la botifarrada. Tota la regata va ser amenitzada per el DJ Pumocat.

D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
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OBRES I MANTENIMENTS
MILLORES A L’ESCOLA
Durant aquest any a l’escola les Clisques s’han fet millores en
diferents espais. S’han substituït les antigues portes de ferro
del magatzem al pati de l’escola, per unes de noves d’alumini.
També s’han restaurat els elements de l’estructura metàl·lica
de la façana amb pintura de protecció per tal que no es deteriorin tant. Finalment per tal d’aconseguir més eficiència en el
consum energètic s’han canviat més de 200 elements lumínics.
Durant les vacances de Nadal es preveu substituir les portes
que donen al carrer Lloia que també presenten un estat de
deteriorament important.

MILLORES I ARRANJAMENTS AL MUNICIPI
Des de l’ajuntament, aquest darrer any s’han dut a terme accions a
diferents espais del municipi que ho necessitaven, com la millora en
la pavimentació dels carrers Joan Maragall i les Mores.
També s’han realitzat accions a l’enllumenat del municipi per tal d’assolir una millora en l’eficiència energètica, per això s’ha canviat el
quadre d’enllumenat del dispensari i de l’ajuntament i s’han substituït
làmpades obsoletes de diferents carrers, per altres de tecnologia LED.
Degut al desgast en la xarxa de sanejament, hi havia zones molt deteriorades que ocasionaven vessaments al mur de contenció dels carrers adjacents. Per això s’ha substituït els trams de canalització d’aigües brutes del carrer Nou i carrer Ginesteres.
Una altra de les actuacions dutes a terme al municipi ha sigut la neteja i reconstrucció de les escales que duen del carrer Eucaliptus al
carrer Vent de Mestral.

NETEJA RIERA

MILLORA CAMÍ DELS MASOS

En base al conveni signat entre l’Ajuntament i
l’ACA per al manteniment de trams urbans de la
riera, aquest any s’ha netejat i desbrossat la llera
de la riera. L’ACA s’ha fet càrrec del tram des de la
depuradora al camp de futbol mentre que des de
l’ajuntament hem assumit el darrer tram des de la
depuradora fins al Grau.

Una actuació conjunta entre el Parc Natural de Cap de Creus i el nostre ajuntament ens ha permès aquest any arranjar la pista forestal
dels masos, des del seu inici a la costa fins la cruïlla del Mas Puignau.
S’ha passat la motoanivelladora a tot el recorregut fent trencaaigües
per evitar l’erosió. El tram amb més pendent just despès del rec del
Fuster s’ha consolidat amb terra sòlida. Aquesta actuació millora la
circulació en aquest tram de xarxa viària bàsica del Parc Natural
de Cap de Creus. També es va aprofitar per apartar terra al camí de
baixada a Sant Baldiri, que estava pràcticament intransitable.
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OBRES A L’ÀMBIT PORTUARI

ENLLAÇ DEL PAS A LES CLISQUES

Aquest acabament d’any Ports de la Generalitat de
Catalunya està realitzant obres de reforç i millora a
l’espigó de sorres de la platja. Es refarà tot el ferm,
així com el moll destinat a nàutica popular.

Amb el pas del temps l’accés entre la platja del Pas i la de les Clisques havia quedat compromés pels temporals. Després d’accions
puntuals per passar les temporades d’estiu es va arribar a un
acord amb el Servei de Costes per fer una passera de formigó que
garantís el trànsit de les persones amb seguretat.

IMPLEMENTACIÓ DEL NOU SISTEMA DE CARBÓ ACTIU
PER LA XARXA D’AIGUA REGENERADA
La depuradora d’aigües residuals del Port de la Selva ha millorat
el tractament terciari existent amb la instal·lació a primers de
2017 d’un filtre de carbó actiu amb el qual s’augmenta el grau
de purificació de l’aigua que s’envia a la recàrrega de l’aqüífer.
Aquesta instal·lació ha estat finançada pel Consorci de la Costa
Brava - Entitat Local de l’Aigua i la seva necessitat fou avaluada
primer i recomanada després en el marc del projecte europeu
DEMOWARE (2014-2016).
Els propers dies també s’instal·larà a la depuradora el prototip
d’un equip anomenat aquaBio, desenvolupat per l’empresa catalana ADASA, i que durant tres anys s’ha estat perfeccionant
a la depuradora de Castell-Platja d’Aro en el marc d’un altre
projecte europeu, anomenat R3WATER. L’aquaBio analitza de
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manera automàtica i de forma continua les concentracions de
dos tipus de microorganismes indicadors: els coliformes totals
i Escherichia coli i això permet tenir un coneixement en temps
real de la qualitat microbiològica de l’aigua de recàrrega i generar alarmes en cas que es detectin situacions anòmales. Amb
aquest equip, s’augmenta el número de paràmetres de qualitat
de l’aigua que es monitoritzen en continu, que ja inclou la salinitat, la terbolesa, les concentracions de nitrogen amoniacal i
d’ortofosfat soluble i el funcionament de l’equip de desinfecció
amb llum ultraviolada.
Amb aquestes dues actuacions milloren el tractament i el control de la qualitat de l’aigua regenerada, donant-nos el màxim
de garanties per la seva reutilització per infiltrar-la a les basses
construïdes a la carretera de Cadaqués.
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OBRES I MANTENIMENTS
NOMS DELS CARRERS DE LA VALL
Continuant amb les millores al nucli urbà de la Vall de Santa
Creu, s’han col·locat plafons ceràmics amb els noms oficials
dels carrers. Els plafons fan 30 x 45 cm., composats per 6 rajoles. Segueixen el disseny tradicional amb el nom del carrer
esgrafiat, l’escut oficial vigent de l’any 1818 de la Vall de Santa
Creu esgrafiat a la part esquerra superior i pràcticament tots
els plafons presenten un motiu decoratiu relacionat amb l’entorn i el passat del poble: un botim de raïm, una fulla d’olivera
o una flor de vinca; tot això emmarcat amb una línia de blau
marí, evocant el blau del cel i del mar.

OBRES ACABADES
En el darrer butlletí s’esmentaven un seguit d’obres previstes
per aquest 2017. Una d’aquestes era la urbanització del carrer
Illa i el seu entorn, ha quedat acabat convertint el centre del
poble en un a important àrea de vianants.
L’altre obra és la licitada pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà i finançada al 50% pel Pla de Foment de turisme de la Generalitat i el nostre ajuntament i que ens ha permès construir la
vorera paral·lela a la GI-612 des del pont de la riera de Rubiés,
queda pendent el soterrament per part d’Endesa de la línia de
baixa tensió que dóna subministrament en aquell sector.

ACORD ARRANJAMENT CARRETERA
SANT PERE DE RODES
El dia 15 de juliol al matí es va presentar al Monestir de Sant
Pere de Rodes l’acord entre l’Ajuntament del Port de la Selva, la
Diputació de Girona i els Departaments de Territori i Empresa,
per a dur a terme l’arranjament de la carretera de Port de la
Selva a Sant Pere de Rodes i millorar l’accessibilitat al monestir.
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, l’ex-conseller d’Empresa i Coneixement, Santi Vila, el president de la
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Diputació de Girona, Pere Vila, i l’alcalde del Port de la Selva, Josep Maria Cervera, varen formalitzar l’acord. L’actuació,
que es preveu desenvolupar al llarg de l’any vinent, suposa
l’aportació de 100.000 euros del Departament d’Empresa i Coneixement, procedents de la recaptació de la taxa turística,
100.000 euros del Departament de Territori i Sostenibilitat; i
200.000 euros més que aniran a càrrec de la Diputació de Girona. L’Ajuntament finançarà la quantitat restant fins arribar al
valor d’adjudicació de les obres. Un cop arranjada la carretera,
la Diputació de Girona assumirà la titularitat.

BUTLLETÍ

RACÓ JOVE | ÀREA DE JOVENTUT

Des de la regidoria de joventut, us volem informar de les activitats que hem dut a terme per als joves a l’Espai Jove del
municipi. Aquest espai com ja sabeu es va obrir l’any passat
amb l’objectiu de fer diferents activitats, però sobretot vol ser
un punt de trobada i de relació.
Vàrem començar l’any organitzant una gimcana tecnològica el
dia 4 de gener, on els joves que van participar van poder practicar i conèixer diferents aplicacions educatives tot jugant. El
joc consistia en anar superant algunes proves que estaven distribuïdes i amagades pels carrers i espais del poble.
Al llarg de l’any hem fet diferents trobades a l’espai, i sempre
amb moltes ganes de participar en les activitats del poble, com
en el cas de la fira de l’Espàrrec. Tots van estar d’acord en organitzar alguna cosa per a poder col·laborar-hi, i va agradar
molt la idea de fer un “photocall” el mateix dia de la fira on
la gent del poble i els visitants es poguessin fer una fotografia
de record. Així que setmanes abans vàrem preparar material
divers i l’atretzzo per a l’ocasió.
Aquest estiu es va realitzar una trobada de casals joves del
Port de la Selva i Cadaqués, que va tenir lloc els dies 9 i 10
d’agost. Es van aplegar una trentena de nois i noies, acompanyats dels monitors, tots junts van anar caminant fins al Mones-
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tir de Sant Pere de Rodes on varen visitar el parc i van fer un
taller mediambiental, i després van baixar fins a Vilajuïga on
van passar la nit tots junts.
Aquest any també hem volgut presentar el pessebre de l’espai
jove a l’església amb les figures de plàstic que vàrem fer l’any
passat entre tots. Va ser una proposta molt creativa, on cada
jove es va cuidar de pintar i vestir una figura.
La valoració que fem és molt positiva, ja que han fet ús de l’espai i han participat a les diferents activitats proposades, però
sobretot cal destacar les ganes i la il·lusió que tenen de trobar-se i fer coses junts, per aquest motiu el nostre principal objectiu serà continuar oferint recursos i activitats per als joves
del Port de la Selva.

Gràcies per la vostra participació!
Regidora de Joventut
Maria Rosa Sala
Tècnica de Joventut
Maria José Navarro
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CULTURA
COL·LOCACIÓ DE L’ESCULTURA

DE CARA AL VENT
Aquesta tardor s’ha col·locat l’escultura titulada de cara al vent
de l’escultor Josep Canet, de Sant Feliu de Codines. Aquesta
obra va formar part del Tramuntanart del 2016. Està feta de
ferro corten treballat amb bufador. La simplicitat de la forma,
representant el contorn d’un home, inclinat amb els braços
estesos desafiant la força del vent, dóna múltiples interpretacions de l’obra en diferents estadis emotius de l’espectador;
una lectura ens recorda la fragilitat de la vida i de les persones davant la immensitat i la força desbocada de la natura i
en contraposició podem llegir en l’home de cara al vent, a un
home que amb els braços estesos abraça al vent, que embolcalla tot el seu cos i el fa sentir lliure en comunió amb la natura.
La ubicació escollida per la seva instal·lació és la punta de l’espigonet del moll de la Timba a on reposa esperant els embats
del mar i la tramuntana.

EXPOSICIÓ DEL MUSEU ARQUEOLOGIA CATALUNYA:
NAVEGANTS D’AIGUAMOLLS.
2000 ANYS DE SECRETS ENFONSATS
Des de l’1 d’abril fins el 30 de juny es va poder veure al museu
d’arqueologia de Catalunya, a la seu de Barcelona l’exposició
Navegants d’aiguamolls. 2000 anys de secrets enfonsats, resultat de la feina realitzada els darrers anys pel Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya (CASC) a les aigües del Port de
la Selva.
Els treballs d’arqueologia subaquàtica dirigits per en Gustau
Vivar des del 2012 al 2016 es van centrar en les restes de dos
vaixells enfonsats a Cap de Bol i de Cala Cativa.

activitat. Els resultats de les excavacions de les restes dels
vaixells, porten als arqueòlegs a interpretar que eren vaixells
ibers utilitzats per aquesta activitat. L’exposició girava entorn
a la reconstrucció d’un dels vaixells, que permetia descobrir i
imaginar com era la nau i com podia ser aquesta navegació.
També formaven part de l’exposició objectes procedents de les
excavacions que juntament amb muntatges audiovisuals ajudaven al visitant a fer un viatge en el temps i a descobrir els
secrets enfonsats des de fa 2000 anys.

El bon estat de conservació de les restes en el medi aquàtic
davant de cala Cativa i de Cap de Bol, ha permès estudiar com
estaven construïts els vaixells i ha posat al descobert informacions de gran interès per l’arquitectura naval i per la història.
Fins ara tothom pensava que aquestes restes eren de vaixells
enfonsats romans. Ara tenim informacions i proves que es descobreixen tot un context diferent i ens confirmen una tradició
naviliera autòctona.
Les restes excavades pertanyen al s. I aC. En aquell moment
històric les costes no tenien el mateix perfil que tenen avui. La
costa que s’estén des del Llenguadoc-Rosselló fins a Alacant
ha variat molt. A l’antiguitat hi havia moltes més zones d’aiguamolls i de poca profunditat. La població indígena eren els
ibers (els romans varen arribar a la zona el 218 aC). Durant el
s. I aC tota la regió va ser un important centre de producció i
exportació de vi i el comerç naval era bàsic per aquesta
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I FIRA DE PINTURA
El passat 22 de juliol va tenir lloc la primera fira de pintura del Port de la Selva.
Durant la tarda-vespre del dissabte 12
pintors vinculats en la seva majoria al
Port de la Selva van ocupar la part central del passeig de Mar. Tomàs Atienza,
Isidre Corominas, Carme Esmerats, Francesca Escobar, Joan Manuel Fossas, Milo
Gratacós, Lídia Carrión, Josep Salvador
Grifoll, M. Mercè Martí, Josep Oriol, Pilar
Pineda i Urman Camps van mostrar obres
originals, utilitzant diferents tècniques
i suports, de manera que hi havia entre
d’altres aquarel·les, olis, acrílics, sobre
paper, tela i fusta. Aquesta iniciativa va
ser ben acollida pel públic animant-nos a
tots a repetir-la.

CLUB DE LECTURA

L’ESGLÉSIA OBRE A L’ESTIU

El darrer divendres dels mesos que van del setembre al maig
hi ha el club de lectura de la Biblioteca Municipal. En la darrera sessió del curs passat, el 26 maig de 2017, va visitar-nos
va en Josep Maria Fonalleras autor del llibre La sala d’estar
és un camp de futbol, va ser una oportunitat per compartir les
vivències i experiències que van acabar donant forma al seu
llibre. Tancar la temporada del club de lectura amb la presencia de l’escriptor del llibre d’aquell mes ja s’ha convertit en
un al·licient més que se suma al plaer de llegir de tots els seus
participants.

Sens dubte un dels punts d’interès cultural i turístic són
els edificis religiosos, per la seva arquitectura, per les
obres d’art sacre que contenen i pel que representen en
el sentiment religiós i espiritual de la gent. Aquest és el
cinquè any que l’Ajuntament en col·laboració amb la Parròquia obre les portes de l’església durant els mesos de
juliol i d’agost (el 2017 s’ha allargat fins l’11 de setembre),
per facilitar l’accés als visitants. Els horaris d’obertura
eren des de les 11h fins les 13h de dimarts a diumenge,
excepte els dies en que se celebrava algun tipus d’acte
litúrgic. En total han visitat l’església 4417 persones.

Aquest setembre s’han reprès les sessions del club de lectura, amb autors ben diferents, però com sempre, de qualitat
literària reconeguda, que obren perspectives i punts de vista
d’aspectes diversos per comentar i debatre. Està previst tancar el club de lectura 2017-18, amb la visita de l’escriptora M.
Mercè Cuartiella amb qui els participants podran comentar el
seu llibre L’afer marsellès.

NOMBRE VISITANTS

4417
Juliol 1518
Agost 2303
Setembre (fins 11) 596

D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
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CULTURA
NOMBRE D’USUARIS BIBLIOTECA ESTIU 2017
La Biblioteca Municipal ofereix des del 1999 un servei cultural
continuat a la població. Des de l’any passat amb un espai renovat i un fons en constant actualització. Durant els mesos d’estiu hi ha un canvi d’horari de la Biblioteca ampliant les hores
d’atenció al públic, obrint també als matins. Les millores dels
serveis i l’ampliació dels horaris permeten atendre millor i donar resposta a més usuaris. Han utilitzat la biblioteca municipal

durant els mesos de juliol i agost 2951 persones, 1100 el mes
de juliol i 1851 el mes d’agost. Això suposa un augment de
343 persones respecte l’any passat. Els préstecs de documents
també han augmentat significativament. Un dels serveis de la
biblioteca és l’accés a internet, han utilitzat els terminals de la
biblioteca 1769 usuaris.

Dades corresponents als mesos de juliol i agost

PRESENTACIÓ DE L’AUDIOVISUAL

ESPERANT EL SOL DE LA LLIBERTAT
El dia 10 d’agost l’Honorable Conseller de la Presidència, en
Jordi Turull va ser al nostre municipi per participar de l’acte
de presentació de l’audiovisual Esperant el sol de la Llibertat
organitzat conjuntament per la ANC de la Mar d’Amunt, l’editorial gent i terra amb la col·laboració del nostre ajuntament.
El títol de l’audiovisual és el d’un dels capítols del llibre “El
Port de la Selva després de les bombes” la darrera de les dues
obres en les que en Vicenç Relats ha fet un veritable exercici
col·lectiu de memòria històrica sobre la guerra civil i postguerra al nostre municipi.

A l’acte de presentació en Jaume Castanyer i a la Marina Relats van musicar i recitar el poema “partença” del mateix Sebastià Falcó.
No podem acabar aquesta nota sense un sentit record pel Conseller Jordi Turull, la resta dels membres del govern i els representants de l’Assemblea i Òmnium que estan a la presó mentre
escrivim aquestes ratlles.

Esperar el Sol de la Llibertat era el que feia ara fa 79 anys en
Sebastià Falcó, un jove del nostre poble, ho sabem perquè així
ho diu en el comiat de la carta que escriu als seus pares el setembre de 1938 quan feia un any que havia marxat per servir
a l’exercit republicà.
Un sol de la llibertat que no va arribar per ell, perquè el darrer
dia d’aquell any 38 i amb només 25 anys va trobar la mort al
front d’Artesa de Segre, però tampoc va arribar per cap dels
que l’esperaven.
En Sebastià Falcó un jove que com la majoria dels que som en
aquesta sala estimava a la seva família, estimava el Port de la
Selva, estimava Catalunya però sobretot estimava la llibertat.
La realització d’aquest audiovisual ha estat possible gràcies
a la incansable tasca d’en Vicens Relats que un cop més ens
ha ajudat a recuperar amb cura i rigor una part de la nostra
història difícil de pair. En aquesta ocasió ha comptat amb dos
còmplices, l’Enric Vilageliu que ha dirigit l’audiovisual, a l’avallenc en Ruben Molina que ha posat veu a en Sebastià Falcó.
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TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA

PRESÈNCIA EN FIRES
Com els darrers anys continuem sortint a promocionar el nostre municipi a diferents fires.
Hem estat a Vic, Donostia i Bilbao.
VIC

DONOSTIA

La Fira multisectorial del mercat del ram va tenir lloc a Vic els
dies 7, 8 i 9 d’abril d’enguany. Aquesta Fira, a diferència de les
altres dues fires on acudim (Sevatur i Bilbao), gaudeix d’un
públic de proximitat, més coneixedor del territori i amb un
interès fefaent per la nostra destinació.

La Fira Sevatur se celebra anualment al Palacio de Congresos
Kursaal de Donostia, enguany va tenir lloc del 17 al 19 de
març del 2017 amb una participació d’uns 18.000 visitants.

Logísticament, com cada any, disposàvem de taulell propi
aixoplugat a l’espai del Patronat de Turisme Costa Brava com
les oficines de Turisme de Llançà, Roses, Calonge, Palamós,
Lloret de Mar, Blanes, Consell Comarcal de la Selva, Alt i Baix
Empordà, i altres oficines de turisme del Pirineu de Girona,
com Puigcerdà o Banyoles.
El perfil del públic fou majoritàriament familiar i també
sènior, molts dels quals, com ja hem dit, coneixedors de la
nostra destinació. Les consultes ateses estaven relacionades
principalment amb les rutes de senderisme dins el parc natural (80%), mentre que la resta tenien a veure amb l’allotjament, les cales i platges, el monestir, les rutes BTT o l’aparcament per autocaravanes. La procedència del públic fou
bàsicament d’Osona i província de Barcelona, i també es van
atendre dues consultes de turistes francesos, una de turistes
procedents del País Basc i una altra de turistes asiàtics. Les
hores de més afluència foren les del dissabte al matí i el diumenge de 18h a 20h.
El públic d’aquesta fira és molt important per la nostra destinació ja que la relativa proximitat fa que molts osonencs i
barcelonins puguin desplaçar-se amb certa facilitat cap al nostre destí i això els converteix en un públic potencial molt important. La motivació principal per desplaçar-s’hi és la natura
i l’excursionisme, fet que es veu plasmat en l’alta demanda de
rutes de senderisme.

Va ser una fira amb afluència intermitent de públic. El visitant
potencial respon a un sector adquisitiu mitjà-alt que és molt
fidel a la nostra destinació i que li agrada i valora molt el nostre
producte turístic, sobre tot platges, gastronomia i natura. També és un perfil de visitant familiar que aprofita per conèixer
llocs únics del territori i gaudeix d’una bona gastronomia.

BILBAO
La XV edició de la Fira Expovacaciones 2017 es va celebrar a
l’Exhibition Center de Bilbao del 5 al 7 de maig del 2017 i va tenir una participació d’uns 112.000 visitants aproximadament.
Va ser una fira en general amb molta afluència de gent, el
dissabte sobretot, mentre que el diumenge per varis esdeveniments no hi va haver el públic que s’esperava. Tot i així els
visitants mostraven molt d’interès, molts coneixien la zona i
demanaven informació sobre algun tema específic o per descobrir noves zones on anar.
En les dues fires del País Basc l’oficina de turisme també hi
participa en un estand del Patronat de Turisme de la Costa Brava juntament amb altres municipis gironins. L’Expovacaciones ha resultat ser la fira que ha despertat més interès per part
del públic visitant envers el nostre municipi i la nostra oferta
turística. Ha estat la fira genèrica més satisfactòria.

D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
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TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA
BALANÇ ACTIVITAT TURÍSTICA ESTIU 2017
Les dades recollides l’estiu passat a l’oficina de turisme segueixen reflectint la tendència dels últims anys, una disminució
de consultes a l’oficina, que durant el juliol i l’agost han estat
de 10.184. Aquest comportament el podem extrapolar als altres
mesos de l’any exceptuant els mesos d’abril i maig, en que les
consultes han augmentat lleugerament respecte l’any anterior.
Si avaluem les consultes en funció del seu origen, trobem que
en l’àmbit català les consultes que provenen de les comarques
de Barcelona continuen sent les més nombroses tot i que han
sofert una davallada notable respecte les estadístiques de
l’any passat. Tot i això, els turistes barcelonins segueixen sent
el principal mercat emissor (8 de cada 10 turistes/visitants catalans provenen d’aquesta àrea) principalment perquè molts
són propietaris de segones residències. En segon terme, i a
molta més distància, trobem les consultes del turisme gironí,
amb el 14,2% del global català, que ha augmentat un 3% respecte l’any anterior i a molta més distància el segueixen el turisme lleidatà i tarragoní respectivament.
Pel que fa a les consultes del turisme provinent de la resta de
l’estat espanyol, el País Basc segueixen essent la comunitat que
més consultes aporta amb gairebé el 39% del total espanyol
tot i que cal destacar que també han sofert una forta disminució (gairebé un 16% menys que l’estiu de 2016). A continuació
segueixen els madrilenys (15,7%) i valencians (9,6%) que han
experimentat un lleuger augment respecte el 2016.
De les consultes rebudes a nivell europeu, el francès és el principal mercat emissor amb el 71,5% del total europeu, quatre
punts menys que el 2016. El segueixen, a molta més distància,
el mercat alemany (7,1%), el mercat anglès (6,4%), el provinent
dels Països Baixos (6%) i l’italià (1,9%).
Si ens fixem en el canal a través del qual arriba la informació,
el 96,5 % reben la informació in situ a l’oficina de turisme,
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xifra que s’ha mantingut respecte l’any anterior. Aquest és el
canal més efectiu ja que permet una comunicació més clara i
directa amb el turista, alhora que posa a disposició del client
tot tipus de material de suport, i també permet resoldre qualsevol dubte que sorgeixi a l’instant.
En la línia dels últims anys, la informació més demandada és
la relacionada amb les activitats que tenen lloc els mesos d’estiu ja que inclou un ventall molt ampli de propostes: sortides
en barca, esports, visites guiades, activitats nàutiques, etc. Les
rutes de senderisme també són un dels al·licients principals,
on es sol·licita informació dels itineraris pedestres del Parc
Natural, punt d’inici, tipus de senyalització, etc.. El plànol també com és obvi, és una de les eines més sol·licitades alhora de
moure’s pel municipi. El transport també és una pregunta recorrent sobretot pels locals i els turistes amb segones residències que són usuaris de bus i tren. Altres consultes freqüents
fora del municipi són les que tenen a veure amb el Cap de
Creus (com arribar-hi) i Portlligat (Dalí).
Pel que fa a l’estacionalitat, aquesta està fortament condicionada pel gran nombre de segones residències al municipi. El
fet d’haver-hi molt nuclis dispersos de població dins diferents
urbanitzacions, fa que hi hagi un gran nombre de cases i apartaments que actuen com a segona residència, així com també
un nombre notable d’apartaments de lloguer, un mètode estès
i popular entre els turistes estrangers europeus. Fora dels que
tenen segona residència, el més habitual solen ser les estades
curtes de cap de setmana, 2, 3 o 4 dies. Aquells que passen un
mínim de 7 dies o més solen llogar cases o apartaments. Els turistes que passen el dia sense pernoctar també són habituals,
sobretot aquells que s’allotgen en alguna població veïna com
Llançà, Cadaqués o Roses.
Evolució del nombre de consultes entre els anys 2006-2017

BUTLLETÍ

LA NOVA OFICINA DE TURISME
L’Oficina de turisme canviarà d’ubicació i creixerà en espai
millorant l’atenció als seus usuaris. En un poble costaner com
el nostre, l’oficina de turisme és un element indispensable pel
normal funcionament del municipi, és el principal agent actiu
per distribuir i facilitar l’accés a la informació dels visitants
convertint-se en el nexe d’unió entre el visitant i la informació.
La nova oficina vol reinterpretar en el seu espai la identitat
del poble, la tradició, la llum i les imatges de poble mariner i
mediterrani. Beu dels elements bucòlics de la remor de l’aigua
sobre els còdols del pas, de les cadires de fusta i balca, de les
rajoles de cartabó verdes i blanques, de les cortines fetes de
trossets de joncs, de les muntanyes de posidònia arrossegades
pels temporals de tramuntana fins a la platja de sorra, dels norais, les amarres, les xarxes, les cordes i les barques.

D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

Tots aquests elements interpretaran la imatge tradicional però
renovada, creant un ambient idoni per rebre i embolcallar als
nostres visitants de tot allò que configura la nostra oferta turística, facilitant l’accés a la informació.
La nova oficina de turisme ocuparà els 70m² de la planta baixa
de la casa de cultura, al carrer Llançà, núm. 3, que ha quedat
alliberada amb la construcció de la base d’emergències del pavelló, completant la posada al dia de bona part de l’edifici de
la casa de cultura. Aquest va ser objecte d’obres de millora i
adaptació d’accessibilitat l’any 2016. Actualment, és la seu de
la biblioteca municipal que ocupa el primer i el segon pis, on
també hi ha el Punt TIC.
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SALUT I BENESTAR
TRANSPIRENAICA
Un any més, la Transpirenaica social solidària ha passat pel
Port de la Selva, enguany amb la cinquena edició de la prova.
Aquest any, amb el lema “Un món per la pau”, la pau entesa en
totes les seves dimensions: amb un mateix, amb les persones
que ens envolten i entre les societats humanes.
La prova va començar el 10 de juny a Euskadi i va acabar el 21
de juliol a la població de Cadaqués amb les actes de la cloenda.

Tot i que la marxa dura 45 dies, només uns pocs realitzen tota
la travessa. La majoria de joves participants i voluntaris gaudeixen d’una setmana completa de travessa i altres caminen
durant dos, tres o quatre dies. D’aquesta forma, el grup va variant en número i composició al seu pas per les diferents comunitats fins a arribar a la meta el 21 de juliol al Cap de Creus.

En les diferents etapes hi van participar un total de 500 persones, entre els que hi havia 300 joves de continents diferents
com Àfrica, Amèrica, Àsia i Europa, 150 educadors i voluntaris d’empreses, 50 amics de la tranpirenaica i 30 organitzacions socials.
Amb aquesta experiència, joves, professionals, persones que
acullen i entitats poden obrir la seva mirada a altres realitats
i desenvolupar valors com el companyonia, superació, esforç,
treball en equip o lideratge al mateix temps que treballen sobre valors i gaudeixen d’una experiència inoblidable.

PARC DE SALUT
A L’APARCAMENT DELS HORTS
A l’aparcament del horts hi havia un joc infantil que
ja havia patit un nivell de desgast que requeria una
intervenció. Alhora de canviar el joc infantil es va
tenir en compte la necessitat d’un parc de salut proper al municipi, ja que el que tenim al pavelló moltes persones el trobaven lluny.
S’han instal·lat quatre elements amb un terra de
goma que permeten l’exercici de diferents moviments i la zona s’ha assegurat amb una barana.

ASSOCIACIÓ ELS GATS DEL PORT DE LA SELVA
L’associació Els de gats del Port de la Selva treballa per a que
les colònies de gats del municipi estiguin controlades i afectin el
mínim possible a les activitats que es duen a terme en els mateixos espais. Aquest any, s’han arreglat les menjadores de vàries
colònies, per tal d’evitar que els senglars i els gavians destrossin
i malmetin les zones d’alimentació dels gats creant així un ambient de brutícia i mala imatge.
L’associació de gats del Port de la Selva treballa per a que les
colònies de gats del municipi estiguin controlades i afectin el mínim possible a les activitats que es duen a terme en els mateixos espais. Aquest any, s’han arreglat les menjadores de varies
colònies, per tal d’evitar que els senglars i els gavians destrossin
i malmetin les zones d’alimentació dels gats creant així un ambient de brutícia i mala imatge.
Les colònies en les que ja s’hi ha actuat són la de Perabeua, Santa
Isabel, darrere les escoles, Cal Nin i el refugi del magatzem dels
municipals. Properament es faran actuacions al Moll d’en Balleu.
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TALLER PARTICIPATIUS
EN PREVENCIÓ D’OFEGAMENTS
I ALTRES RISCOS
EN L’ENTORN AQUÀTIC
El passat 11 de juliol de les 12:30 hores a les 18:30 es
va realitzar a la platja del Port de la Selva uns tallers
participatius en prevenció d’ofegaments i altres riscos en l’entorn aquàtic, realitzats a partir d’un conveni de col·laboració entre ADEAC-Bandera Blava i la
Fundació MAPFRE en el que es fan accions de conscienciació, difusió i promoció en la Prevenció d’ofegaments a les platges.
Es van fer dos tallers en paral·lel, un destinat a nens
d’entre 3 i 12 anys en el que aprenien les pautes principals per tal d’evitar ofegaments i pintaven una samarreta amb algun consell de prevenció. L’altre taller, destinat a la formació en la prevenció de riscos
i l’actuació en cas d’emergència i a la formació en
RCP. Ambdós tallers varen tenir una bona afluència
de públic al llarg de la jornada.

LA MEVA SALUT
La meva salut és un servei que ofereix
Catsalut, es tracta d’un espai digital
de consulta, personal i intransferible
on es pot obtenir informació de salut
i fer tràmits de forma segura i confidencial. Inclou informació generada
personal, com per exemple les vacunes administrades, els diagnòstics, el
pla de medicació, els informes clínics
i els resultats de les proves.

MEDALLA CENTENÀRIA DE LA GENERALITAT
A LA SRA. CARME CERVERA
El 9 de setembre la Sra. Carme Cervera Giralt, filla del Port de la Selva,
va fer els 100 anys. El Port de la Selva l’ha felicitat amb diferents actes, el mes de maig, per la festa major d’hivern es va fer un acte molt
emotiu i concorregut amb la inauguració de l’exposició de la nina que
va fer la Carme. El dia del seu aniversari el va celebrar amb la seva
família i amics propers. Finalment el dia 29 de setembre, en el marc
de la festa del 8è aniversari del Casal Cultural Puig Gros, els veïns de
l’Associació li van fer entrega d’un ram de flors i l’alcalde en nom
de la Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat,
Dolors Bassa, va fer entrega a la Sra. Carme Cervera de la Medalla
centenària de la Generalitat.

La informació prové dels diferents
centres que formen part del sistema
sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) que van
incorporant la informació progressivament. Per això de moment hi ha
alguns pacients que no tenen totes les
seves dades carregades.

D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
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SALUT I BENESTAR
PROJECTE DE COL·LABORACIÓ
SOCIAL AMB EL SOC
Aquest any l’Ajuntament del Port de la Selva juntament
amb el SOC, ha dut a terme el projecte Arranjament de les
platges del terme municipal del Port de la Selva després
de les llevantades, concretament amb dues places de peó
per tal de realitzar les tasques.
Les feines que s’han realitzat dintre del projecte de
col·laboració social varen ser retirar i/o cremar les restes dipositades per efecte de les llevantades a les platges
i cales del terme municipal i fer petits arranjaments en
els accessos, per tal de deixar a punt tots aquests espais
per la temporada turística. Els projectes de col·laboració
social estan contemplades en el Reial Decret 1445/1982,
i permeten que les administracions facin projectes temporals amb tasques d’interès col·lectiu i social, dirigits a
gent que està en situació d’atur, perceptores de prestacions per desocupació.

PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ ALT EMPORDÀ
DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
A LA COMARCA DE L’ALT EMPORDÀ
Per primer any, l’Ajuntament del Port de la Selva participa en
el Programa Treball i Formació Alt Empordà del Servei d’Ocupació de Catalunya a la comarca de l’Alt Empordà, mitjançant
un conveni amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Aquest
programa s’emmarca en l’Ordre TSF/296/2016, en col·laboració amb el SOC. El programa de Treball i Formació integra accions formatives i d’experiència laboral per afavorir la inserció laboral de les persones contractades. El programa consta
de dues línies, una dirigida a persones en situació d’atur no
perceptores de prestacions o subsidi per desocupació, preferentment majors de 45 anys i una altra dirigida a persones
en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció. La participació de l’Ajuntament del Port de la Selva mitjançant el conveni del Consell Comarcal ha estat amb una
persona durant 12 mesos pel manteniment d’espais públics,
aquest programa és vàlid des del 31 de gener de 2017 fins el
30 de gener de 2018.

ACTIVITATS DE L’ASSOCIACIÓ CULTURAL PUIG GROS
L’Associació Cultural Puig Gros durant el 2017 ha realitzat un
munt de sortides i activitats. Organitzen un seguit d’activitats
setmanals: gimnàstica els dilluns i els dijous, taller de manualitats i labors els dimarts, taller de xerxa els dimecres; totes
aquestes activitats són gratuïtes pels usuaris, estan subvencionades pel Departament d’Afers socials i benestar i el taller
de xerxa està impartit voluntàriament per la Laura Vilanova.
Aquest any també han tingut dos tallers més dels habituals, el
taller de dietètica i el taller de remeis naturals. Sumant-se a
aquestes activitats, la fundació La Caixa dintre del Programa
de Gent Gran, Tallers de Salut i benestar, va oferir els tallers de
menys mal i més vida i l’activa’t. Cada dos mesos aproxidament
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s’ha programat una excursió, la darrera del mes de novembre, varen desplaçar-se fins a Castellar de N’hug i les Fonts
del Llobregat. Altres activitats en les que han participat són
la Trobada de Cases del Mar del passat mes de maig, la celebració de final dels cursos de juny de 2017 juntament amb la
Casa del Mar de Roses i la celebració de l’aniversari del Casal
Puig Gros el mes de setembre. També participen en les fires
que es celebren al poble com a la fira de l’espàrrec i la fira la
mar de creativa. L’Associació edita una revista, la Revista de
l’Associació de la Gent Gran, aquest setembre ha vist la llum
el número 4.

BUTLLETÍ

SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL
FORMACIÓ VOLUNTARIS

BASE MUNICIPAL D’EMERGÈNCIES

Durant aquest any els voluntaris de l’Associació de Protecció Civil
i de l’ADF han continuat formant-se per millorar la prestació del
seu servei a la ciutadania. Així deu dels nostres voluntaris han
renovat, la formació que ja havien fet fa 3 anys per a la utilització
del desfibril·lador (DEA) i RCP (Reanimació Càrdio Pulmonar).

Aprofitant les obres de reparació de la teulada del pavelló hem construït un annexa per acollir els vehicles
d’emergències del municipi (ADF i Protecció Civil).
D’aquesta manera els hem pogut concentrar tots en
un sol espai millorant el funcionament dels serveis i
a l’hora hem alliberat altres espais, com els baixos de
la Casa de Cultura que en un futur acolliran la nova
oficina de turisme del municipi.

Tres voluntaris han realitzat el curs d’habilitació per a impartir
campanyes de sensibilització en protecció civil a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de Mollet del Vallès.
Igualment dos voluntaris van passar el curs d’extinció d’incendis
forestals, impartit pel mateix ISPC.
Finalment, es va fer una jornada de coordinació i coneixement
en el parc de bombers de Llançà per a millorar les actuacions en
situacions d’emergència.

El passat 18 de juny es va fer una jornada de portes
obertes com a presentació de l’espai, en el transcurs
de la qual es va mostrar els vehicles i el material i es
va organitzar una demostració dels equips de desfibril·lació. La jornada va acabar amb un petit refrigeri per
tots els participants.

INCORPORACIÓ DE NOU MATERIAL
PELS EQUIPS D’EMERGÈNCIES
L’ADF amb el suport del nostre ajuntament ha incorporat un vehicle pesat. Es tracta d’un camió amb capacitat per a 5 persones i 3000 litres d’aigua i material divers, possibilitant una millor resposta en cas d’incendi.
L’Associació de voluntaris de protecció civil amb la
col·laboració de l’Ajuntament s’ha dotat d’un maletí de
cures i primers auxilis i un nou DEA (desfibril·lador),
material per la formació i l’entrenament en el seu ús.
La farmàcia Mª Rosa Sala va fer donació d’un tensiòmetre i un glucòmetre. També hem substituït el DEA
del servei de socorrisme i salvament a la platja.

D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
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REPORTATGE

SANTA CREU
DE RODES,
L’ENCÍS D’UN POBLE
MEDIEVAL ABANDONAT

Fa dotze anys, el 2006, que vam començar un
projecte d’excavació arqueològica endegat per
la Universitat de Barcelona, que pretenia posar
al descobert el poble medieval abandonat de
Santa Creu, a la serra de Verdera. Així cada
final d’estiu, durant quinze dies, un grup
d’estudiants dirigits per nosaltres i procedents
de diferents universitats, han participat i
treballat per fer-ho factible, amb la col·laboració
de l’Ajuntament del Port de la Selva i del Museu
d’Història de Catalunya/ Agència Nacional
del Patrimoni Cultural de la Generalitat de
Catalunya, propietària del jaciment. A tots els
hi agraïm llur col·laboració. I també moltes
gràcies a tothom que ens hi heu ajudat, i que
heu fet possible dur a terme el projecte

Si fa anys que no heu pujat a Santa Helena, l’antiga i bonica església que hi ha abans d’arribar al monestir de Sant
Pere de Rodes, us aconsellem que ho féu. Si no hi heu anat
des del 2005, veureu que, on abans només hi havia una
església senyorejant el mar, tot de pins i alguns munts de
pedra de tant en tant, ara hi ha murs que formen cases, que
segueixen un carrer i s’enfilen muntanya amunt. Només
la mar segueix igual, immutable.

Imma Ollich i Castanyer,
Professora Titular de la Universitat de Barcelona

En aquest moment podem definir uns quants moments
d’ocupació de l’espai: de bon primer, s’ha localitzat una
necròpolis alt-medieval de tombes antropomorfes excavades a la roca, dels segles IX-X dC, actualment tapades per
les cases posteriors i associades amb l’església de Santa
Helena. No trobem indicis del poblament d’aquesta època,
segurament dispers pel territori.

Montserrat Mataró i Pladelasala,
Arqueòloga Territorial, Generalitat de Catalunya
Anna Maria Puig i Griessenberger,
Arqueòloga Professional

34

El lloc és ocupat des de la prehistòria, probablement amb
hàbitat dispers, com testimonia un menhir localitzat el 2008
prop del poble. La geoestratègia natural i visibilitat sobre el
mar fan possible la presència de romans i posteriors pobles
altmedievals per tal de controlar el litoral, del Cap de Creus
al Cap de Cervera. La mateixa església de Santa Helena sembla aprofitar el cos d’una antiga torre de guaita.
Ara, un cop acabada la dotzena campanya d’excavacions el
setembre del 2017, hem assolit els objectius que ens vàrem
proposar: delimitar l’extensió del poble i la seva cronologia i relació amb l’església, conèixer la tipologia de construcció i materials emprats, a més dels atuells i eines de la
vida quotidiana dels seus habitants; d’altra banda, fer-ne
divulgació i posar-lo a l’abast de tothom que el vulgui visitar i conèixer.

BUTLLETÍ

Ara sabem que el poble es va formar entorn de l’església
a partir dels segles XI-XII, moment en què es va delimitar
una sagrera de 30 passes i es van anar construint cases,
fins i tot per sobre de les antigues tombes. També hem pogut comprovar que el poble estava emmurallat, que a cada
banda de les dues torres-portal que en guardaven l’entrada
s’hi recolzava una muralla de pedra, que de bon primer
podia ser una simple palissada de fusta entorn del nucli
habitat fins arribar a l’estimball sobre el mar. Les cases
es construïen aprofitant la roca, tallant-la en terrasses per
als fonaments i pujant els murs amb pedres simplement
desbastades, ben ajustades i lligades amb terra. La majoria
d’habitatges tenia un pis superior, amb terres de plafons de
fusta, i un teulat de teules.
El poble de Santa Creu va créixer de cara i en funció del
monestir: els pelegrins entraven per la porta de tramuntana (segurament pagant un peatge), cercant protecció i repòs, i en sortien per la de migdia, acarada a Sant Pere, per
on arribaven al monestir.
A partir de final del segle XIII el poble creix i s’ordena urbanísticament al mateix temps que es fa una parcel·lació
de les cases amb un mòdul precís. Aquesta modulació es
transformarà al segle XV, quan algunes cases s’ampliaran
i modificaran l’estructura original. Gràcies als materials
recuperats entre les runes d’aquestes cases, que estaran
ocupades fins a final del segle XV, hem constatat que els
seus habitants devien ser prou rics. Així ho testimonien els
plats, les escudelles i servidores de ceràmica vidrada de
luxe, importada de València, i les variades restes de menjar (cereals, xai, porc, aus de corral, llebre o conill, diversos tipus de peix). A més d’alguns serveis (fonda, sastre, taverna), els habitants del poble es dedicaven a les feines de
la vinya (s’han trobat podalls petits de ferro), als ramats,
als horts, que els proveïen a ells i als pelegrins temporals.

D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

L’aigua procedia d’una gran bassa natural, localitzada a
prop de la porta nord, aigua que es canalitzava i regava els
horts en pendent. El poble ja s’havia estès fora muralles,
sobretot pel cantó de tramuntana, més planer, entorn del
camí d’arribada, on encara s’hi poden veure força restes
de murs.
Superades les pestes del segle XIV, el nombre de pelegrins
va anar en augment al llarg del segle XV, atrets per les butlles i el perdó dels pecats que proporcionava el pelegrinatge al monestir. Malgrat tot, la guerra civil catalana de finals
de segle va alterar el ritme de la vida quotidiana, els camins
es van tornar perillosos i ja no arribava tanta gent a Santa Creu. Si a això hi afegim algun atac de pirates, s’entèn
que els documents només citin uns pocs habitants a inicis
del segle XVI, ja que la majoria va baixar de la muntanya i
es va establir per banda de mar cap els actuals La Vall, La
Selva, Llançà, o per banda de terra, cap a Pau, Palau Saverdera, Vilajuïga i d’altres pobles més planers. Molts s’en van
emportar les teules, per construir noves cases.
Va passar el temps, i la pluja i el vent -sobretot el vent- van
anar desgastant les antigues cases on ja no hi vivia ningú.
Potser algun pastor n’aprofitava un racó per al ramat. Les
teulades, descobertes, van caure aviat, provocant un enrunament general al voltant de l’església, l’única que es va
conservar dempeus al llarg dels segles. Tot es va anar cobrint de vegetació que amagava un tresor: un poble medieval abandonat. Passejar pel jaciment ara, un cop excavat
el nucli fonamental, té un encís especial, transporta el visitant directament a l’Edat Mitjana: com eren, com vivien,
què feien, què menjaven, els habitants de Santa Creu de
Rodes, acarats als monjos del monestir de Sant Pere, i sota
la vigilància del castell de Verdera. Bellatores, Oratores et
Laboratores, ben bé com un conte medieval.
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ACTIVITATS DE NADAL
Dissabte 9 de desembre, a les 11h.

Decorem la biblioteca per Nadal, taller de guarniments de Nadal
Diumenge 10 de desembre, a les 18h.

Quina a l’Espai Port. Organitzada per l’AMPA del CEIP les Clisques
Dissabte 16 de desembre, a partir de les 18h. als jardins de l’església parroquial.

Pessebre vivent. Organitzat per AMPA del CEIP les Clisques
Diumenge 17 de desembre, a partir de les 18h. als jardins de l’església parroquial.

Pessebre vivent. Organitzat per AMPA del CEIP les Clisques
Divendres 22 de desembre, a les 18h.

Contes a la biblioteca, El quart rei a càrrec de Bel Belvehí
Dissabte 23 de desembre, a les 18h.

visita als pessebres de l’església, tortell i cava
Dilluns 25 de desembre, a les 12h.

Missa de Nadal, a l’església parroquial acompanyada d’una Cobla i seguidament 3
sardanes a la plaça Pol Nadal i Mallol
Divendres 29 de desembre, a les 18h.

Contes a la biblioteca, Històries nadalenques a càrrec d’Alma i la Mar de contes
Dilluns 1 de gener, a les 12h.

Audició de sardanes
Dilluns 1 de gener, a les 18h.

Quina a l’Espai Port. Organitzada per l’AMPA del CEIP les Clisques
Dimarts 2 de gener, a les 17.30h.

Contes de Nadal i taller de fanalets, a càrrec de la Sal d’Olot
Dimecres 3 de gener, a les 16h.

Farcell de jocs tradicionals amb Fefe i Companyia i seguidament
Arribada del Patge Reial i recollida de cartes; a l’Espai Port
Divendres 5 de gener, a les 18h. 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 l’Espai Port

