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Presentació
Benvolguts i benvolgudes,
Des del butlletí d’abril al Port i a Catalunya han passat coses,
moltes coses m’atreviria a dir bones i altres potser no tant.
En primer lloc vull destacar la gran demostració de vida social
que ha tingut el nostre poble. Un seguit d’actes duts a terme
per la societat civil que han demostrat la força i la vida que es
respira.
Començant per la Fira de l’Espàrrec que ja vàrem comentar.
Hem tingut activitats de tota classe, culturals, lúdiques,
d’esplai, etc… Podríem destacar l’obra de teatre presentada a l’escenari per la companyia d’en
Luard, el playback, la Fira d’Art, la Fira de Vins, la festa jove, les activitats de la colla gegantera,
les cantades d’havaneres del grup La Mar d’Amunt, l’exposició d’artesans locals promoguda pel
grup de dones de l’associació Puig Gros, també la mateixa associació organitzant diferent
sortides, la festa major en l’homenatge a la gent gran i un magnífic concert així com actes
culturals i religiosos i el parc infantil organitzat per la Quina i la Cavalcada de Reis. Les activitats
de l’AMPA i del CEIP Les Clisques, la visita del pailebot Santa Eulàlia, per commemorar el 20è
aniversari del programa del canal33 Thalasa, on el Port de la Selva i la seva gent han tingut un
protagonisme important en alguns del seus programes; activitats nàutiques organitzades pel club
Nàutic, la Festa de Sant Pere organitzada per la Confraria de Pescadors. L’Aplec de Sant Baldiri
amb la col·laboració de l’ADF, l’arribada de la flama del Canigó, la Festa Major de la Vall amb la
col·laboració de l’Associació Sant Marçal,...
Se senten comentaris de la gent que viu en municipis veïns, de la sana enveja que els desperten
aquestes activitats, i comentaven amb tristesa que als seus pobles han anat perdent aquest fer
i ens encoratgen a mantenir viu aquest esperit.
No cal dir que en tots aquest actes la presència de l’Ajuntament hi està present, tant per la
utilització d’espais, equipaments o recursos municipals com amb l’aportació de personal i feina.
Col·laboracions que s’han dut a terme en totes i cada una d’aquestes actuacions, i, que volem
mantenir i ampliar dins les possibilitats de cada moment.
Moltissímes gràcies a tots pel vostre entusiasme, amb gent com vosaltres és fàcil i agradable
tirar endavant un poble.
El que ens ha passat com a país, ja ho sabeu: l’esperada sentència del Tribunal Constitucional
representava una passa enrere, la resposta positiva fou la unió mostrada a la manifestació del
10 de juliol i la negativa, la desunió que l’endemà varen mostrar els diferent partits polítics. Una
llàstima.
I amb tot això, encara la crisi, la ja més que comentada crisi econòmica, que manés el que manés
diuen que es resoldrà, però de moment les nostres butxaques cada dia que passa són més
buides. No perdem l’esperança.
Aquestes males vibracions que ens arriben de fora, no han de fer-nos canviar la positiva actitud
que demostrem la gent del Port de la Selva. Tots junts ens en sortirem. Desitjo que acabeu de
passar un bon estiu i una bona festa.
Per agafar coratge, acabaré entonant el crit que feien els nostres avis davant les dificultats:
Amunt i crits!
Genís Pinart i Fernández
Alcalde del Port de la Selva
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La declaració del Port

Contundent resposta a la sentència
del Constitucional
El dilluns 5 de juny de 2010 a primera hora del matí es va reunir en sessió extraordinària el Ple de
l'Ajuntament del Port de la Selva i, davant la sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut
d'autonomia de Catalunya, va aprovar per unanimitat declarar el Port de la Selva moralment exclòs de
l'àmbit de la Constitució espanyola.
La repercussió d’aquest fet ha estat notori, els mitjans de comunicació ràpidament van difondre la notícia
arreu. Durant les hores i dies posteriors van ser molts els missatges rebuts de suport a la iniciativa,
també algun en contra, però molts menys.
Des de llavors tenim constància d’altres ajuntaments que han seguit el mateix camí: Vilafranca del
Penedès, Vic, Arenys de Munt, St. Pere de Torelló, Calders, Llambilles, Tarrés, Vilamaniscle, Alfarràs,
St. Gregori, Argentona, Montesquiu,... igualment s’ha creat un grup al facebook que supera de llarg els
20.000 membres, tot plegat prou significatiu si pensem que darrere hi ha el nostre municipi.

DECLARACIÓ
Davant la sentència del Tribunal Constitucional espanyol contra l'Estatut d'autonomia de Catalunya, aprovat
en referèndum popular el 18 de juny de l'any 2006, l'Ajuntament del Port de la Selva, reunit avui en ple
extraordinari, interpretant els anhels dels ciutadans d'aquest poble empordanès als quals representa, fa
públiques les consideracions i acorda les resolucions següents.
1. La sentència retalla molt greument l'Estatut en qüestions clau per a l'autogovern català com ara la
llengua, la justícia i el finançament. Tenint en compte que la carta magna catalana és ja un text de
mínims respecte del que va aprovar el nostre Parlament el 30 de setembre de 2005, que ja va ser
substancialment retallat per les Corts espanyoles, i que va ser aprovat per àmplia majoria a les urnes
pel poble de Catalunya, la conclusió evident que se'n desprèn és que les aspiracions d'autogovern de la
nació catalana no tenen cabuda a l'ordenament jurídic espanyol, que té aquest tribunal deslegitimat
com a intèrpret únic i vinculant de la Constitució espanyola.
2. La reforma de la Constitució espanyola amb l'objectiu de fer-hi possible l'encaix de les aspiracions
d'autogovern catalanes se certifica com una quimera del tot impossible, atès que requeriria el suport de
dues terceres parts de les Corts espanyoles, una Cambra dominada pels mateixos partits espanyols que
van retallar l'Estatut aprovat a la Cambra catalana per una amplíssima majoria o que el van recórrer
després al Tribunal Constitucional, i que han designat els membres d'aquest tribunal polític fet a la seva
mida.
3. La sentència del Tribunal Constitucional tanca, doncs, de forma definitiva el sostre d'autogovern de
Catalunya dins l'Estat espanyol, molt per sota de les aspiracions del poble de Catalunya, que reclama
avançar cap a noves fites de llibertat nacional.
4. Des d'aquesta corporació municipal creiem arribat el moment de qüestionar la sobirania espanyola
sobre Catalunya i, com a representants legítims dels nostres veïns, acordem declarar el nostre municipi
4
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moralment exclòs de l'àmbit de la Constitució espanyola, en un gest conscient d'afirmació nacional i
democràtica, de resposta a aquesta sentència humiliant.
5. Així mateix, cridem els veïns del Port de la Selva i els ciutadans i ciutadanes de tota la nació catalana
a participar massivament als actes públics en contra d'aquesta sentència i en defensa de l'exercici del
dret d'autodeterminació del poble català.
El Port de la Selva (Alt Empordà), a 5 de juliol de 2010.

La premsa ha tractat abastament el tema, en alguns casos d’una forma molt simpàtica. Destaquem aquestes dues il·lustracions que han servit inclús per
fer les samarretes d’èxit d’aquest estiu.
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Projecte de soterrament i millora de l’enllumenat
al sector de les escoles
Als carrers del voltant de l’escola, i de l’estació transformadora propera, hi ha una acumulació d’instal·lacions
aèries, de baixa tensió i d’enllumenat públic, posades sobre pals de formigó o de fusta, que presenten un
estat força deteriorat. D’altra banda l’enllumenat públic d’aquest sector, és bastant antic, amb lluminàries
gens eficients, i equipades totes amb làmpades de vapor de mercuri.
Per tal de millorar la seguretat, l’eficiència i l’aspecte que presenten les instal·lacions s’iniciaran un seguit
d’actuacions que es desglossen a continuació. En primer lloc i en referència al subministrament elèctric en
baixa tensió es procedirà al desmuntatge dels pals de fusta i de formigó, i dels trenats del carrer de la Lloia,
i del cantó del Talabre, i al posterior soterrament de totes les línies de baixa tensió que es troben als voltant
de l’escola, concretament els del cantó del Talabre, carrer de la Lloia i carrer de Sant Pere de Rodes.
Pel que fa a l’enllumenat públic, seguint les prioritats fixades pel Pla d’adequació de l’enllumenat públic,
convé modernitzar les lluminàries i soterrar algun tram de línia que està molt proper a algunes façanes. A la
paret de tanca de l’escola, trobem un quadre de l’enllumenat públic, amb una escomesa aèria. D’aquest
quadre parteixen una sèrie de línies que subministren el corrent elèctric a un total de 60 punts de llum. Al
carrer del Mar es conservaran les lluminàries existents, i es procedirà a la substitució dels equips de vapor
de mercuri per equips de vapor de sodi d’alta pressió. Al cantó del Talabre, se soterrarà la instal·lació, fins
arribar al carrer Sant Pere de Rodes, d’on sortiran dues rases, una fins el carrer Lloia, i una altra que
resseguirà el carrer Sant Pere fins arribar a l’alçada de la primera lluminària posada a la façana, on també
caldrà realitzar la conversió. Davant de l’escola se soterrarà la línia i es col·locaran lluminàries i columnes
noves. A la resta dels carrers afectats se substituiran les lluminàries existents per altres de noves amb equip
de vapor de sodi.
Finalment es construirà un nou quadre elèctric, per poder acollir els equips de reducció de flux i millorar la
protecció.
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El Parc Natural de Cap de Creus

El Parc Natural de Cap de Creus fou creat per la
Llei 4/1998, de 12 de març (DOGC núm. 2641,
01-04-1998). Mitjançant aquesta Llei es
protegeix la península del cap de Creus i el seu
entorn marí i és el primer parc marítimoterrestre
del país.
La superfície total del parc és de 13.886 ha, de
les quals 10.813 corresponen a la part
terrestre i 3.073 a la marina. A la zona terrestre
s'estableixen 3 paratges naturals d'interès
nacional (PNIN), al nord el de cap Gros-cap de
Creus; al sud el de punta Falconera-cap Norfeu i
a l'oest el de la serra de Rodes; també tenen la
mateixa condició totes les illes i illots situats
dins l'entorn marí del Parc Natural. Els dos
primers inclouen a més dues reserves naturals
integrals (RNI), la de cap de Creus amb les illes
de s'Encalladora i la Maça d'Or i la de cap
Norfeu.
Pel que fa a la zona marina, és Parc Natural
l'entorn de la península del cap de Creus des de
la punta del Bol Nou, a cala Tamariua (el Port de
la Selva), fins la punta Falconera (Roses) amb
l'exclusió de la badia de Cadaqués. L'amplitud
de la zona marina protegida oscil·la entre les
1,3 i les 0,2 milles. A l'interior d'aquesta zona
s'estableixen 3 reserves naturals parcials
(RNP); els Farallons (entre el Brescó i la punta
dels Tres Frares); el cap de Creus (entre l'illa de Culleró i cala Jugadora) i el cap Norfeu. Finalment, es
crea una reserva natural integral marina s'Encalladora (al nord de l'illa).
Són molts els valors que justifiquen per si mateixos la necessitat de garantir la conservació d'aquest
notable espai. La Llei permetrà, mitjançant un règim especial, una gestió de caràcter integrat i
especialment acurat.
La península del cap de Creus es troba a la part més oriental de la península Ibèrica i, alhora, l'extrem
mediterrani dels Pirineus axials. Administrativament se situa dins la comarca de l'Alt Empordà i afecta
els municipis de Cadaqués, el Port de la Selva, la Selva de Mar, Llançà, Vilajuïga, Pau, Palau-saverdera
i Roses. Es tracta d'un espai natural de primer ordre, dotat d'una singular configuració geològica, amb
estructures i afloraments que formen un conjunt únic a nivell mundial, fonamental per a la comprensió
de l'evolució geològica dels terrenys més antics de Catalunya. Des del punt de vista biològic, són
especialment destacables la diversitat i la riquesa del patrimoni vegetal, conseqüències directes de
la seva situació biogeogràfica, la coexistència d'elements mediterranis i extramediterranis i la
presència de nombroses espècies rares, algunes endèmiques. La multiplicitat de biòtops té la seva
correspondència a nivell faunístic, on cal remarcar l'elevat potencial de recuperació que ofereix encara
aquest espai.
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Especialment reconeguts són els seus extraordinaris valors paisatgístics, amb l'excepcional bellesa dels
ambients litorals que contrasta amb els paratges interiors, on, molt sovint, l'acció secular humana ha
incidit especialment en l'harmònica i peculiar configuració del paisatge actual.
Les aigües que envolten la península del cap de Creus són netes i amb índexs molt baixos de
contaminació. La morfologia de la costa, amb penya-segats, roques, illots, esculls, cales i badies, i la
naturalesa del seu fons, de roca (que pot assolir grans fondàries) i de sediments, ofereix també una
amplíssima diversitat d'hàbitats per als organismes marins, diversitat que es tradueix en una
extraordinària riquesa submarina; alguers i fons coral·lins en són els millors testimonis. L'explotació
pesquera secular i la turística, més recent, hi han deixat la seva empremta, especialment en les
comunitats de peixos; malgrat tot, la riquesa de la zona, inclosa la seva ictiofauna, és evident.
Climàticament les condicions són típicament mediterrànies, amb la carecterística de la tramuntana, un
vent sec del nord que bufa sovint a més de 100 km/h i que ha deixat el seu rastre damunt la roca i la
vegetació d'aquest espai.
Cal parlar del ric patrimoni arquitectònic, del qual el monestir de Sant Pere de Rodes en representa el
punt culminant, i l'interès dels jaciments arqueològics terrestres i marins.
Si necessiteu més informació podeu contactar amb el parc a :
Palau de l'Abat. Monestir de Sant Pere de Rodes
17489 El Port de la Selva
Tel: 972 19 31 91-Fax: 972 19 31 92
A/e: pncapcreus.dmah@gencat.cat

8

INFORMACIÓ GENERAL

Habitatge de protecció oficial

La segona setmana del més de juliol es va signar l’acta de replanteig de les obres corresponents a la
construcció dels 20 habitatges de protecció oficial que la societat Osseja SA promou de forma
conveniada amb l’Ajuntament. Aquesta promoció s’ubica en el solar que el Pla parcial del sector de la
Sorra – 2 qualifica específicament per habitatges d’aquest tipus.
Quan passem per la carretera de Cadaqués, a l’alçada del cementiri, podrem observar que s’ha iniciat
la construcció dels 20 habitatges protegits. El termini d’execució està fixat amb un any. Pensem doncs
que, si no hi ha més entrebancs, els tindrem en disposició d’ús el proper estiu.
Comença ara la tasca d’inscripció de totes les persones interessades en l’adquisició d’algun habitatge.
Contra el que pugui semblar, un tràmit tant simple com la inscripció en el Registre d’Habitatges no és
tant senzill com sembla. Ningú pot tenir accés a l’habitatge protegit si no està inscrit al Registre
d’Habitatges. Aquest registre està gestionat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge. En principi
està previst que els ajuntaments pugin disposar del seu propi registre, però pel que sembla, a tot
Catalunya, només Barcelona disposarà d’un registre propi. L’altra opció és poder establir conveni amb
Adigsa (que és la societat que gestiona el Registre d’Habitatges), i poder arribar a disposar d’una oficina
destacada. A la nostra comarca només s’han pogut establir dos convenis: un amb l’Ajuntament de
Figueres i l’altre amb el Consell Comarcal. Per tant, en principi, els interessats en habitatge protegit
podrien adreçar-se al Consell Comarcal per inscriure’s, però com que encara no disposen de la persona
formada per atendre l’oficina, no és encara una opció operativa, fins almenys passat l’estiu.
A resultes de converses amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge, Adigsa i el Consell Comarcal,
se’ns ha donat l’opció de poder recollir les dades dels interessats en el propi ajuntament i portar-les al
Consell Comarcal.
Es posa en coneixement dels interessats que des del dia 3 d’agost de 2010 l’Ajuntament ha obert un
període de 3 mesos, per inscriure’s al Registre de la Generalitat de Sol·licitants d’Habitatge amb
Protecció Oficial.
Les sol·licituds es podran tramitar a les Oficines Municipals el dimarts, de 10 a 14 h, i els dijous, de 10
a 14 h i de 17 a 19 h.
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Els acords del Ple municipal
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL 17/6/2010
• Acord en relació a l’aplicació al nostre Ajuntament del Reial Decret - Llei 8/2010, de 20 de maig de 2010.
Aprovat per unanimitat
• Acord en relació al concurs convocat per a l’autorització d’explotació dels serveis de temporada a les
platges del terme.
Voten a favor de la mateixa els quatre integrants del grup de CiU i també els dos integrants del grup PORTAM., l’únic integrant del grup PSC-PM s’abstè.
• Acord d’aprovació inicial d’expedients de modificació del Pressupost General de l’exercici de 2010.
Voten a favor de la mateixa els quatre integrants del grup de CiU. Els dos integrants del grup PORT-AM i el
representant del grup PSC-PM voten en contra.
• Acord d’aprovació inicial del conveni urbanístic per a la cessió anticipada de vialitat i reconeixement de
l’aprofitament derivat de la mateixa, que integra la documentació del Pla parcial del SUD – 12 “El Moli”.
Aprovat per unanimitat.
• Acord d’aprovació inicial del Pla parcial del sector de sòl urbanitzable delimitat SUD – 12 “El Molí”.
Aprovat per unanimitat.
• Acord de sol·licitud de subvenció al Departament de Cultura per a campanyes d’excavacions arqueològiques.
Aprovat per unanimitat.
• Acord de creació de punt TIC, i de sol·licitud de subvenció per a la seva posada en marxa.
Aprovat per unanimitat.
• Acord per a endegar treballs per a la redacció i posterior constitució de fundació municipal.
Voten a favor els 4 representants del grup municipal de CiU, i el senyor Josep Mares, del grup municipal de
PORT-AM. La senyora Rosa Subirà, del grup municipal PORT-AM s’absté, i el representant del grup PSC-PM
vota en contra.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL 5/7/2010
• Moció contra la sentència del Tribunal Constitucional a l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
Per unanimitat de tots els grups municipals, alcalde i els sis regidors, acorden aprovar-la.

FE D’ERRATES AL LLISTAT DE NAIXEMENTS I DEFUNCIONS AL PORT DE LA SELVA
L’ANY 2009 REGISTRATS AL PADRÓ MUNICIPAL I PUBLICAT EN EL DARRER
BUTLLETÍ DEL MES DE MAIG
NAIXEMENTS

DEFUNCIONS

22 de novembre
Aleix Ferrerfabrega Garcia

16 d’octubre
Remei Gandara Quintas
25 de desembre
Francisco Malo Garcia
10

ELS GRUPS MUNICIPALS

Opinen

Aires de canvi
Pau Vinyes, historiador i escriptor escrivia el passat mes de maig: El Port de la Selva, un vilatge de mar, on escriptors,
intel·lectuals de tota mena hi feien cap. I, un servidor hi va descobrir que no anàvem pas errats en escollir aquest racó de
món per a fer-hi llargues estades. Que durant un segle haguem estat capaços de mantenir aquesta percepció pel que ens
visita és mèrit de tots, que vulguem millorar el nostre poble és feina de tots, que minimitzem les virtuts i engrandim les
mancances del Port de la Selva és cosa d’un pocs.
El Port de la Selva avança amb pas ferm, segurament no al ritme que tots voldríem, a vegades per la pròpia burocràcia
administrativa en d’altres per la situació conjuntural, com l’actual de crisi econòmica que ho condiciona absolutament
tot. Cal en aquests moments definir un bon full de ruta per no caure en la deriva a que ens té acostumats el govern
tripartit de la Generalitat, que no ha estat capaç ni de consensuar el to gris de la seva obra de govern. Per no parlar de
l’erràtic fer del Govern de l’Estat amb el seu president al davant, que és capaç de dir negre on va dir blanc i blanc on va
dir negre com si no passés res.
Els propers mesos tancarem un cicle, primer a la Generalitat i al Parlament de Catalunya, després en els municipis,
nosaltres tenim clar on calen canvis de sentit i confiem que vosaltres també.
Bona festa i bon estiu!
Grup municipal de Convergència i Unió
http://ciuelportdelaselva.blogspot.com

Fa uns mesos que preparem les eleccions de 2011 i us voldríem demanar dues coses:
1. Coses que creieu que es poden millorar al Port de la Selva.
2. Estem configurant la llista i encara no hi ha res definit. Hi ha algú que s'hi vulgui apuntar?
Si demà fossin eleccions no tindríem gent per la llista, així doncs si creieu que podeu donar un cop de mà, aportar idees,
treballar, venir a les llistes de PORTA-AM us estaria molt agraït que ens ho féssiu saber:
1. Telèfon: 677 720 522
2. Mail: elport2007@hotmail.com
3. Ens podeu parar pel carrer i demanar-ho personalment
4. Ens podeu enviar una carta a:
Grup municipal PORT-AM
Ajuntament del Port de la Selva
C/ Mar, 1
17489 El Port de la Selva
5. Al grup nostre del Facebook
Per endavant moltes gràcies a tots i molt bones festes!
Grup municipal PORT-AM

Sense canvis
Com que amb aquest equip de govern que tenim tant li fa que es digui blanc com negre, de moment només us podem
desitjar una molt bona festa major a tots.
Grup municipal
PSC del Port de la Selva
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Actualitat i notícies

Presentació del llibre Visca la República! Joaquim Ventalló,
periodista, polític, poeta i traductor
El passat 17 d'abril aprofitant la proximitat de diada de Sant Jordi es va presentar el llibre Visca la
Repúbica! Joaquim Ventalló, periodista, polític, poeta i traductor obra de l'historiador Pau Vinyes i editat
per Duxelem amb la col·laboració de la Fundació Josep Irla i el Centre d’Història Contemporània de
Catalunya.
En Joaquim Ventalló va ser redactor i director dels diaris L’Opinió i La Rambla, regidor de Cultura a
l’Ajuntament de Barcelona, delegat del FC Terrassa, traductor dels 24 àlbums de les aventures de Tintín,
escriptor, poeta.... Els estius des dels anys 20 fins als darrers de la seva mort va estiuejar al nostre
municipi (el Port de la Selva)
El llibre pretén descobrir tot un personatge del periodisme i de la política catalana. Joaquim Ventalló i
Vergés (Terrassa, 1899 - Barcelona, 1996), és un testimoni clau del segle XX. Va participar en la Guerra
del Marroc com a soldat de regiment i després, com a oficial. Periodista des de ben jove –redactor de
La Publicitat, L’esport Català, Imatges...–, va arribar a dirigir els diaris L’Opinió i La Rambla. Les
primerenques ones de Ràdio Barcelona van ser l’escenari òptim perquè fos el locutor del primer partit
de futbol retransmès a nivell de tot l’Estat. Un Real Unión - FC Barcelona, el 28 d’abril de 1928.
Tanmateix, allà on va realitzar una tasca important fou com a regidor de l’Ajuntament de Barcelona en
la primera legislatura republicana (abril de 1931 - gener de 1934). La regidoria de Cultura –que
englobava educació entre altres àrees– va reorganitzar i potenciar el Patronat Escolar de la Ciutat de
Barcelona. Des de l’Ajuntament posava en marxa l’avantprojecte de l’aeroport Internacional de
Barcelona. Tot i ser, republicà i catalanista d’esquerres –membre fundador d’ERC–, va haver de fugir cap
a l’exili, el setembre de 1936, per por d’ésser assassinat pels de la FAI. A l’exili va exercir de canceller
de l’ambaixada de la República Espanyola, a París. Un cop va retornar de l’exili no va poder treballar de
periodista fins la Llei de premsa de l’any 1967. Fidel seguidor de còmics va traduir de Les Aventures de
Tintín i Milú al català. La seva llarga trajectòria en el camp del periodisme en català i la seva dilatada
petjada en el món polític dels anys trenta el van el convertir, sense dubte, en un dels homes forts del
moviment republicà catalanista a Barcelona. Així doncs, el llibre Visca la República! Joaquim Ventalló,
periodista, polític, poeta i traductor omple un buit important de la historiografia catalana.
Els actes de presentació es van realitzar a la sala de plens de l'Ajuntament i van comptar amb les
intervencions de l’Eulàlia Ventalló, filla de Joaquim Ventalló, en Pau Vinyes i Roig, l'autor, en Joan Manuel
Soldevilla, escriptor i expert en l'obra de Tintín, en Josep Maria Vall director de l’editorial Duxelem i d’en
Genís Pinart, alcalde del Port de la Selva.
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Ruta del 20è Aniversari de Thalassa
L’equip de Thalassa, dins el context de la ruta del seu 20è aniversari, va arribar a bord del pailebot Santa
Eulàlia al nostre municipi el 7 de juny on va restar atracat durant tres dies.
Aquesta era un viatge de quinze dies per la costa catalana que va començar a Portvendres i acabar a
Sant Carles de la Ràpita, i on l’equip de Thalassa va copsar l’activitat marinera del litoral català.
El matí del dia 8 de juny l’equip de Thalassa va rebre a les autoritats en el pailebot Santa Eulàlia, també
als escolars. A la tarda la visita a l’embarcació fou lliure per tots els interessats.
L’Ajuntament, en col·laboració amb la confraria de pescadors i el club nàutic, va organitzar una festa
d’aniversari amb una sardinada popular i una cantada d’havaneres del grup local Mar d’Amunt,
acompanyada d’una degustació de cremat del cap de Creus.

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

L’Associació de Restauradors i Comerciants ha organitzat
les jornades Coneix el Port de la Selva
Del 9 de maig al 6 de juny l’ARC va organitzar un seguit d’activitats per donar a conèixer la gastronomia,
l’oci i els costums del Port de la Selva. Durant cinc caps de setmana els restaurants associats van oferir
un menú d’arròs amb peix del cap de Creus acompanyat, depenent de la jornada, de degustacions de
vins empordanesos, xerrades i visites entorn la pesca, exhibicions i pràctica d’esports nàutics o cantades
d’havaneres. Les jornades les va cloure el 1r festival d’Art Contemporani LaTramuntana que, de la mà de
Carles Bros i una trentena d’artistes, va transformar per un dia la riba portselvatana.
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Bandera Blava i millores a la platja
Aquest any l’Ajuntament ha tornat a presentar candidatura a la Bandera Blava per la platja gran, i un cop més
l’ha obtingut. Per donar compliment a les exigències d’aquest guardó s’ha instal·lat una torre de vigilància
pels servei de salvament i s’ha unificat la informació en dos grans cartells.
La Bandera Blava és un guardó i una ecoetiqueta, voluntària i exclusiva, que es concedeix anualment a les
platges i ports esportius. Bandera Blava treballa a favor del desenvolupament sostenible en platges i ports
esportius guardonats i difonent aquelles platges i ports que compleixen criteris estrictes de qualitat de les
seves aigües de bany; informació i educació ambiental; gestió ambiental, així com seguretat i altres serveis.
El club nàutic, un any més, també va presentar candidatura per obtenir la Bandera Blava per al port esportiu.
Aquesta li ha estat igualment atorgada.

El cartell
informatiu
unificat i la nova
torre de
vigilància.

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

Pla ocupacional
Arran de les nevades d'aquest 8 de març, la Generalitat de Catalunya va aprovar un decret de mesures urgents
per pal·liar els danys ocasionats i reduir els riscos al medi natural. Entre aquestes mesures, el Servei
d'Ocupació de Catalunya va obrir una línia de subvencions extraordinària per a ens locals amb l’objectiu de la
realitzar plans d'ocupació per a la neteja de boscos i zones arbrades com també la neteja i recuperació de
camins i lleres, que no gaudeixin de la qualificació d'intervencions estratègiques.
El nostre ajuntament es va acollir a aquestes subvencions per la contractació laboral de tres persones
desocupades inscrites a les oficines de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya com a demandants
d'ocupació, amb una antiguitat superior a sis mesos i que no haguessin iniciat cap pla d'ocupació en els
darrers sis mesos.
La modalitat de contractació en aquesta convocatòria ha estat el de contracte d’obra o servei determinat, per
una durada de 2 mesos. Aquests treballadors han retirat brancada i arbrat afectat per la nevada de diverses
zones, bàsicament corresponen als marges dels camins i pistes forestals de les zones arbrades per tal de
facilitar el pas i garantir la seguretat dels serveis d’extinció d’incendis en cas d’incendi. També en zones
sensibles al risc d’incendi com la Vall de Santa Creu i la Costa per minimitzar la propagació del foc en cas
d’incendi.
A disposició d’aquestes 3 persones l’ADF Cap de Creus-Serra de Rodes ha posat un vehicle 4x4 i una
trituradora de restes forestals, l’Ajuntament s’ha fet càrrec de les motoserres i les desbrossadores.
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Skate Parc i zona esportiva en marxa
Durant la festa de Sant Baldiri es va posar en funcionament
l’skate parc i la pistes de bàsquet i futbito a l’aire lliure a tocar
del pavelló. L’espai està obert sempre, en aquests moments
es treballa per implantar un sistema d’enllumenat que
funcioni amb fitxes.

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

Espai jove, tècnica de joventut i bike park
L’Ajuntament del Port de la Selva amb el suport del Consell Comarcal de l'Alt Empordà i de la secretaria
General de Joventut disposa des de fa un parell de mesos d'un tècnic de joventut compartit. El tècnic
treballarà físicament al municipi un matí i una tarda a la setmana (la del dijous de 17 h a 20 h).
Aquest tècnic es coordina amb el referent polític del municipi així com amb els altres professionals que el puguin
ajudar a optimitzar la seva tasca. També col·laborarà en la planificació i el disseny de les actuacions i donarà
suport als joves i/o entitats del poble assumint, en la mesura del possible, la dinamització. Igualment durà a
terme la gestió i seguiment de l'evolució de la subvenció de Joventut o altres que s'hagin pogut demanar.
En el nostre cas la persona que desenvolupa aquesta tasca és la Raquel Hinarejos.
El seu mail és: rhinarejos@altemporda.org. Paral·lelament hem
habilitat un Espai Jove virtual a l'apartat de la web de
l'Ajuntament el poble-joventut i un de físic a l’altell del pavelló.
Finalment fer-vos saber que des de l’Ajuntament en col·laboració
amb alguns joves del poble, encapçalats per l’Esteban Baturone
estem treballant en la posada en funcionament d’un circuit de
bicicletes amb rampes i tot tipus de salts en l’espai ocupat per
l’antic camp de futbol a Montroses.

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

Continua l’ordenació de la punta de s’Arenella
La millora de l’espai públic de la punta del far de s’Arenella continua endavant. A les obres de condicionament
i asfaltat de l’accés principal, ara cal afegir-hi l’execució del tram de camí de Ronda que transcorre per aquest
àmbit i l’ordenació de l’aparcament.
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DIJOUS 5 D’AGOST DE 2010 FESTA MAJOR DEL PORT DE LA SELVA
12 h
18 h
20 h
23:30 h

Ofici en honor a Nostra Senyora de les Neus
Festa de l’escuma infantil al passeig
Sardanes amb la cobla la Vila de la Jonquera a la plaça d’en Pol Nadal i Mallol
Ball de Festa Major amb LA MONTECARLO al passeig

DIVENDRES 6 D’AGOST DE 2010
21 h Espectacle de carrer de la companyia de circ LOS al passeig

DISSABTE 7 D’AGOST DE 2010
9h
19 h
23 h
24 h

1a Travessa de natació del Port de la Selva
Gegants, capgrossos, xanquers i grallers a la plaça d’en Pol Nadal
Correfoc a la platja amb els Diables de Terrassa
“Ganapiejada” : discomòbil LaKnya, brau mecànic i escuma al passeig

DIUMENGE 8 D’AGOST DE 2010
20 h Concert al monestir de Sant Pere de Rodes*
VICTOR KULESHOV, violí EUGENE SKOVORODNIKOV, piano
Obres de Mozart, Tartini, Brahms.
* Venda d’entrades a l’oficina de turisme.

