TELÈFONS D’URGÈNCIA
Guàrdia Municipal
Emergències locals

972 126 600

Mossos d’Esquadra (Policia)
Bombers
Servei Emergències Mèdiques
Salvament Marítim

112
900 202 202

TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament
Consultori mèdic
CAP Llançà
Hospital de Figueres
Farmàcia
Serveis socials
Biblioteca
Escoles
Parròquia
Confraria Pescadors
Club Nàutic
Ports Generalitat
Agrupació de Jutjats

972 387 025
972 388 100
972 122 010
972 501 400
972 387 315
972 120 048
972 387 538
972 126 432
972 126 069
972 387 405
972 387 000
972 387 535
972 121 146

Monestir Sant Pere Rodes
Parc Natural Cap Creus
Taxi
Sarfa
Renfe Rodalies
Fecsa-endesa
Fecsa-endesa avaries
Sorea companyia aigua
Sorea avaries
Consell Comarcal
Diputació de Girona
Informació Generalitat

972 387 559
972 193 191
607 440 304
902 302 025
900 410 041
900 847 384
900 770 077
972 381 211
902 250 370
972 503 088
972 185 000
012

Horari d’atenció al ciutadà
De dilluns a divendres de les 10 h a les 14 h
i els dijous de 17 h a 19 h.

Serveis tècnics: dimarts i dijous de 10 h a 13 h,
prèvia cita al telèfon 972 387 025.
Servei de recaptació: dimarts de 10 h a 14 h
i dijous de 10 h a 14 h i de 17 h a 19 h.
Serveis socials: el primer divendres de cada mes,
prèvia cita al telèfon 972 387 025.

Telèfon de l’Oficina de Turisme
972 387 122
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Aquest butlletí ha estat imprès
amb paper 100% ecològic,
totalment lliure de clor. TCF
Certificació forestal: la fibra utilitzada ve
de plantacions gestionades
de forma sostenible.

Presentació
Benvolguts i benvolgudes,
esprés d’un any ens retrobem de nou en aquestes pàgines del Butlletí d’informació municipal. Hem trencat
la periodicitat quadrimestral, en un primer moment de
forma volguda, perquè havíem decidit que passaríem de tres
butlletins anuals a dos, però la veritat és que acabem el 2012
amb una única publicació que és la que teniu a les mans.
Això, per molt sorprenent que resulti, només és a causa de
l’elevat ritme de treball del nostre consistori, que ha fet que el
dia a dia i la planificació del nostre futur més immediat ens
hagi restat capacitat de comunicar a través d’aquest mitjà.
Durant aquest llarg període,
han passat moltes coses al
“les decisions que es
nostre poble i també al nostre
prenen a Madrid no ens país. Deixeu-me començar
per aquest segon. Catalunya
afavoreixen, ans al
viu uns moments transcencontrari, ens perjudiquen” dentals. L’ofegament polític,
cultural i econòmic ens ha
portat a una situació insostenible pel fet que les decisions que es prenen a Madrid no
ens afavoreixen, ans al contrari, ens perjudiquen. L’explosió d’aquest sentir es féu palesa el darrer 11 de setembre on
un milió i mig de catalans ens vàrem manifestar pacíficament a Barcelona a favor d’un estat propi. L’excepcionalitat de la situació fou recollida pel president Mas que, en el
darrer debat de Política General, va decidir donar veu al
poble a través de les urnes. Els resultats ja els sabeu, n’hi
ha múltiples interpretacions: les que fa cada partit, les que
fan a Madrid, les que fan al món; per a mi el que resulta
evident és que el sobiranisme i el dret a decidir tenen més
força que mai en el nostre Parlament. Haurem de veure
com es gestiona, però qualsevol pas s’ha de fer amb la finalitat de poder viure millor i en plena llibertat.
Amb referència al nostre municipi, us puc dir que es confirma tot el que ja constatava ara fa un any. Les entitats i
associacions del nostre poble tenen una gran activitat. Des
de l’Ajuntament, estem al seu costat oferint tot el suport
que podem. Enguany hem fet un esforç amb l’Associació
Puig Gros per tal que poguessin canviar el seu espai principal dins de la Casa del Mar, facilitant l’accés a peu pla i
evitant les escales. El dinamisme de les associacions del
Port de la Selva és envejable i treballarem perquè ho continuï sent. Es constata, desgraciadament, que la crisi és profunda i que no hi ha una solució màgica per sortir-ne. Hem
congelat la pràctica totalitat dels impostos i les taxes municipals, amb un petit increment només en el preu de l’aigua,
ja que ens ve condicionat per tercers. També es fa evident
la nostra aposta per ser un Ajuntament proper, que escolta i
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que té plena confiança en el poble, en els seus comerciants
i empresaris, amb totes les persones que, d’una manera o
altra, s’impliquen en el fer del municipi.
Sense perdre personalitat mirem d’avançar. Fruit d’una
col·laboració puntual amb el cap de l’oposició, el Sonarkids ha aterrat al Port de la Selva. Tenim ganes que es
quedi juntament amb la resta
d’activitats consolidades com
la Fira de l’Espàrrec o el Tra“El dinamisme de les
muntanart, que complemenassociacions del
ten l’oferta de tots aquells
Port de la Selva
que ens volen conèixer i que
des de l’Ajuntament mirem
és envejable”
d’ampliar i posar al dia (platges, itineraris, rutes literàries,
visites guiades, concerts...). Els equipaments municipals
funcionen a un alt rendiment, la Sala de Ball, la biblioteca i
el pavelló mai havien tingut tanta ocupació. Per a nosaltres
això és un senyal inequívoc de la relació entre persones que
acaba enfortint el nostre poble.
Hem estat capaços de donar resposta a moltes petites
actuacions que han millorat la nostra quotidianitat, penso,
per exemple, en l’asfaltat de l’Església Vella o els Eucaliptus, amb les millores al sector de la Lloia o les escales del
carrer Ginesteres. Les obres del “Viure el poble” han revaloritzat un seguit d’espais que ens ofereixen noves possibilitats a tots. Especialment important ha estat la implantació
de la zona blava, no exempta de polèmica. En l’àmbit de
l’Ajuntament, sempre es va dir que la finalitat no era recaptatòria, sinó que responia únicament i exclusiva al fet d’afavorir la rotació d’aparcament i incrementar el dinamisme
del centre, iniciat amb la zona de vianants del carrer Illa.
L’equip de govern que encapçalo treballem amb totes les
ganes i la il·lusió que el Port de la Selva es mereix, així
com les entitats, les associacions, les empreses, els comerciants... com també ho fan els treballadors municipals, des
del secretari fins al jardiner, des dels que fa temps que hi
són fins als que han arribat nous, sense deixar-nos-en cap,
els volem agrair la seva dedicació al municipi.
Tenim el Nadal a tocar. Tots teniu a prop nens i nenes: fills,
nebots, néts, veïns que reben amb gran il·lusió aquestes
dates. Voldria que aquesta il·lusió se’ns encomanés a tots i
fóssim capaços de construir un futur millor, en el qual no
necessàriament siguem més rics o tinguem més coses, però
sí que siguem feliços.
Espero que gaudiu d’aquestes festes al costat dels que més
estimeu i desitjo que us acompanyi la salut per encarar
l’any nou amb força i energia renovada!
Bon Nadal i feliç any nou!!!
3

informació general

Regulació de
l’estacionament
amb la zona blava
estiu del 2012, l’Ajuntament i Ports de Catalunya
van implantar la zona blava al llarg de la façana
marítima del municipi. Del 29 de juny al 16 de
setembre, 194 places del front marítim van esdevenir de
pagament de les 9 h a les 20 h amb la finalitat d’evitar les
llargues estades i afavorir la rotació i garantir la possibilitat d’aparcament per accedir a la zona comercial i al casc
urbà. Es va establir una tarifa econòmica, atès que en cap
cas la finalitat era recaptatòria. El preu anava dels 10 cèntims d’euro per 15 minuts, fins als 2 euros per un màxim
de tres hores (1/2 hora per 20 cèntims d’euro, 1 hora per
50 cèntims d’euro i 2 hores per 1,20 euros) de forma que
es penalitzava l’estada més llarga.

L’

A la zona del Moll Gros es van habilitar 60 places
també de pagament, però amb una modalitat diferent,
una tarifa diària única de dos euros. La gestió d’aquest
espai es va fer mitjançant una autorització a l’empresa
Opcions vials que es va encarregar de fer tota la inversió i contractar el personal de vigilància de la zona
blava.

Des de l’Ajuntament, es
valora la implantació d’aquest servei de regulació de
l’estacionament de forma molt positiva. S’ha aconseguit
que 194 places hagin acollit 54.547 moviments de vehicles. L’ocupació mitjana global, durant tot el període, ha
estat d’un 55,5%, i l’estada mitjana d’una hora i trenta-cinc
minuts. Només en moments puntuals del mes d’agost s’ha
arribat a la saturació de l’ocupació i ha resultat difícil aconseguir una plaça d’aparcament.
Es van crear dos tipus de targetes, la de residents i les de
comerç; l’ús d’aquestes ha representat un 3,9% del total de
vehicles usuaris de la zona blava. S’han posat 2.773 denúncies, que representen un 4,8% dels vehicles estacionats, i
de les quals 590 foren anul·lades amb l’obtenció del tiquet
corresponent.
De cares a l’estiu vinent, es preveu continuar amb aquest
model de regulació de l’estacionament per bé que s’està
pendent d’una reunió amb Ports de Catalunya per acordar un seguit de possibles millores.

Resultats de les eleccions
al Parlament de Catalunya
El diumenge 25 de novembre es van celebrar les eleccions al Parlament de Catalunya amb una alta
participació que també es va reflectir en els resultats del nostre municipi
Resultats finals i comparativa respecte l’any 2010
CIU: 290 (53,98%)
ESQUERA-CAT SÍ: 107 (19,88%)
PSC: 33 (6,13%)
PP: 30 (5,57%)
ICV-EUiA: 20 (3,71%)
SI: 17 (3,15%)
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Total votants: 546 (81,86%)

CUP-Alternativa d’Esquerres: 15 (2,78%)
C’s: 14 (2,60%)
PxC: 3 (0,55%)
Eb: 3 (0,55%)
PIRATA.CAT: 2 (0,37%)
Vots nuls: 8 (1,47%)
PACMA: 2 (0,37%)
Vots en blanc: 2 (0,37%)

informació general

Font:
Parlament de
Catalunya

Comparativa de resultats 2012-2010
Si comparem els resultats d’aquestes eleccions
amb els de 2010, el primer que observem és el
notable increment de la participació que ha
arribat fins al 81,86%, la qual cosa significa
un 11,47% més de votants que l’any 2010.
Una altra dada significativa és la disminució
dels vots nuls i en blanc, aquests últims amb
una baixada considerable de gairebé el 3%.

2012

Font:
Parlament
de Catalunya

Total votants

Abstenció

2012

2010

Total votants

81,86%

70,39%

Abstenció

18,14%

29,61%

Vots nuls

1,47%

0,63%

Vots en blanc

0,37%

3,38%

98,16%

95,98%

Vots a candidatures

2010

Vots nuls

Vots blancs

Vots a candidatures
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Novetats a l’habitatge
de protecció oficial.
Possibilitat de lloguer
al procediment d’adjudicació serà la
n breu, l’Ajuntament del Port de la
“El sorteig de
seu electrònica del Registre de Sol·liciSelva signarà un conveni amb l’Adeterminació de les
tants d’Habitatges amb Protecció Ofigència d’Habitatge de Catalunya
amb la Resolució d’Inici del procediment
persones adjudicatàries cial de Catalunya.
de quatre habitatges de Protecció Oficial
dels habitatges
Sistema d’adjudicació
en règim de lloguer.
serà
públic”
dels habitatges:
Els habitatges són quatre pisos de 80m2,
La determinació de les persones amb
aproximadament, situats al carrer Els
dret
a
participar
en
el procediment de selecció i posterior
Sorrals, 1.
adjudicació dels habitatges seguirà el procediment estaDos pisos de planta baixa –un d’ells adaptat per a
blert als articles 29 i següents del Decret 106/2009 de 19
minusvàlids–, un primer pis i un segon pis.
de maig, pel qual es regulen el Registre de Sol·licitants
Els pisos són sense moblar i disposen de dues habitad’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya i els
cions, cuina equipada amb placa vitroceràmica, forn,
procediments d’adjudicació dels habitatges de protecció
campana i caldera; menjador-sala d’estar; un bany equioficial.
pat i un rebost. La calefacció és amb radiadors.
El sorteig de determina“El procediment
Per a viure en aquests habitatges, el llogater haurà de
ció de les persones adjudonar d’alta els serveis d’aigua, electricitat, gas i telèfon.
dicatàries dels habitat- d’adjudicació es portarà
a terme a través de
El preu del lloguer s’ha establert en 250 €/mes. Les desges serà públic, davant
peses de comunitat són a part.
de fedatari públic, i es la Direcció de Promoció
farà a partir de les llisTambé hi haurà opció de lloguer d’aparcament i traster.
de l’Habitatge”
tes definitives de persoEn aquest cas, el preu serà de 325 €/mes.
nes amb dret a particiCom es pot accedir al procés d’adjudicació?
par i que constin inscrites al Registre de Sol·licitants
d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya a la
El procediment d’adjudicació es portarà a terme a través
data de publicació d’aquesta resolució a la seu electrònide la Direcció de Promoció de l’Habitatge. El mitjà de
ca del Registre.
comunicació on s’efectuaran les notificacions relatives

E
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acords del ple municipal

SESSIÓ ORDINÀRIA 15.12.2011
• Acord d’aprovació de la concertació d’operació de
crèdit a llarg termini, per a fer front a l’endarreriment en el cobrament dels fons FEDER, Programa
“Viure al poble”. S’aprova amb els 4 vots a favor de
l’equip de govern (CiU) i 3 en contra (2 Port-AM i 1
PSC-PM).
• Acord d’aprovació inicial d’expedients de modificació de crèdit al pressupost de l’exercici de 2011. S’aprova amb els 4 vots a favor de l’equip de govern
(CiU), 2 abstencions de Port-AM i 1 vot en contra de
PSC-PM.
• Acord d’aprovació per donar de baixa drets reconeguts pendents de cobrament, segons expedients preparats pel Servei de Recaptació. S’aprova amb els 7
vots a favor de tots els assistents (4 de CiU, 2 de PortAM i 1 de PSC-PM).
• Acord d’aprovació inicial de la modificació puntual
del text refós del Pla Parcial del SUD-1 “Ctra. de
Cadaqués 1”. S’aprova amb els 7 vots a favor de tots
els assistents (4 de CiU, 2 de Port-AM i 1 de PSC-PM).
• Acord d’aprovació definitiva del Pla Especial de
millora urbana del Polígon d’actuació PA-17
“Taita-2”. S’aprova amb els 7 vots a favor de tots els
assistents (4 de CiU, 2 de Port-AM i 1 de PSC-PM).
• Acord d’aprovació definitiva del Projecte d’Urbanització del Polígon d’actuació PA-14B. S’aprova
amb els 7 vots a favor de tots els assistents (4 de CiU,
2 de Port-AM i 1 de PSC-PM).
• Acord d’aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació del Polígon d’actuació PA-14B. S’aprova
amb els 7 vots a favor de tots els assistents (4 de CiU,
2 de Port-AM i 1 de PSC-PM).
• Acord d’aprovació inicial del Mapa de Capacitat
Acústica del Port de la Selva. S’aprova amb els 4
vots a favor de l’equip de govern (CiU) i l’abstenció
dels 3 regidors a l’oposició (2 Port-AM i 1 PSC-PM).
• Acord d’aprovació de la revisió del cànon del servei
de recollida d’escombraries, exercici 2012. S’aprova
amb els 4 vots a favor de l’equip de govern (CiU) i
l’abstenció dels 3 regidors a l’oposició (2 Port-AM i 1
PSC-PM).
• Acord d’incoar expedient per a l’adjudicació en
pagament de deute amb habitatges de protecció oficial, proposada per la promotora del sector “La
Sorra-2”. S’aprova amb els 4 vots a favor de l’equip
de govern (CiU) i l’abstenció dels 3 regidors a l’oposició (2 Port-AM i 1 PSC-PM).

• Acord d’aprovació del CONVENI MARC d’acceptació, formalització i regulació de les aportacions a
les sol·licituds presentades al Pla d’Inversions
Complementàries del Cicle de l’Aigua a la Costa
Brava / convocatòria 2008. S’aprova amb els 7 vots
a favor de tots els assistents (4 de CiU, 2 de Port-AM
i 1 de PSC-PM).

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 10.02.2012
• Aprovació inicial del Pressupost general d’aquesta
Corporació per a l’exercici de 2012. S’aprova amb
els 4 vots a favor de l’equip de govern (CiU), 2 en contra de Port-AM i 1 abstenció de PSC-PM.
• Aprovació inicial del Plec Clàusules Administratives particulars per a la contractació mitjançant
concurs obert del contracte dels serveis de recollida
i transport de residus municipals, neteja viària i
gestió de la deixalleria. S’aprova amb els 4 vots a
favor de l’equip de govern (CiU) i 3 en contra (2 de
Port-AM i 1 de PSC-PM).
• Acord d’aprovació de les bases que regiran el
concurs-oposició per a la provisió d’una plaça de
Vigilant Municipal. S’aprova amb els 7 vots a favor
de tots els assistents (4 de CiU, 2 de Port-AM i 1 de
PSC-PM).
• Aprovació inicial de la modificació puntual número
12, Catàleg de protecció. S’aprova amb els 7 vots a
favor de tots els assistents (4 de CiU, 2 de Port-AM i
1 de PSC-PM).
• Aprovació inicial de la modificació puntual del text
refós del Pla Parcial del SUD-5 “La Sorra-2”. S’aprova per unanimitat amb els 7 vots a favor de tots els
assistents (4 de CiU, 2 de Port-AM i 1 de PSC-PM).
• Acord per a la consideració del nucli de la Vall de
Santa Creu com a nucli de població als efectes del
Padró Municipal d’habitants. S’aprova amb 5 vots
a favor (4 de CiU i 1 de PSC-PM) i 2 abstencions
(Port-AM).
• Acord de ratificació dels estatuts de l’Associació de
Municipis per la Independència. S’aprova amb 6
vots a favor (4 CiU, 1 Port-AM i 1 PSC-PM) i 1 en
contra del regidor de Port-AM Josep Marés.
• Acord en relació amb la nomenclatura de carrers i
places dins el terme municipal. S’aprova per unanimitat amb els 7 vots a favor de tots els assistents (4 de
CiU, 2 de Port-AM i 1 de PSC-PM).
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SESSIÓ ORDINÀRIA 15.3.2012
• Aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici de 2011. S’aprova amb 4 vots a favor de l’equip
de govern (CiU) i l’abstenció dels tres regidors a l’oposició (2 Port-AM i 1 PSC-PM).
• Aprovació inicial del Pla Parcial del Sòl urbanitzable delimitat SUD-13 “Port de la Vall-2”. S’aprova
amb els vots a favor de la totalitat dels membres presents, sis en total, a excepció del regidor Esteve Cortada, que s’absenta de la Sala de Plens.
• Acord d’aprovació de la nova delimitació de nuclis i
carrers, i disseminats, dins el terme municipal. S’aprova amb 4 vots a favor de l’equip de govern (CiU) i
l’abstenció dels tres regidors a l’oposició (2 Port-AM
i 1 PSC-PM).
• Acord d’adhesió d’aquest Ajuntament al conveni
subscrit entre la Generalitat de Catalunya i les
Diputacions Provincials catalanes, publicat al
DOGC, amb què s’estableix el Pla d’Assistència
Financera Local. S’aprova per unanimitat amb 7 vots
a favor (4 CiU, 2 Port-AM i 1 PSC-PM).
• Acord en relació amb el lliurament a l’Ajuntament
dels habitatges d’HPO edificats a la parcel·la R3 del
SUD-5 “La Sorra 2”. S’aprova per unanimitat amb 7
vots a favor (4 CiU, 2 Port-AM i 1 PSC-PM).

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 4.5.2012
• Aprovació provisional de la modificació puntual
núm. 12 del POUM vigent – Catàleg de protecció.
S’aprova amb els 4 vots a favor de l’equip de govern
(CiU) i 3 abstencions (2 de Port-AM i 1 de PSC-PM).
• Aprovació definitiva de la modificació puntual del
text refós del Pla Parcial del SUD-1 “Ctra. de
Cadaqués 1”. S’aprova per unanimitat amb els 7 vots
a favor de tots els assistents (4 de CiU, 2 de Port-AM i
1 de PSC-PM).
• Aprovació definitiva de la modificació puntual del
text refós del Pla Parcial del SUD-5 “La Sorra-2”.
S’aprova per unanimitat amb els 7 vots a favor de tots
els assistents (4 de CiU, 2 de Port-AM i 1 de PSCPM).
• Aprovació definitiva del Pla Parcial del Sòl Urbanitzable Delimitat SUD-12 “El Molí”. S’aprova per
unanimitat amb els 7 vots a favor de tots els assistents
(4 de CiU, 2 de Port-AM i 1 de PSC-PM).
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• Acord d’aprovació definitiva del plec de clàusules
administratives particulars, d’aprovació de l’expedient i d’aprovació de la despesa i d’obertura de la
licitació en el concurs convocat per la prestació dels
serveis de recollida i transport de residus municipals, neteja viària i la implantació i la gestió de la
deixalleria del municipi del Port de la Selva. S’aprova amb els 4 vots a favor de l’equip de govern (CiU) i
3 abstencions (2 de Port-AM i 1 de PSC-PM).
• Acord en relació amb l’aprovació de les bases que
regien la provisió d’una plaça de Vigilant Municipal. S’aprova per unanimitat amb els 7 vots a favor de
tots els assistents (4 de CiU, 2 de Port-AM i 1 de PSCPM).
• Acord d’aprovació inicial del projecte tècnic
“Addenda al projecte de rehabilitació urbana dels
carrers del nucli històric del Port de la Selva”,
inclosa en el Programa Viure al poble – FEDER
2007-2013. S’aprova per unanimitat amb els 7 vots a
favor de tots els assistents (4 de CiU, 2 de Port-AM i
1 de PSC-PM).
• Acord d’aprovació del conveni entre el nostre Ajuntament i la Diputació de Girona, per a l’arranjament de la carretera de Sant Pere de Rodes. S’aprova per unanimitat amb els 7 vots a favor de tots els
assistents (4 de CiU, 2 de Port-AM i 1 de PSC-PM).
• Acord d’aprovació inicial d’un expedient de concessió de crèdits extraordinaris al pressupost, exercici
2012. S’aprova amb els 4 vots a favor de l’equip de
govern (CiU) i 3 vots en contra (2 de Port-AM i
1 de PSC-PM).
• Acord d’adhesió del nostre Ajuntament al “Pacte
d’alcaldes i alcaldesses”, impulsat per la Comissió
Europea. S’aprova per unanimitat amb els 7 vots a
favor de tots els assistents (4 de CiU, 2 de Port-AM i
1 de PSC-PM).
• Acord d’aprovació de l’Addenda al conveni signat
entre el nostre Ajuntament, l’ACA i Osseja Gestora
de ProyectosInmobiliarios, en relació amb el Pla
Parcial del SUD-5. S’aprova per unanimitat amb els 7
vots a favor de tots els assistents (4 de CiU, 2 de PortAM i 1 de PSC-PM).
• Acord d’adhesió del nostre Ajuntament al conveni
signat entre l’Agencia Estatal de Administración
Tributaria i la Federación Española de Municipios
y Provincias en matèria de subministrament d’informació de caràcter tributari a les entitats locals.
S’aprova per unanimitat amb els 7 vots a favor de tots
els assistents (4 de CiU, 2 de Port-AM i 1 de PSCPM).

acords del ple municipal

• Acord d’adhesió al conveni específic de col·laboració subscrit entre la Prefectura Central de Trànsit i
la Federación Española de Municipios y Provincias,
en matèria de seguretat vial. S’aprova per unanimitat
amb els 7 vots a favor de tots els assistents (4 de CiU,
2 de Port-AM i 1 de PSC-PM).

SESSIÓ ORDINÀRIA 21.6.2012
• Acord d’aprovació del conveni entre l’Agrupació de
Voluntaris de Protecció Civil del Port de la Selva i
l’Ajuntament, de ratificació del reconeixement d’aquesta com a única vinculada al municipi, i de
nomenament dels seus membres com a voluntaris.
S’aprova per 4 vots a favor de l’equip de govern (CiU)
i 3 abstencions (2 de Port-AM i 1 de PSC-PM).
• Acord d’aprovació inicial de la desena modificació
puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. S’aprova per 4 vots a favor de l’equip de govern
(CiU) i 3 abstencions (2 de Port-AM i 1 de PSC-PM).
• Acord en relació amb el règim de dedicacions i
retribucions de càrrecs electes, adoptats en la sessió
plenària del 29 de juny de 2011. S’aprova per 4 vots
a favor de l’equip de govern (CiU) i 3 vots en contra
(2 de Port-AM i 1 de PSC-PM).

SESSIÓ ORDINÀRIA 04.10.2012
• Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici de 2013. S’aprova amb 4
vots a favor de l’equip de govern (CiU), que són la
totalitat dels membres presents.
• Aprovació del Compte General d’aquesta Corporació, exercici 2011. S’aprova amb 4 vots a favor de l’equip de govern (CiU), que són la totalitat dels membres presents.
• Aprovació inicial expedients de modificació del
pressupost, exercici 2012. S’aprova amb 4 vots a
favor de l’equip de govern (CiU), que són la totalitat
dels membres presents.
• Aprovació definitiva del projecte d’obres “Projecte
d’urbanització dels carrers del nucli històric –
Addenda al projecte d’urbanització”, que compta
amb el finançament del Programa Operatiu
FEDER 2007-2013, programa “Viure al poble”.
S’aprova amb 4 vots a favor de l’equip de govern
(CiU), que són la totalitat dels membres presents.

• Aprovació inicial del plec de clàusules administratives particulars, que regirà la licitació i contractació
del projecte d’obres “Projecte d’urbanització dels
carrers del nucli històric – Addenda al projecte
d’urbanització”, que compta amb el finançament
del Programa Operatiu FEDER 2007-2013, programa “Viure al poble”. S’aprova amb 4 vots a favor de
l’equip de govern (CiU), que són la totalitat dels membres presents.
• Aprovació inicial de la modificació puntual número
13, zonificació càmping l’Arola. S’aprova amb 4 vots
a favor de l’equip de govern (CiU), que són la totalitat
dels membres presents.
• Acord de verificació del text refós de la modificació
puntual número 1 del POUM. S’aprova amb 4 vots a
favor de l’equip de govern (CiU), que són la totalitat
dels membres presents.
• Acord d’aprovació inicial del Text refós del Pla
Especial urbanístic “Els Horts”. S’aprova amb 4 vots
a favor de l’equip de govern (CiU), que són la totalitat
dels membres presents.
• Acord fixació de les festes locals per a l’any 2013.
S’aprova amb 4 vots a favor de l’equip de govern
(CiU), que són la totalitat dels membres presents.
• Acord de modificació de la nomenclatura de carrers
i places del municipi. S’aprova amb 4 vots a favor de
l’equip de govern (CiU), que són la totalitat dels membres presents.
• Ratificació acord d’aprovació Pla Local de Joventut 2012-2015 i projecte d’activitats 2012. S’aprova
amb 4 vots a favor de l’equip de govern (CiU), que són
la totalitat dels membres presents.
• Acord en relació amb l’expedient de constrenyiment que es tramita contra el senyor Manuel Sousa
Barbeito, per deutes de quotes d’urbanització. S’aprova amb 4 vots a favor de l’equip de govern (CiU),
que són la totalitat dels membres presents.
• Aprovació de mocions proposades pel grup municipal de Convergència i Unió (CiU). Moció de suport
a la resolució del Parlament de Catalunya (CiU,
ERC, ICV, SI i DC) per l’exercici del dret a l’autodeterminació. Moció per la creació d’un Estat propi
per Catalunya. S’aproven amb 4 vots a favor de l’equip de govern (CiU), que són la totalitat dels membres presents.
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els grups municipals opinen

Grup Municipal
PORT-AM

Convergència
i Unió

Visc a Sabadell (Qui viu al Port?)
Visc a Sabadell, i sóc el cap de l’oposició. L’alcalde
del Port de la Selva viu a la Selva de Mar, la tinent
d’alcalde viu a Llançà i el regidor de l’Àrea de Serveis, Obres i Medi Ambient viu a Mas Pau (Avinyonet de Puigventós).
A l’alcalde, a part del sou, li paguem el telèfon, la
benzina, si marxa del poble, i els dinars si vénen
aristòcrates o gent amb càrrec. De bon matí és al
Port de la Selva, ens fa una foto i ens diu bon dia,
després, inicia la seva jornada laboral. Està redactant un Pla de turisme, entre 123.345 coses més. Li
he demanat consultar-lo un parell de vegades, però
no me l’ha fet arribar. És secret? Quan s’implantarà?
El presentarà al poble? En serem partícips?
El regidor de l’Àrea de Serveis, Obres i Medi
Ambient cap a les sis del matí ja ha arribat de Mas
Pau i volta pel poble. Desconec si fa les tasques de
regidor, però el que ningú pot negar és la seva gran
feina per mantenir el poble net com una patena i
arreglar fins l’últim detall. Sobresurt de TOTS els
polítics perquè ho fa ell amb les seves pròpies mans.
Si a més fa les tasques de regidor, el sou que té és
més que petit!
La tinent d’alcalde té negoci propi i cada matí és al
Port de la Selva. El primer que fa és portar els nens a
l’escola pública del poble –el segon tinent d’alcalde
i l’alcalde defensen l’escola pública, però porten els
seus fills a l’escola privada de Roses, suposo que
perquè té més categoria–. Ara, el dia que tanquin la
del Port de la Selva per falta de nens, segur que
“fotran” el crit al cel. Desconec les hores que dedica
a l’Ajuntament la tinent d’alcalde, però de segur que
són les suficients.
Jo, al matí, no hi sóc quasi mai, no tinc la sort o la
desgràcia –últimament, depèn com es miri– de tenir
un negoci al Port de la Selva o de poder viure de la
política. He hagut de marxar, com molts i molts
joves, per poder treballar. Els dies que vinc al poble
veig que els negocis van tancant i que cada vegada
són menys els que viuen 365 dies al Port de la Selva
(tot i que segons el cens passem dels 1.000 habitants!).
Si no marxem d’Espanya, amb les lleis que està promovent el PP, aviat serem una pedania de Llançà.
L’Ajuntament va fent feina, només faltaria, cobren
per fer-ho! Però no creieu que hi ha alguna cosa que
no acaba de funcionar?
Bones festes i millor any 2013!

Benvolguts i benvolgudes,
CiU torna a guanyar, per desena vegada, les eleccions al Parlament de Catalunya. No ha estat fàcil, no ens ho han posat fàcil, però un cop més ens n’hem
sortit i hem rebut el suport majoritari del poble de Catalunya.
Tanmateix, és evident, i no cal que ens enganyem, que el resultat que hem obtingut
no és el que desitjàvem, no respon a aquella majoria excepcional que hem demanat durant tota la campanya electoral. He dit moltes vegades que dir la veritat ha
de ser la nostra principal divisa. I és per això que ara no puc obviar, davant vostre, que el Parlament sorgit de les urnes no és el que nosaltres havíem desitjat.
Tot i així seria injust que ens envaís un sentiment de fracàs o de frustració. Us
ho deia abans, per desena vegada hem guanyat clarament les eleccions al Parlament de Catalunya i som, sense cap mena de dubte, l’única opció política cridada a liderar el nou govern.
No vull estar-me de fer-vos un comentari en relació amb les eleccions i, especialment, al fet de convocar-les, el perquè. Sentireu aquests dies comentaris en el
sentit que ens vam, em vaig, equivocar convocant-les. Us dic que no, us ben asseguro que no em penedeixo de la decisió que vàrem prendre. Moments excepcionals, decisions excepcionals, deia en el debat de Política General, i és així. L’escenari sorgit de la gran manifestació de l’Onze de Setembre a Barcelona
dibuixava un full de ruta nou, necessitava donar la veu al poble de Catalunya
perquè manifestés el seu compromís amb el nou procés que iniciem, i així ha estat
àmpliament. Nosaltres mateixos necessitàvem incorporar en el nostre programa
electoral un objectiu que, implícitament segur que hi era, però que explícitament
no manifestàvem en el programa electoral ni de govern.
Sentireu aquests dies múltiples interpretacions dels resultats, sentireu a dir que
el sobiranisme s’ha estavellat i que el dret a decidir ha quedat finiquitat. Res
més lluny de la realitat. El sobiranisme, el catalanisme, el dret a decidir té a
dia d’avui més força que mai al Parlament de Catalunya. I és per això que, com
vaig dir la mateixa nit electoral, la consulta al poble de Catalunya es farà en
els propers quatre anys. Ara més que mai el poble ha de parlar i decidir quin
futur vol per al nostre país. És el nostre compromís programàtic. Però sobretot,
és el nostre ferm compromís amb Catalunya i els seus set milions i mig de ciutadans. Ho hem dit, ho he dit, manta vegades, el poble de Catalunya té dret a
decidir el seu futur lliurement, democràticament, pacíficament, com hem fet
sempre i com vam fer l’Onze de Setembre als carrers de la capital del país.
No us amago les dificultats que el període que iniciem comporta intrínsecament, començant per governar el dia a dia, la gestió diària, la lluita contra la
crisi, garantir el benestar de les persones, però estic convençut que amb l’ajut
i la col·laboració de tots, ens en sortirem. Ho vaig dir la mateixa nit de les eleccions, cal que tots ens impliquem en la governabilitat de Catalunya, sols no ho
podem fer, necessitem la col·laboració de tots en la ingent tasca de gestionar el
dia a dia, just en un moment poc agraït. Però el país necessita, més que mai, un
govern fort, ferm en les decisions i arriscat en la lluita contra la crisi. Ja ho
vaig dir, res serà fàcil, però tot és possible.
Encetem un període molt il·lusionant per al nostre país i us demano que l’afrontem tots plegats amb fermesa i amb passió, però també amb la serenitat i la
consciència de la transcendència del camí que encetem, que, no en tingueu cap
dubte, ens durà a fer de Catalunya un país on, com dèiem en campanya electoral, viure millor!
Moltes gràcies i endavant. Visca Catalunya!
Ben cordialment,
Artur Mas
El Grup Municipal de CiU us desitja un Bon Nadal i Feliç Any Nou!
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Obres i Serveis
urant el transcurs de l’any, la brigada municipal ha realitzat feines per millorar els accessos als carrers del
Pas, les Clisques i la Tamariua. Igualment s’ha repassat
el paviment i s’han fet millores de jardineria i mobiliari.

D

També s’han realitzat manteniments amb l’asfaltatge en
alguns vials del municipi; destaquen, els realitzats en el sector Església Vella, Eucaliptus i al Mirador de la carretera de
Llançà. En el mateix sentit, s’ha actuat a la carretera de Sant
Pere de Rodes, on s’han tapat tots els forats amb un reg de
quitrà i s’ha pintat una ratlla central millorant notablement
la seguretat d’aquesta via.

Cultura
La Jornada Foixiana
i la Ruta Foix
l 30 de juny passat es van commemorar els 25
anys de la mort de J.V. Foix i per aquest motiu el
Port de la Selva va dedicar una jornada especial
en memòria del poeta. Els actes i les activitats celebrats
estaven pensats per donar a conèixer, no només la seva
vida i obra, sinó també l’estreta relació que J.V. Foix va
mantenir amb la nostra vila.

E

La jornada va començar a les 10 del matí, amb la ruta
literària, amb una segona visita a les 12.45, on es visitaren els principals punts d’interès que van marcar d’una
manera o altra el poeta durant les seves estades al Port. A
la tarda, va tenir lloc una taula rodona sobre anècdotes i
vivències que vincularen J.V. Foix amb el Port de la
Selva i, al vespre, com a colofó final, el J.V. Foix Quartet va amenitzar la diada amb un concert de poesia en
clau de sol i do(I).

J.V. Foix va néixer
a Sarrià, Barcelona,
el 1893 i va morir el
1987 també a Sarrià.
Va ser un poeta
influït pel noucentisme, però totalment
atret per les avantguardes. Ell mateix
es definia com a
“investigador en poesia”. Abans de la
Guerra Civil va col·laborar en diferents publicacions i va
publicar dos llibres, però el gran reconeixement com a
poeta no li va arribar fins als anys 50. Va fer estades al
Port de la Selva des de l’any 1924, concretament al
carrer Unió, on tenia la seva residència d’estiu. El Cafè
de la Marina, l’Hotel Comerç, el Port Reig, entre altres,
són alguns dels indrets que van inspirar el poeta en la
creació de les seves obres.
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Presentació del llibre
Ciset i una cuina vora mar
l dissabte 7 d’abril, a la Sala de Ball es
va fer la presentació del llibre Ciset i
una cuina vora el mar. L’editor, l’alcalde, la família i els amics d’en Ciset varen assistir en aquest acte i, després dels parlaments, es
va dedicar una estona a la signatura de llibres.
Més de dues-centes persones tenien interès
en veure i escoltar les vivències d’aquest veí
nostre tan entranyable i veure com han quedat
plasmades les seves receptes, amb una edició
del llibre tan acurada com el seu protagonista. L’organització de l’acte va ser a càrrec de
la seva família, que hi varen dedicar tota la
seva estima. La presentació va finalitzar amb
un petit piscolabis i una copa de cava.

E

Hipòlit Nadal i Mallol.

Foto:
Josep Algans

Diada d’homenatge a Hipòlit Nadal i Mallol 28/07/2012

l dia 28 de juliol es va dedicar una
jornada i un seguit d’actes al fill
predilecte del Port de la Selva des
del 1931.
L’últim cap de setmana del mes de
juliol es va portar a terme un homenatge a Hipòlit Nadal i Mallol, fill del Port
de la Selva i director de la revista Ressorgiment, que enguany se celebra el
40è aniversari de la darrera edició. Els
actes, que foren programats a partir de les
12 del migdia, varen consistir en presentacions, lectures i visites comentades a la

E

biblioteca, amb l’acte central i emotiu que
fou el trasllat de les seves cendres al
cementiri del poble. A la tarda, va tenir
lloc una xerrada de les tres visions
d’Hipòlit Nadal, l’obra, l’home i l’exili (amb les intervencions de Glòria
Arbonés, Maria Inés Nadal, Anna
Nadal i Marcela Lucci) i varen finalitzar els actes amb Sardanes amb la
Cobla Vila de la Jonquera, al Passeig.
Amb motiu d’aquest homenatge, es va
preparar una exposició de les portades de
la revista esmentada.

El canó Bayarte
l diumenge 2 de setembre es va col·locar una placa
commemorativa al suport del canó del Port de la
Selva, tot recordant el moment i els homes que van
fer possible que el canó de bronze més espectacular de tota
la costa estigués per sempre exposat al Passeig. En el context
dels anys 60, un grup de corallers –format per Joan Puigvert,
Salvador Puigvert, Joan Entrena i Marcel Centelles, amb l’ajuda dels mariners de l’embarcació Santa Elvira, en Celestí
Costa i en Joaquim Aymar, i la col·laboració de la Confraria
de pescadors– van aconseguir rescatar el canó de bronze que
havien trobat a prop de Puig Gros.
L’acte, que en un principi s’havia previst en el Passeig on es
varen fer els parlaments, va finalitzar a la Sala de Ball, ja
que la tramuntana no permetia la distesa conversa entre els
veïns del poble.

E
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Foto: Josep Algans

Excavacions al poblat de Santa Creu de Rodes
om ja és habitual, cada mes de setembre es porten
a terme noves campanyes d’excavacions arqueològiques al poblat de Santa Creu de Rodes, en les
quals l’Ajuntament hi col·labora. En l’edició d’enguany,
el dia de la Jornada de portes obertes, coincidint sempre
amb les Jornades europees de Patrimoni, no es va poder
portar a terme la visita comentada de les arqueòlogues a
causa del mal temps. Malgrat això, com cada any, les
noves troballes sempre són notícia i, durant dies posteriors a la fi de campanya, es va fer ressò a la premsa
catalana.

C

El poblat de Santa Creu de Rodes va ser abandonat a
corre-cuita durant el segle XVI, per la qual cosa les

seves restes es conserven, en molts casos, en bon estat.
Les excavacions recents han aportat nous testimonis de
la vida medieval, però també han obert noves incògnites com, per exemple, saber quin era exactament l’ús de
les torres exemptes aparegudes a l’extrem del nucli, o
bé de les construccions que donen al carrer principal,
molt probablement tabernae, tenint en compte que era
un lloc de pas i avituallament per als pelegrins que
feien el camí de Sant Jaume.
Les últimes excavacions han tret a la llum aspectes de la
vida religiosa, civil i militar de la Catalunya medieval i han
aportat nova informació sobre el poblat de Santa Creu de
Rodes.

El Club de Lectura
na de les propostes per a aquest hivern, que s’ha iniciat des de la Biblioteca, és el Club de Lectura que condueix
la tècnica Isabel Buscató. Aquest club és obert a tothom i té com a finalitat proporcionar als veïns un espai de tertúlia i debat entorn de la lectura del mateix llibre i, un cop llegit, trobar-se un dia a la biblioteca, per tal de
comentar-lo. Es tracta d’una activitat que reuneix persones amb una afinitat comuna: el gust per la conversa i la lectura.
Divendres 28 de setembre, a les 15.15 h, es va dur a terme la primera trobada a la Biblioteca per tal de començar el
Club de Lectura del Port de la Selva.
Actualment hi ha 20 persones que formen part d’aquest club, i des d’aquí convidem a tothom que ho desitgi a formarne part.

U
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Salut i Benestar Social
Les dinamitzacions
del Parc de Salut
ls consells comarcals de les comarques gironines han assumit les tasques de dinamització, manteniment i neteja dels Parcs Urbans
de Salut i les Xarxes d’Itineraris Saludables que fins
ara realitzava directament Dipsalut. L’Organisme
de Salut Pública els ha encarregat aquesta tasca amb
l’objectiu d’optimitzar els recursos de les diferents
administracions. Gràcies a aquesta col·laboració, es
podrà oferir –sense cap cost afegit per als municipis– sis dinamitzacions més a cada Parc i a cada
Xarxa.
Per dur a terme les feines de dinamització, neteja i
manteniment d’aquests equipaments, els consells
comarcals han creat grups de treball conformats per
un coordinador i monitors, específicament instruïts
per dirigir les sessions d’exercici en grup que es
programen als Parcs Urbans de Salut i a les Xarxes
d’Itineraris Saludables. Aquests professionals
també tenen coneixements en tècniques de mobilització comunitària per tal de promoure l’ús regular
d’aquests equipaments entre el major nombre de
persones possible i fomentar l’adquisició d’un estil
de vida saludable –basat en alimentar-se equilibradament i realitzar activitat física diària– entre els
participants en les sessions de dinamització.
Per conèixer el calendari mensual de dinamitzacions dels Parcs i les Xarxes, cal dirigir-se a la web
de l’Ajuntament o consultar el programa en els cartells que s’han efectuat.

E

Dipsalut
Nous itineraris saludables
ipsalut instal·la Xarxes d’Itineraris Saludables als municipis de les comarques gironines. Són camins senyalitzats i connectats
entre ells que transcorren tant per dins com per fora
del municipi. Des d’aquest estiu, ja estan senyalitzats en el nostre territori.
Els nous itineraris saludables del Port de la Selva
consten de tres recorreguts circulars de diferents
nivells de durada i dificultat. El primer té una distància d’1,9 km (itinerari curt), el segon de 4,4 km
(itinerari mitjà) i el tercer de 5,7 km (itinerari llarg).
Es poden fer per separat o bé unint els diferents traçats de manera que l’itinerari sigui més complet.
El camí de ronda fins al far de s’Arenella, també
entraria dins la categoria d’itinerari saludable.

D

Xerrada Teleassistència
Gent Gran
l divendres 23 de març, a les 10 del matí, va
tenir lloc, a la Sala de Plens de l’Ajuntament,
una jornada organitzada per la Diputació de
Girona i el servei local de teleassistència domiciliària,
coordinada pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
Teleassistència és un servei que permet a la persona
usuària comunicar-se les 24 h del dia els 365 dies de
l’any amb un Centre d’atenció perquè en cas de
necessitat pugui ser atesa immediatament.
La xerrada fou seguida per una vintena de persones
interessades en aquest servei.

E
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Foto: Consell Esportiu del Consell Comarcal

activitats de dinamització 2012

Fira de l’Espàrrec 2012
mb el bon temps va arribar la
IV edició d’aquest esdeveniment del nostre poble. Les
primeres notes de primavera varen
coincidir amb aquesta activitat de
dinamització social, cultural i econòmica. La Fira de l’Espàrrec del Port
de la Selva, amb tan sols quatre anys,
s’ha convertit en una activitat molt
important, en efectes i en repercussió,
tant a dintre com a fora del municipi.
El cap de setmana escollit fou el 17 i
18 de març. En l’esdeveniment hi va
participar tot el poble. Es varen preveure activitats dirigides a tots els
públics: el concurs de caçar espàrrecs,
la fira del comerç i artesania local,
activitats per a la mainada, amb el
País de Xauxa, i tallers proposats per
les associacions i entitats locals. En
Jaume Fàbrega va tornar per parlar
de la cuina de l’espàrrec de bosc,
amb una xerrada el mateix diumenge de la Fira.
Les cuines dels restaurants tornaren
a oferir noves receptes amb l’espàrrec boscà de protagonista i aquests

A

plats, presents a les cartes, es varen
poder degustar en els seus establiments.
Aprofitant que la Fira de l’Espàrrec
s’ha convertit en un esdeveniment
molt popular, el Port de la Selva va
voler rendir homenatge a dos dels
escriptors que s’han inspirat més en
els racons i la gent del poble: J.V.
Foix i Josep Maria de Sagarra. I la
companyia de teatre local ens va
oferir una lectura dramatitzada del
Cafè de la Marina que va obtenir
molt èxit de públic.
El plat fort de la Fira és la mostra de
comerç i artesania local, que en
aquesta edició va proposar el tiquet

degustació, element que va funcionar molt bé, ja que els assistents, qui
més qui menys, van poder gaudir
dels plats elaborats amb espàrrec
que oferien els comerciants.
Com cada any, varen tancar la Fira el
gegant, els capgrossos i els xanquers
del Port de la Selva i la cantada d’havaneres i el cremat, amb l’actuació del
grup local Mar d’Amunt, que en
aquesta ocasió es va fer a la Sala de
Ball, ja que no feia prou bon temps.
Des d’aquí, un cop més, volem agrair
a tothom la seva participació i felicitar-nos tots plegats pel gran èxit d’assistència i de bon ambient que va aportar al poble la 4a Fira de l’Espàrrec.

Terra de vi
a Fira Terra de Vi es va consolidant, any rere any, amb un notable èxit de públic. Enguany es va celebrar el 6 de
maig. Al matí, es van poder degustar diferents vins de la DO Empordà acompanyats de tastets de formatges i
també d’olis de diferents productors de la comarca.
El dia anterior, va tenir lloc una conferència amb el sociòleg Lluís Tolosa, expert en vins, i durant tot el cap de setmana
es van poder degustar els menús especials Fira Terra de Vi en els restaurants del municipi.

L
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SonarKids
oincidint amb els primers
banys de la temporada, es va
celebrar la quarta edició del
Festival SonarKids, que enguany va
tenir lloc els dies 26 i 27 de maig al
Port de la Selva. Es va muntar un
escenari incomparable al costat de la
platja, i un cap de setmana replet
d’activitats i actuacions perquè els
més joves aprenguin i gaudeixin de
la mà d’artistes consolidats, que
varen venir disposats a fer bellugar a tota la família.
L’objectiu del SonarKids és que tant els pares com els
nens i nenes, d’entre 0 i 14 anys, es deixin seduir per la
música, l’art i la tecnologia a través d’un format original, participatiu i innovador. Per això, el Festival promou la conducta creativa a través de propostes i contextos enriquidors i estimulants que es divideixen en
diferents franges d’edat, i on tota la família pot experimentar una nova manera de viure l’oci i el temps lliure
de manera conjunta.
En definitiva, una proposta d’oci familiar, que aposta per
la interactivitat entre pares i fills, sota una marca, el
Sònar, que s’ha convertit en una referència internacional

C

en activitats culturals lligades a les noves tecnologies i
en la creació artística d’avantguarda.
Els artistes, presents en l’edició d’enguany, provenien de
diferents estils i tendències musicals, que promouen la
confluència i riquesa de gèneres.
El conjunt de les activitats que es varen poder seguir durant
tot el cap de setmana de l’esdeveniment foren gratuïtes per
al públic, desig expressament consensuat des de l’Ajuntament amb l’equip d’organitzadors Advanced Music.
La bona notícia, després de l’èxit de la darrera edició, és
que ja s’han oficialitzat les dates per a l’edició del 2013,
que tindrà lloc els dies 1 i 2 de juny amb la incorporació
d’algunes millores tant a nivell d’horaris com d’activitats.

Jornades de la Gamba i l’Escamarlà
el 12 de maig al 30 de juny es van celebrar les III Jornades Gastronòmiques de la Gamba i l’Escamarlà al Port de la Selva on es van
poder degustar els menús oferts pels restaurants del Port de la
Selva, cuinats amb productes locals i pescats a la nostra costa.
Les Jornades es van inaugurar el dissabte dia 12 de juny, a les 18 h, a la Sala
de Ball, amb la presentació d’aquestes que va anar acompanyada de la degustació de gambes i escamarlans.

D

Altres activitats del mes de maig i juny
Ajuntament i l’Associació de Restauradors i
Comerciants es van coordinar per farcir d’activitats els caps de setmana de maig i juny aprofitant
també les activitats com el teatre o el playback. Així des
del diumenge 13, que es va celebrar el popular Aplec de
Sant Baldiri, fins al 30 de juny, amb la Jornada foixiana

L’
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coincidint amb les Jornades Gastronòmiques, vàrem
tenir la Festa Major de Sant Baldiri, la cantada de Caramelles, el popular playback o l’obra de teatre Boeing!,
Boeing!, el SonarKids, el Tramuntanart, la Fira Terra de
Vi, la revetlla de Sant Joan i la festa major de la Vall de
Santa Creu.

activitats de dinamització 2012

Tramuntanart
er tercer any consecutiu, el Port de la Selva va celebrar la Mostra
d’Art Contemporani Tramuntanart, dedicada al vent i a la influència
que aquest exerceix sobre l’ésser humà i el seu entorn.
Del 9 al 17 de juny, es van poder observar tota mena de manifestacions artístiques, en les seves diferents formes, exposades conjuntament al Passeig del
Mar i a la Platja del Port. Una vuitantena d’artistes de diferents països, consolidats i emergents, com els provinents de la Universitat de Belles Arts de
Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra, van participar en la mostra amb un
total de seixanta propostes inspirades en el vent: escultures, instal·lacions,
pintura, fotografia, poesia, vídeos, dansa contemporània i performances, que
ompliren el Port de la Selva durant aquest cicle dedicat a l’Art.
La inauguració fou el dissabte 9 de juny, a les 13.00 h, a la Galeria Carles
Bros, seguida de diferents actes, entre els quals, actuació de dansa contemporània, representació poètica, debat sobre com la Tramuntana influeix als artistes o sorteig de Quimiogrames.
Com a memòria gràfica de l’esdeveniment, es va gravar un vídeo i es va
editar un catàleg commemoratiu i una de les activitats paral·leles va ser el
concurs de fotografia.

P

Estiu festiu i festa major d’estiu
Activitats de dinamització programades i realitzades durant el mes de juliol
a primera actuació a la qual es va donar suport
aquest any, durant el primer cap de setmana d’estiu, fou la Campanya Mulla’t, que va tenir lloc a
la platja Gran del Port de la Selva.
D’altra banda, enguany s’ha celebrat la dotzena edició
del Festival de Sant Pere de Rodes, que ha tingut lloc
del 15 de juliol al 26 d’agost.
Referent a aquest cicle de concerts de música clàssica,
que ja estan consolidats en el monestir, es
varen programar tres actuacions a l’església Nostra Senyora de les Neus, una per
al mes de juliol i dues per al mes d’agost,
sota la línia de Nit de… La direcció artística d’Opus Artis va escollir fado, jazz soul i
bossa nova per a aquestes ocasions.
Les reserves i la compra d’entrades es va
fer des de l’Oficina de Turisme, com
cada estiu.
Una altra de les activitats programades, en
aquest cas per l’ARC, va ser la del trobador Samuel Arderiu, que va actuar en diferents establiments del poble i
també, en alguna ocasió, amb èxit de públic, al Passeig.

L

L’església també va acollir l’actuació de l’Orquestra de
Cambra de l’Empordà. El concert era gratuït i es va
poder escoltar clàssica dels clàssics i alguna proposta
més atrevida. El concert proposava gaudir de la música
amb peces des de Beethoven fins als Beatles.
En el mateix espai, es va poder gaudir d’una tarda de música clàssica amb Proclasmus, un concert de cant coral i
acompanyament de piano que va oferir l’artista empordanesa Anna Bassas, el diumenge 15 de juliol a la tarda.
En els actes programats per l’Ajuntament,
es va voler variar una mica els divendres
habituals al Passeig i es varen proposar
actuacions més variades, però mantenint
les sardanes i, a la Platja d’Aquí de sota,
les habituals havaneres de l’últim divendres de juliol, amb el cremat.
Es varen programar també dues actuacions infantils a la plaça de la Gent Gran,
els dissabtes 14 i 21 de juliol, espai molt
adient i, els dissabtes 21 i 28 de juliol, es varen oferir les
actuacions de Jazztons i sardanes amb motiu de la Jornada dedicada als actes d’Hipòlit Nadal i Mallol.
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Activitats de dinamització programades i realitzades durant el mes d’agost
l mes d’agost va arribar amb
els actes programats per la
Festa Major, que enguany es
va escaure els dies 3, 4 i 5 (divendres, dissabte i diumenge).
El divendres es va oferir ball al Passeig i la barra va ser organitzada per
l’AMPA. El grup que amenitzava la
festa Què tal? va fer ballar a tothom
que s’acostava al Passeig.
Els actes del dissabte de la Festa
Major varen començar al matí amb
l’habitual Travessa de natació orga-

diumenge i, a la tarda, les sardanes
es varen oferir a l’Arbre.

E

nitzada pel Club Nàutic i, a la tarda,
els més petits varen gaudir dels
inflables d’aigua al Passeig.
Al vespre, va tenir lloc l’habitual
correfoc i piromusical seguit d’una
llarga nit Jove, amb dos grups de
versions.
El diumenge dia 5 d’agost es va fer
l’Ofici solemne en Honor a la Nostra
Senyora Verge de les Neus i, seguidament, dues sardanes a la plaça de la
Gent Gran. Els capgrossos, gegants i
xanquers varen amenitzar el matí de

Petits i grans varen poden gaudir de
l’espectacle de Circ al Passeig amb
el Circ Los i, el final de festa, també
per a tots els públics, el va oferir la
gent més engrescada del poble amb
la reposició del playback, aquesta
vegada, on air, al Passeig...i, mai
més ben dit, perquè la tramuntana
també en fou, com en tantes altres
ocasions en el Port de la Selva, habitual protagonista.

Activitats per a tots els públics
na de les novetats d’aquest estiu va ser el Bus
Alícia, que durant dos dies (14 i 15 d’agost) es
va encarregar de difondre els bons hàbits alimentaris entre la població. Paral·lelament a l’exposició del
bus, es van oferir tallers de cuina i, també, van rebre la
visita d’alguns productors locals. L’assistència de participants va ser realment bona, concretament va tenir una
afluència de 830 persones.

U

Sobre el 15 d’agost també es va poder viure l’arribada
de la primera cursa amb parapent que va sortir el dia 5
de la platja d’Hondarribia (País Basc) i, després de 10
dies a peu i en parapent pel Pirineu, van fer l’arribada els
atletes des del castell de Sant Salvador a la platja Gran
del Port de la Selva, un espectacle del terra al cel i del
cel al mar.
18
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Durant els diumenges del mes d’agost,
també es va acordar tenir un parc d’inflables
en el passeig on els petits hi podien saltar
durant les llargues i caloroses tardes d’estiu.
Com a actes puntuals i rellevants, es va continuar gaudint de les actuacions del “Trobador de l’Empordà”, Samuel Arderiu, discomòbil, karaoke i Festa de l’escuma al
Passeig, concerts a la plaça de la Gent Gran,
com el trio Bosk, Álvarez i Soler amb cançons d’autor d’arreu del món i la nostra
veïna Mariona Sagarra, que el dissabte 18
d’agost va oferir un concert amb repertori
dedicat al poeta Foix.
Finalment, va tancar l’activitat d’estiu una
darrera nit d’Havaneres, a la plaça de la Gent Gran. Aquesta cantada es va poder acompanyar d’un cremat que va servir per recollir diners per a l’ADF que havia participat en les tasques d’extinció de l’incendi de l’Empordà.

Open trial Setembre
l 9 de setembre passat,
el Motor Club 80 va
organitzar el Campionat
de Catalunya de Trial Open al
Port de la Selva. Es van poder
veure motos clàssiques i
modernes i gaudir de les diferents proves en una jornada
singular dedicada al món del
motor.

E

Foto: Jean Marie Lerat

Concert de tardor

L

a Coral Polifònica de Figueres i el grup d’havaneres Mar d’Amunt
van actuar junts la tarda del 23 de setembre per oferir un concert
de tardor.
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Balanç Oficina de Turisme
Setmana Santa i estiu
a valoració global d’aquests dos períodes de gran afluència
turística, com són la Setmana Santa i l’estiu, ha estat clarament positiva si tenim en compte l’augment de turistes respecte als anys anteriors. Concretament, aquest estiu s’ha doblat
la xifra de consultes respecte l’any passat. Aquest fet és a causa
que aquest ha estat el primer any que s’han comptabilitzat les
consultes a través del programa informàtic OT Gest, i possiblement això fa que les xifres siguin més fidels a la realitat i que es
comptabilitzessin consultes que abans no es tenien en compte.
Si prenem una perspectiva més global i comparem aquest any
amb l’any 2009, quan es va arribar al major nombre de consultes
dels darrers cinc anys (10.265), l’increment és molt significatiu,
ja que gairebé es dobla el nombre de consultes.

L

En el total de l’any 2012, s’hi inclouen les consultes
comptabilitzades fins al 8 de desembre.

Setmana Santa

Estiu

464

5.804

80

1.627

165

5.217

Local

47

344

Altres

8

104

Nombre de consultes a l’Oficina de Turisme
durant la Setmana Santa i l’estiu 2012
En tots dos casos, Setmana Santa i estiu, el públic català és el
principal mercat emissor de turistes, seguit de l’europeu, amb el
francès al capdavant. El tercer lloc per volum de turistes, però ja
a més distància, l’ocupen els turistes provinents de la resta d’Espanya, seguit del públic local i, per últim, els turistes provinents
de la resta del món.
Les consultes més sol·licitades són les relatives a les activitats
programades, rutes de senderisme, cales i platges.

Catalunya
Resta d’Espanya
Europa

Font: Oficina de Turisme

Font: Oficina de Turisme

Pel que fa a les activitats programades per Setmana
Santa, es van portar a terme cinc visites guiades:
• Ruta literària J.V. Foix
• Del Port al Far
• Sortida en barca per la Mar d’Amunt
• Sant Baldiri de Taballera
• L’església i la Bíblia de Rodes
20

El nombre de participants totals va ser de 118, amb la
sortida en barca com a activitat més demandada, seguida
per la visita comentada de J.V. Foix i la de l’església que
es complementava amb la visita a la Bíblia de Rodes a la
biblioteca municipal.
També es van realitzar altres activitats per a joves i
infants com narració de contes, parc d’inflables, ciclerua, tronc mòbil i disc mòbil.

turisme

Pel que fa al període d’estiu, les activitats que es van
oferir van ser les mateixes que per Setmana Santa més
les següents:
• De cala Tamariua a cala Fornells
• Vinyataires del Port
• L’home i la mar
• Visita a l’església
• Visita a la Bíblia de Rodes
En aquest cas, la visita a l’església i la visita a la Bíblia
es feien per separat.
La sortida en barca i l’home i la mar es realitzaven dos dies
per setmana, mentre que la resta de visites es portaven a
terme només un dia a la setmana o bé cada quinzena.

Una altra de les activitats més populars fou la dels trenets turístics. Aquest estiu es va comptar amb dos trens,
un provinent de Vilajuïga i l’altre de Roses.

El trenet de Vilajuïga
Aquesta ruta és fruit de l’acord entre les àrees de turisme
dels municipis de Llançà, Vilajuïga i el Port de la Selva.
Pel que fa a la ruta, ja va venir proposada pels altres
ajuntaments i els horaris de sortida i arribada, també.
Les propostes foren dimarts i diumenge a les 9 h del matí
i a les 16 h de la tarda.
L’activitat va gaudir de bona acollida, sobretot per les
famílies amb nens o gent gran que no disposaven de mitjans per desplaçar-se.
En total se’n varen beneficiar 594 usuaris en tota la temporada d’estiu.

Roses Express
L’altra opció que hi ha hagut de trenet aquest estiu ha
estat el trenet de Roses, però en aquest cas ja venia
omplert de turistes des de l’altra ciutat costanera i s’aturava durant dues hores al municipi. Una opció que s’està
plantejant de cara a l’any vinent és la d’aprofitar les dues
hores que el tren està estacionat al poble per fer alguna
ruta interna pel municipi.
La ruta que feia els dimarts continuava cap al Monestir i
els divendres, aprofitant el mercat, estava més estona i se
n’anava cap al Trull de la Selva de Mar.

Nou material
promocional
quest estiu s’ha comptat amb una nova publicació
turística que inclou el mapa de la població amb
els establiments i les activitats turístiques i també
les rutes de senderisme del municipi i el cap de Creus.
La valoració durant aquests primers mesos de rodatge ha
estat positiva, ja que es valora gratament, per part del
públic, el fet de tenir un suport cartogràfic, sobretot per
aquells que realitzen alguna ruta o itinerari per la zona.
La primera tirada del nou fullet turístic ha estat de
10.000 fullets, dels quals se’n van repartir 1.600 en un
primer enviament a establiments turístics del municipi i
a les Oficines de Turisme més properes. Després de l’estiu, es disposa encara d’uns 4.000 exemplars que es preveu que durin fins l’estiu de 2013.

A
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Reunió
Joves
es del govern municipal es
vol implicar els joves en les
decisions que es prenguin
des de l’àrea de Joventut del municipi. L’objectiu és que participin
activament en els diferents projectes i activitats que es desenvolupin
al municipi donant la seva opinió i
aportant les seves pròpies idees.

D

Aquest va ser el motiu pel qual es
va convocar la reunió on es van presentar els diferents projectes i activitats creades per aquest col·lectiu.
Per altra banda, també es va fer la
presentació de la nova tècnica de
joventut del Port de la Selva, Mabel
Salguero.
La trobada va servir per copsar l’opinió i les idees del jovent del municipi, per poder atendre millor les
seves necessitats i inquietuds.
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Okup’alt
n un moment en què el context socioeconòmic en el qual ens
trobem fa difícil poder accedir a un lloc de treball –sobretot
per als joves que són especialment vulnerables davant aquesta
situació, i combinat amb la falta d’alternatives formatives pels que no
aconsegueixen aprovar l’educació secundària obligatòria– fa indispensable que des de les administracions orientem els nostres esforços
en l’elaboració de propostes que donin resposta a aquesta conjuntura
juvenil.
Així doncs, properament es portarà a terme la segona edició del
Projecte Okup’Alt, dirigit a tots els i les joves del municipi de 16 a
19 anys que tinguin interès en aprendre un ofici. El projecte tindrà
el suport de tots els tècnics de joventut compartits del nostre territori, que faran el seguiment als joves i comptarà també amb l’assessorament de professionals de diferents sectors econòmics de la
comarca que seran els responsables de la formació i d’oferir pràctiques en aquests oficis. Es portarà a terme durant els mesos de gener
a març de 2013 i es proposa realitzar tasques relacionades amb el
sector agrícola (treballs forestals i altres tasques en zones afectades
pel foc de l’estiu), amb el sector de la construcció (pintura, lampisteria i altres pràctiques amb l’objectiu d’arranjar equipaments
municipals) i amb el sector administratiu (màrqueting, comunicació i gestió administrativa).
Els participants s’han de comprometre a complir les condicions que
proposa el projecte i, a canvi, rebran formació professionalitzadora
gratuïta, amb el corresponent certificat acreditatiu, a part de prendre part en una iniciativa innovadora que té moltes possibilitats i
que pretén motivar i capacitar-los, alhora que pot reportar una sortida laboral per als joves que hi prenen part relacionada amb l’ofici
que practiquen.
La formació s’impartirà del 8 de gener al 22 de març en horari de 9
h a 13 h i les inscripcions es poden fer per telèfon al 972 673 728 o
bé per correu electrònic a: joventut@altemporda.org.

E

altres notícies

Jubilació de Pere Benejam

Noves incorporacions

l mes de febrer de 2012 es va jubilar Pere
Benejam i Mallol, que durant els darrers 12
anys ha estat al servei del municipi fent tasques de vigilant: des del 2008, ha exercit com a cap
del servei de Guàrdies Municipals.

urant el transcurs d’aquest any, s’han proveït dues places laborals en el nostre ajuntament mitjançant dos
processos de concurs-oposició de selecció de personal.
Mireia Bellido, des del mes de gener d’enguany, té en propietat la plaça d’educadora infantil del casal d’infants el Cau.
D’altra banda, Ada Palau fou la persona seleccionada per la
plaça d’informadora turística.
A totes dues els desitgem molta sort en les seves respectives
tasques!

E

Des de l’Ajuntament, se li va organitzar un sentit
homenatge de comiat per agrair-li la seva feina,
dedicació i disposició exemplar.
Moltíssimes gràcies!

D

El primer vaixell de la Península fet amb tècniques navals
dels ibers reposa en aigües del Port de la Selva
l derelicte que es troba enfonsat a les nostres costes batejat com a Cap de Vol, pel lloc on reposen les fustes que
se’n conserven, és el primer vaixell que es coneix a la Península fet amb tècniques navals dels ibers. Durant el
mes d’agost, el Centre d’Arqueologia Subaquàtica (CASC), amb l’embarcació Tethis, va realitzar una campanya en la qual s’ha constatat que, efectivament, es tracta d’un vaixell iber; la forma de la quilla, la troballa d’una
moneda de l’època o el fet que les quadernes estiguessin lligades amb cordes són elements que ho corroboren. S’ha
datat del segle I aC, mesurava 12 metres i s’utilitzava per a la navegació de cabotatge, transportant àmfores de vi que
–probablement– anaven destinades a la milícia romana.

E
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Jornada de neteja i millora de la riera de Rubiés
esprés d’obtenir el permís de l’Agència Catalana
de l’Aigua, l’Ajuntament es fa càrrec de la neteja
de la desembocadura de la riera de Rubiés per
minimitzar els possibles danys de les riuades. Aquesta
ha estat una actuació llargament sol·licitada a l’ACA
que és la que té les competències en aquest àmbit, però
davant la negativa a actuar es va acordar realitzar la retirada de la vegetació i el rebaix de les graves de la llera
en el tram final, amb la finalitat de minimitzar, en la
mesura que es pugui, els efectes de bona part de les riua-

D

des que pateix reiteradament la zona compresa entre l’avinguda del Dr. Broggi i l’aparcament dels Horts.
Els dies 28 i 29 de setembre, el Centre d’Estudis dels Rius
Mediterranis va organitzar actuacions de voluntariat, sensibilització i eduació ambiental a dues rieres, als municipis del Port de la Selva i Llançà. Aquestes activitats es van
dur a terme gràcies al suport de la Fundació Biodiversidad, en el marc del programa “Playas, custodia y voluntariado” i s’emmarcaven, alhora, en els actes de la Setmana
Europea de la Custòdia del Territori.

Curs bàsic de Protecció Civil
l curs va tenir lloc els dissabtes
10, 17 i 24 de novembre i estava enfocat als socis voluntaris
de Protecció Civil del Port de la Selva.
En el curs es van tractar diferents
aspectes com: La Protecció Civil a
Catalunya: Funcions, responsabilitats
i competències. El reglament de les

E
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Associacionsde Voluntaris de Protecció Civil. L’atenció sanitària immediata a Catalunya i l’atenció psicològica al ciutadà en desastres. La
sensibilització i divulgació sobre riscos i autoprotecció. La seguretat i
control (viària i ciutadana). La Protecció Civil del municipi, Plans, ris-

cos i actuacions municipals previstes en emergències.
En total 23 persones del poble van
participar en el curs. Un cop tinguin
aprovat el curs, estaran a punt per
ser nomenats voluntaris de protecció
civil.

altres notícies

Al Port fem EsPort!

L

es activitats programades al pavelló pretenen ser un revulsiu tant per a joves com per a adults per animar-los a la
pràctica o iniciació d’algun esport. La varietat dels esports i activitats fa que hi hagi un ampli ventall de possibilitats
per escollir, per a tots els gustos, i aptes per a tots els públics i edats.

Activitats programades
DE DILLUNS A DIVENDRES

DISSABTES

Classes de manteniment per a adults: aeròbic, tai-txi,
senderisme, pàdel i, per als més joves: futbol, bàsquet, taekwondo, futbol sala, senderisme, hip-hop,
esports sobre rodes, patinatge i jocs infantils.

De les 10.00 a les 13.00 hores al Pavelló, per a nens
i nenes de P3 fins a 18 anys, iniciació a l’esport, jocs
i inici a l’entrenament, teoria i pràctica de diferents
esports.

AMI al Port de la Selva 2 d’octubre de 2012
a comissió executiva de l’Associació de
Municipis per la Independència (AMI) es va
reunir el dia 2 d’octubre al Port de la Selva.
L’executiva va aprofitar aquesta ocasió per felicitar l’èxit de participació a la Diada i pel creixement a l’adhesió a l’AMI. Actualment, un total de
629 municipis i altres 34 ens municipals (diputacions, consells comarcals i consorcis) s’han adherit ja a l’AMI.
En la reunió es va aprovar també un pla pedagògic per explicar als mitjans de comunicació
espanyols la realitat catalana i el projecte de consecució d’un estat propi. Vila d’Abadal va insistir,
des de la sala de plens del nostre consistori, en el fet que
s’ha d’explicar en clau positiva el procés iniciat a Catalunya que “no és contra Espanya”, sinó que es vol que
“el nostre país assoleixi el seu objectiu nacional”.
A l’acte hi varen assistir el president, Josep M. Vila
d’Abadal, alcalde de Vic; els vicepresidents, Josep M.
Roigé, alcalde de Balaguer; Domingo Tomàs, regidor
de l’Ajuntament de Tortosa; Josep M. Corominas, alcalde d’Olot; el tresorer, Josep M. Cervera, alcalde del
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Port de la Selva; el secretari, Josep Manel Ximenis,
alcalde d’Arenys de Munt; i els vocals, Juli Gendrau,
alcalde de Berga; David Rodríguez, alcalde de Solsona;
i Jordi Munell, alcalde de Ripoll.
L’Associació de Municipis per la Independència està
formada per institucions que representen el món local i
té com principal objectiu sumar esforços per aconseguir,
en un futur proper, la creació d’un estat propi per a Catalunya, en el marc de la Unió Europea.
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Corremarató amb motiu de La Marató de TV3
a Marató de TV3 ja forma part del calendari de
Nadal. Un any més, la Televisió de Catalunya va
acollir la 21a edició de La Marató, el projecte solidari televisiu més consolidat a Catalunya, destinat a sensibilitzar la població i a recaptar fons per a la investigació científica de diferents malalties que, ara per ara, no tenen
curació definitiva. Enguany, tots els beneficis obtinguts es
varen destinar al càncer, en una jornada maratoniana d’aproximadament quinze hores que es va celebrar el diumenge 16 de desembre.
Com ja és costum, paral·lelament a La Marató, se celebren diferents actes, en la majoria de pobles i ciutats
catalanes on ciutadans anònims i empreses es mobilitzen
per la causa, tot aportant el seu granet de sorra.
Aquest any, sis joves catalans van decidir crear una iniciativa solidària en suport a La Marató, que consistia a
recórrer 415 km corrent i en bicicleta, des del Port de la
Selva fins a Lleida, pel Camí de Sant Jaume. El recorregut s’ha realitzat del 10 al 16 de desembre, i els donatius
que s’han recaptat durant aquests set dies s’han destinat
íntegrament a La Marató.
La Corremarató ha passat per 55 municipis, cadascun
dels quals ha tingut el seu propi punt de recollida de
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donacions per poder fer, in situ, el donatiu per a La
Marató. Cada 12 euros de donació, equivalia a l’apadrinament d’1 km del recorregut i, a canvi, s’oferia un buf
per al coll. L’objectiu estava centrat en recaptar els
diners necessaris per tal de poder completar el 100% del
recorregut, (415 km a peu i 415 km en bicicleta, és a dir,
un total de 830 donatius).
Aquests donatius també es van poder fer mitjançant la
pàgina web www.corremarato.cat, la pàgina del Facebook,
Twitter, i per transferència bancària.
D’altra banda, el Port de la Selva, com a població sensibilitzada, també va voler contribuir a la lluita contra el càncer, i ho va fer el diumenge 9 de desembre en una sortida a
peu a Sant Pere de Rodes, a les 9.30 h del matí. La jornada, amb una vintena de participants, va incloure una xocolatada, a les 9 h i, tot seguit, es va fer camí cap al Monestir.
En el nostre municipi es varen recaptar 720 €, apadrinat
60 km en aquesta iniciativa solidària. Estem convençuts
que s’ha aportat col·laboració, ànims i suport a la causa
solidària de l’any, perquè, més tard o més aviat, de més a
prop o més lluny, el càncer pot ser-hi present i, com bé
diu l’eslògan de La Marató, “La mort hauria de ser el
final de la vida. El càncer, no”.

activitats de nadal
Dissabte 22 de desembre de 2012
• A les 11 h del matí, sessió de contes a la biblioteca amb

PAÍS

DE

XAUXA

• A les 18 h, a l’arbre, presentació de Nadalez Vol. 2 a càrrec del grup:
EMBRANZIDA JOVE DE ROSES

Diumenge 23 de desembre de 2012
• A les 18 h, a la Sala de Ball, Quina organitzada per l’AMPA

LES CLISQUES

Nit de Nadal, 24 de desembre de 2012
• A les 12 h de la nit, Missa del Gall a la Parròquia Nostra Senyora de les Neus
amb el grup d’havaneres MAR D’AMUNT

Nadal, 25 de desembre de 2012
• A les 12 h, sardanes amb la

COBLA CERVIANENCA a la plaça Pol Nadal i Mallol

• A les 18 h, Quina a la Sala de Ball

Sant Esteve, 26 de desembre de 2012
• A les 18 h, Quina a la Sala de Ball

Dissabte 29 de desembre de 2012
• A les 11 h, sessió de contes a la biblioteca, amb la companyia de

VA

DE CONTES

Diumenge 30 de desembre de 2012
• A les 11 h, a la Sala de Ball, arribada del Patge Reial i recollida de cartes.
Amb l’animació infantil de NOÉ RIVAS, VIU LA FESTA!
• A les 18 h, Quina a la Sala de Ball

Cap d’Any, 1 de gener de 2013
• A les 18 h, Quina a la Sala de Ball

Dissabte 5 de gener de 2013
• A les 11 h, sessió de contes a la biblioteca, amb

LA PERLETA

I EL

MITJONS

• A les 18 h, NIT DE REIS. Arribada dels Ses Majestats els tres Reis d’Orient
al passeig del Mil·lenari, rebuda a l’Ajuntament i trobada amb els nens a la Sala de Ball.

Dia de Reis, 6 de gener de 2013
• A les 18 h, Quina a la Sala de Ball

Tots els nens i les nenes que vindreu el dia 5 de gener a la
Sala de Ball a recollir el vostre regal de Reis, ja podeu passar
per l’Ajuntament per apuntar -vos!!!
Els tr es Reis de l’Orient fan saber que els nens i les nenes
no empadr onats, també es poden apuntar, però hauran de r ecollir
un tiquet de 10 €, bescanviable si es juga a la quina.

Per a més información, dirigiu-vos a les oficines de l’Ajuntament

L’alcalde, els regidors
i tots els treballadors
de l’Ajuntament
us desitgem
un Bon Nadal
i un Feliç Any 2013!

Més informació a la web:
www.elportdelaselva.cat
Per a qualsevol suggeriment
contacteu amb l’Ajuntament:
bustia@elportdelaselva.cat

També ens hi trobaràs

