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Aquest butlletí ha estat imprès amb
paper ecològic de 150 g/m2.
S’ha utilitzat cel·lulosa blanquejada
totalment sense clor.

Presentació
Benvolguts conciutadans/anes,
Donant compliment al que ens havíem compromès, teniu a
les vostres mans el segon butlletí municipal, l’AJUNTAMENT
INFORMA. Això no té res d’extraordinari, sinó que és la
normalitat present i futura dels camins per arribar a una plena implicació, de tots
i totes, en les decisions que han de conduir el nostre municipi a una millor
convivència i a una millor qualitat de vida.
Aquests darrers mesos han estat, per als membres del Consistori, un temps
d’adaptació al nou funcionament, i val a dir que tant l’equip de govern com
l’oposició hem intentat, jo entenc que amb èxit, deixar enrere els enfrontaments
que genera una campanya electoral. Així, des del major coneixement, tant personal
com de gestió, tots plegats intentem obtenir el màxim profit en benefici del nostre
poble.
Trobareu en aquest butlletí informació del que s’ha fet, del que es fa i del que es
pensa fer, com us deia a l’anterior butlletí, ara estem recollint els fruits de la feina
feta en l’anterior legislatura, cultivant els que tenim en marxa i sembrant els del
futur.
La nostra feina, tant la de l’equip de govern com la de l’oposició, juntament amb
les vostres aportacions, ha de servir per tirar endavant un seguit d’actuacions
que, aplicades amb rigor i imaginació, han de permetre, al Port de la Selva,
garantir-se el futur. I per això us encoratjo a fer ús dels mecanismes de
participació existents en aquests moments: tallers Agenda 21, Pla local de
joventut, la bústia electrònica o un senzill full de suggeriments que trobareu a les
oficines municipals.
Aprofito l’ocasió per desitjar-vos a tots un Bon Nadal i un millor Any Nou.
Genís Pinart i Fernández
Alcalde del Port de la Selva
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“L’Art Romànic Català i el Mestre de Cabestany”
L’any 2004, la Comunitat Europea va aprovar el projecte Interreg IIIA, amb el finançament dels fons FEDER
que havíem projectat conjuntament amb el municipi de Cabestany (Rosselló) com a cap de fila. El projecte té
un nom tan genèric com “L’Art Romànic Català i el Mestre de Cabestany”. En aquest projecte s’aconseguia
un finançament de diferents accions relacionades amb el patrimoni cultural d’un 50% de totes les despeses.
El projecte de cooperació europea consisteix en diferents accions, algunes per realitzar conjuntament, però
les de més entitat afecten a actuacions pròpies de cada municipi. El nexe del projecte entre els dos municipis,
Cabestany i el Port de la Selva, és el Mestre de Cabestany, escultor medieval que va treballar en una àmplia
àrea pel nord de Catalunya, Euskadi, nord d’Itàlia i especialment pel Rosselló i el sud de França. La vila de
Cabestany té el timpà antic de la seva església que va donar nom a l’escultor i nosaltres tenim en el nostre
terme el monestir de Sant Pere de Rodes que, per aquelles absurditats que té la història, és acceptat per
tothom que, juntament amb la portalada de Santa Maria de Ripoll, té una de les obres escultòriques més
importants de Catalunya, que va ser desmembrada i desapareguda en una part important del seu conjunt,
parlem de la portalada de l’església del s. XII, realitzada pel Mestre de Cabestany.
Les diferents accions que calia desenvolupar per part dels dos municipis giraven entorn dels tres eixos
fonamentals de la gestió patrimonial, la conservació, la recerca i la difusió del patrimoni. Des de l’Ajuntament
del Port de la Selva, es va optar per la rehabilitació de l’ermita de Sant Baldiri de Taballera i per la recuperació
de la Bíblia de Rodes com a accions principals, i un seguit d’accions relacionades amb la difusió del patrimoni
cultural, com ara un concert de música medieval, les jornades de patrimoni cultural, l’edició del conte de la
Cabra d’Or i la senyalització de l’itinerari de Sant Baldiri.

Descobreix els teus tresors.
Jornades de Patrimoni Cultural del Port de la Selva
En el marc del projecte Interreg IIIA “L’Art Romànic Català i el Mestre de Cabestany”, finançat amb els fons
FEDER i amb la col·laboració econòmica d’altres institucions com la Diputació de Girona, la Generalitat de
Catalunya i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, s’han programat diferents caps de setmanes amb conferències
i visites guiades per tal d’explicar a tothom el que s’està fent pel que fa a
recerca i conservació en diferents monuments del nostre municipi.
Les jornades s’organitzen en tres caps de setmana. El primer va ser el
dia 10 i 11 de novembre dedicat a Sant Baldiri de Taballera, amb
diferents ponències que explicaven el monument des de diferents punts
de vista. Joan Badia va contextualitzar l’església preromànica amb les
altres esglésies més o menys properes. Gema Vieyra va explicar les
troballes de la campanya d’excavacions del març i l’actual amb la
posada al descobert de diferents murs i d’un cementiri al costat nord
del conjunt, i Joan Falgueras va explicar el procés de consolidació de
l’església i de la torre. El diumenge dia 11 de novembre es va fer una
excursió a peu, amb molta participació, fins a Sant Baldiri. Gema Vieyra va explicar el jaciment arqueològic,
que va sorprendre per les seves dimensions i per la peculiaritat de moltes de les troballes.
El cap de setmana del 24 de novembre, en el marc de les Jornades de Patrimoni Cultural, es va dedicar a un
altre jaciment arqueològic, en aquest cas al poblat medieval de Santa Creu de Rodes. La direcció arqueològica
és a mans de Montserrat Mataró, Imma Ollich i Anna M. Puig. Es va iniciar la jornada a la Sala del Ball, amb
participació de les tres arqueòlogues. Ens van explicar que al voltant de l’església de Santa Helena hi havia
una població molt important vinculada al monestir de Sant Pere de Rodes que posteriorment vàrem visitar.
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La darrera de les jornades ha estat la del 15 de desembre, dedicada al facsímil de la Bíblia de Rodes. Aquest
manuscrit del s. XI va pertànyer al monestir de Sant Pere de Rodes durant segles, fins que a finals del s. XVII,
el duc de Noailles el va prendre com a botí de guerra. Està considerat com un dels manuscrits il·luminats més
importants del Romànic. Actualment es troba a la Biblioteca Nacional de París. L’Ajuntament ha aconseguit
mitjançant les noves tecnologies una reproducció digital i sobre paper del document medieval.
Aquest darrer dia es va explicar el manuscrit des de diferents punts de vista. Es va contextualitzar el
manuscrit explicant què és un escriptori, a càrrec de Ramon Sargatal; tot seguit l’escultor Alphonse Snoeck
va fer la seva intervenció explicant els nombrosos paral·lelismes que ha trobat entre els dibuixos de la Bíblia
de Rodes i l’escultura Romànica. Per acabar les jornades, la professora Imma Lorés va parlar àmpliament de
la Bíblia de Rodes i del temps de l’abat Oliba. Per qüestió de dates no hem pogut recopilar la informació
d’aquesta jornada en aquest butlletí, us l’oferirem en el següent.

Sant Baldiri de Taballera
L’ermita de Sant Baldiri de Taballera està situada en el nostre terme municipal, dintre del massís del cap de
Creus, a uns cinc km del nucli urbà. El conjunt està declarat Bé Cultural d’Interès Local i la torre, Bé Cultural
d’Interès Nacional. Actualment, l’Ajuntament del Port de la Selva està realitzant diferents treballs de
recuperació de l’ermita en el marc d’un projecte de cooperació europea Interreg. A continuació teniu un breu
resum del que van explicar els ponents durant la jornada del 10 de novembre del 2007.
Joan Badia i Homs (historiador)
L’església de Sant Baldiri, documentada des del segle X com a possessió de la gran badia de Sant Pere de
Rodes, era el centre religiós del poblat dispers de la muntanya de Sant Baldiri i es convertí en un santuari que
fou renovat arquitectònicament a l’època moderna. Al costat hi ha la torre de guaita i defensa contra la pirateria.
Les restes de la construcció corresponen a un temple preromànic que, sobretot després de les excavacions en
curs, s’endevina que formava part d’un conjunt edificat i sepulcral de certa complexitat i importància. Aquestes
restes preromàniques es poden situar dins del context de l’art i l’arquitectura altmedieval de l’Empordà i del
Rosselló, que té unes característiques pròpies i diferenciades en referència a altres comtats catalans.

SS. MM. ELS TRES REIS D’ORIENT FAN SABER
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-HI!
ELS NENS I LES NENES NO EMPADRONATS AQUÍ, TAMBÉ US PODEU APUNTAR
RECOLLIINT UN TIQUET DE 10 €, BESCANVIABLE SI ES JUGA A LA QUINA.
Per a més informació adreceu-vos a les oficines de l’Ajuntament
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La dedicació a sant Baldiri, pròpia d’època carolíngia, en aquest temple va aparellada a la de sant Joan, fet
que possibilita un origen del lloc de culte en un moment més reculat.
La continuïtat de la investigació arqueològica pot descobrir aspectes molt interessants de l’església
altmedieval. Podria presentar una certa complexitat arquitectònica, que les restes actualment visibles ja
insinuen. Cal destacar la singular entrada al costat nord, de doble arcada, i l’absis de marcada ferradura, com
a paradigma del pas de les capçaleres carrades –quadrangulars o trapezials com la de Santa Helena de
Rodes – vers les romàniques de planta semicircular.
Gema Vieyra Bosch (arqueòloga)
Durant l’any 2007 han tingut lloc les dues fases de la primera campanya d’intervencions arqueològiques al
conjunt de Sant Baldiri de Taballera, en el marc del projecte de rehabilitació del conjunt.
Mentre els treballs encara estan en curs, els resultats obtinguts permeten presentar unes primeres hipòtesis
sobre l’evolució arquitectònica de l’edifici i el tipus d’ocupació de la zona immediata al nord.
La troballa de materials d’època romana, malgrat la inexistència d’estructures, fins ara, permet pensar que
en època tardoromana el lloc va ser freqüentat. Aquesta presència, clarament palesa al fons marí, estaria
relacionada amb el circuit de comerç marítim al llarg del cap de Creus.
De la primera església de Sant Baldiri, construïda entre finals del segle IX i primers del X, ha quedat al
descobert tota la paret nord on destaquen dues obertures que comunicaven l’interior del temple amb un
espai dominat per la muntanya que s’aixeca en aquest costat. Els resultats arqueològics més destacats fan
referència a una ocupació funerària, sobre el pendent de la muntanya. D’aquest cementiri, s’han excavat tres
tombes de tipologia variada: una caixa de lloses primes amb coberta planera del mateix material, una caixa
de parets d’obra revestides amb coberta de lloses quadrangulars gruixudes i una probable fossa excavada al
terra i coberta amb lloses.
En diferents moments, durant un període de funcionament llarg, l’organització d’aquest espai funerari va patir
algunes modificacions amb la construcció de parets de tanca i compartimentació que van comportar
l’alteració d’alguna de les tombes més antigues.
Les diferents fases constructives de l’edifici religiós han estat referenciades a notícies documentals i així es pot
identificar una ampliació ocorreguda durant la primera meitat del segle XVII i una altra reforma important de
mitjan segle XVIII. També està documentada la construcció d’una imponent torre de defensa que respon a una
estratègia de fortificació de la costa per part de la monarquia espanyola durant la primera meitat del s. XVI.
De la darrera fase del conjunt de Sant Baldiri, ha quedat evidenciada la inclusió de l’edifici religiós en els
circuits quotidians de les persones que vivien a casa del capellà. Aquesta familiaritat ha quedat palesa quan,
a tocar la paret de l’església, a l’extrem de llevant, ha estat excavada una escombrera que ha proporcionat
molta ceràmica i que hauria estat llançada en aquest punt des d’una finestra oberta al pis del cor de l’església.
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Joan Falgueras Font (arquitecte i historiador)
Els treballs de consolidació de les estructures arquitectòniques a Sant Baldiri de Taballera estan compresos en
dos projectes. Un primer projecte per cobrir l’església i un segon projecte de consolidació de les restes de la torre.
El primer aborda l’antiga nau de l’ermita per tal de dotar-la d’una coberta protectora que recolzi sobre la part
superior dels murs conservats un cop sanejats. La nau té una longitud de 20 metres i una amplada de 7
metres interiors corresponents a 8,5 metres en l’exterior arribant a 11 m en els extrems dels contraforts.
S’ha pensat en una coberta lleugera per dotar les excavacions arqueològiques de l’interior de la nau d’unes
condicions de treball segures sense carregar excessivament les estructures dels murs. A partir de les
fotografies antigues conservades, es coneix com era l’aspecte exterior de la teulada en les últimes etapes.
Per fora hi haurà poques diferències pel que fa a textures i colors, mentre que a l’interior de la nau
s’apreciaran amb més claredat les característiques contemporànies de les estructures actuals.
La coberta es realitza a partir dels murs laterals i a partir d’unes jàsseres de fusta posades a banda i banda
de l’eix del carener i recolzades en els arcs de diafragma reforçats que originàriament ja sustentaven la
coberta antiga. A sobre s’hi col·loquen en sec uns panells autoportants i aïllants que fan directament de
solera i reben les teules d’acabat superior.
El segon projecte aborda l’àmbit de la torre
amb un diàmetre exterior d’uns 9 metres, un
diàmetre interior de poc més de 6 metres i
una alçada des de la part alta del terreny
d’uns 9 metres. A partir de l’observació de
la disposició dels blocs de runa provinents
de l’ensulsiada o enderroc de la torre,
arribem a la conclusió que la cara sud es va
obrir en dues meitats i en bloc va relliscar
seguint el pendent sense arribar a tombarse. La intervenció que es proposa és a partir
de la consolidació de les restes en la seva
configuració actual sense voler reproduir el
volum complet original.
De la resta de la torre que queda dempeus,
es consolidarà el fragment de cúpula
mitjançant un casquet prim armat amb unes
fixacions fins a una solera superior, que evitarà la progressiva degradació i les filtracions d’aigua, tot evacuant
aquestes cap al perímetre. L’acabat interior serà amb arrebossats de calç similar als tradicionals que
revestirà els materials contemporanis. Els llavis esparracats, tant del semicilindre que es manté dret com
dels fragments del cilindre caigut, se sanegen i regularitzen per deturar el procés de degradació i donar-los
una forma atalussada estable que eviti despreniments.
Els grans blocs caiguts al sòl s’estabilitzaran amb una pinta o reixa no visible a l’entorn de la base de la torre
formada amb uns micropilons ancorats a la roca.

PUNT DE RECOLLIDA DE DEIXALLES
Horari
De dilluns a divendres de 9h a 13h i de 15h a 18h
Dissabtes de 10h a 12.30h
7
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Poblat medieval de Santa Creu de Rodes
El cap de setmana del 24 de
novembre, en el marc de les
Jornades de Patrimoni Cultural, es
va dedicar a un altre jaciment
arqueològic, en aquest cas al
poblat medieval de Santa Creu de
Rodes. La direcció arqueològica és
a mans de Montserrat Mataró i
Pladelasala, Imma Ollich i Castanyer,
i Anna Maria Puig i Griessenberger.
Es va iniciar la jornada a la Sala del
Ball, amb participació de les tres
arqueòlogues. Van contextualitzar el
jaciment amb diferents poblacions medievals excavades a Europa i amb les intervencions anteriors al poblat
de Santa Creu i a l’església de Santa Helena, als anys 70 i finals dels 90, respectivament. Finalment es va
explicar com s’havien fet les excavacions i quines eren les hipòtesis de treball, tant per a l’estudi de l’urbanisme
i de les construccions del poblat medieval, com pel material arqueològic que ha aparegut en les excavacions.
A l’acte hi van assistir una setantena de persones interessades en el jaciment i que van fer diverses preguntes.
Tot seguit es va fer una visita al jaciment, guiada per les mateixes arqueòlogues. L’Ajuntament havia posat
un autocar a disposició dels assistents a les jornades. La visita va despertar molt d’interès. Primer es va
visitar l’església de Santa Creu de Rodes, on es va explicar les diferents fases constructives i seguidament
es va explicar el funcionament i l’urbanisme del poblat, acabant per visitar la casa que han excavat en
aquesta campanya d’excavacions.
Les excavacions arqueològiques programades al poblat medieval de Santa Creu de Rodes formen part de la
programació de la Universitat de Barcelona, en conveni amb el Museu d’Història de Catalunya i amb la
col·laboració de l’Ajuntament del Port de la Selva. Formen part del projecte de recerca “El poblat medieval de
Santa Creu de Rodes. Urbanisme i estructuració de l’espai”, programat pel trienni 2006-2008, inscrit en la
línia de recerca Hàbitat fortificat i altres formes d’assentament a la Catalunya medieval, del Departament
d’Història Medieval de la UB.
Els resultats preliminars d’aquestes primeres campanyes permeten una aproximació a l’estructura urbanística
del poblat medieval, organitzat a partir d’un carrer nord-sud que actua com a eix vertebrador. L’espai públic
principal del poblat és la plaça de davant l’església, on s’obren tots els sectors delimitats, tant públics com
domèstics. La localització d’un carrer orientat est-oest, transversal al carrer principal, sembla confirmar
l’existència d’una planificació urbanística en la construcció del poblat medieval, que s’organitza en terrasses
adaptades als desnivells del terreny. Part de les estructures del poblat s’assenten sobre una ocupació
anterior, la sagrera de l’església de Santa Helena, amb una necròpolis de tombes antropomorfes, fet que
constata un canvi en l’ús de l’espai a partir del segle XI.

La Bíblia de Rodes
La Bíblia de Rodes és un dels manuscrits més importants realitzats a Catalunya. Data
de principis del s. XI, iniciat a l’escriptòrium de Ripoll i acabat probablement a
l’escriptòrium de Sant Pere de Rodes, va ser pres del Monestir a finals del s. XVII pel
duc de Noailles com a botí de guerra i actualment es conserva a la BN de París.
Les noves tecnologies ens han permès avui reproduir amb tota fidelitat la totalitat
de l’obra i l’hem poguda restituir al Port de la Selva. Dedicarem un apartat a la Bíblia
en el proper butlletí amb tots els continguts de la jornada del 15 de desembre.
8

INFORMACIÓ GENERAL

Carril bici

La carretera GIV-6121 de connexió amb la Selva de Mar és utilitzada
habitualment com a xarxa de passeig per a vianants i bicicletes que
gaudeixen d’un entorn inqüestionable. L’actual estructura de la
carretera, amb una amplada aproximada de 5 metres, amb murets de
pedra a la fi dels vorals, que dificulten la visibilitat, esdevé perillosa
per a la gran quantitat de vianants i bicicletes que s’enregistren,
especialment en els dies de bonança.
És per aquest motiu que els ajuntaments del Port de la Selva i la
Selva de Mar vàrem demanar a la Diputació de Girona que a l’hora de
projectar el condicionament de la carretera, també es projectés un vial paral·lel per a vianants i bicicletes.
Aquest mes la Diputació de Girona licitarà les obres previstes en el projecte redactat per la mateixa Diputació de
Girona i que té un cost d’execució de 792.100,85 € dels quals 125.547,31 € són finançats pel nostre
Ajuntament, 88.322,37 € per l’Ajuntament de la Selva de Mar i la resta per la mateixa Diputació de Girona.
Les obres consistiran en l’ampliació de la plataforma que possibiliti l’existència de dos carrils de tres metres
per al trànsit de vehicles amb uns vorals de mig metre a banda i banda. Igualment es crearà una nova
plataforma de 2,5 metres d’amplada, amb prou separació de la calçada, que acollirà el carril bici. Per salvar
el pas de la riera i donar continuïtat al carril bici també s’haurà de construir una passarel·la de 13 metres de
llum amb acabats de fusta de pi tractada.
El carril bici transcorrerà paral·lel a la carretera amb una cuneta formigonada d’1,50 metres d’amplada i una
barana de separació, a excepció d’algun petit tram que per adaptar-se al relleu o a la vegetació se’n separarà
més. El paviment del carril bici serà de tot-ú i acabat amb una capa en superfície de sauló.
Si el procediment d’adjudicació de l’obra no pateix endarreriments, és molt probable que el proper estiu les
obres s’hagin acabat i el carril bici estigui en funcionament. Així es podrà afegir a la xarxa de camins i
passejos del nostre municipi i sobretot millorarà la seguretat dels usuaris.

Dies
Dijous, 27-12-2007
Divendres, 28-12-2007
Dissabte, 29-12-2007
Dilluns, 31-12-2007

Dimecres, 02-01-2008
Dijous, 03-01-2008
Divendres, 04-01-2008

Horari
10.00h a 13.00h i de 16.30h a 19.30h
Exepte el 29-12-2007 que serà de 10.00h a 13.00 h
INSCRIPCIONS: a l’Ajuntament, abans del dia 21-12-2007
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La remodelació del pavelló:
poliesportiu i magatzem
L’any 1995 es va construir una estructura metàl·lica d’una nau de dimensions 48.80 x 26.70 m, amb coberta
del tipus sandvitx amb planxes metàl·liques esmaltades. El tancament és de bloc de formigó amb un espai
d’accés ubicat a l’extrem nord-oest on es feia l’entrada a través d’un porxo.
Per bé que en principi estava pensada com a nau destinada a l’activitat esportiva i d’oci, va acabar esdevenint un
calaix de sastre on a més d’aquestes activitats hi havia una part destinada a usos de magatzem, no només
municipal sinó també d’altres entitats del poble, ADF, caçadors, carrossa de carnaval. Ús que, a causa de les grans
dimensions de l’edifici, provoca l’acumulació de diferents materials i estris col·locats de forma poc ordenada.
Davant aquesta situació es va decidir actuar en aquest edifici adaptant-lo a les necessitats reals.
Les tasques realitzades es poden dividir en dues fases diferenciades: l’habilitació d’una part (concretament
dues crugies) com a magatzem municipal, i el condicionament de la resta com a pista poliesportiva. Per fer això
s’ha construït un mur a tota l’alçada de l’edifici, per tal d’obtenir els dos espais clarament diferenciats.
El magatzem ha quedat format per una planta baixa lliure i un altell que ocupa part d’aquesta, units per una
escala metàl·lica de servei, i un muntacàrregues per poder elevar tot el material que s’ha d’ubicar en aquesta
planta. A la part de doble espai, es crearà una zona de rentat de vehicles, amb l’adaptació del pendent del
paviment i la interposició d’un embornal, que es connectarà a la xarxa municipal. A la part posterior, també s’hi
construirà un bloc de serveis compost per lavabos, inodor i dutxa, pels treballadors de la brigada municipal.
Pel que fa a la pista poliesportiva, s’ha millorat l’accés conformant un cancell a l’entrada de l’edifici, s’ha
tancat perimetralment el porxo exterior amb fusteria d’alumini, de tal forma que les portes d’accés es troben
col·locades perpendicularment a l’acció del vent.
S’ha renovat la fusteria, i s’ha canviat per una d’alumini amb els mecanismes d’acer inoxidable, i els vidres
laminars.
La pràctica esportiva “indoor” demanava l’existència d’un paviment que, a la vegada que resistent, tingués
unes bones dosis d’elasticitat. S’ha optat per l’aplicació d’una pintura mat de poliuretà de dos components,
lliure de plom i altament resistent a l’abrasió, especial per l’activitat prevista.
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S’han realitzat les operacions necessàries per a ubicar-hi les següents especialitats esportives:
• 2 pistes de minibàsquet.
• 1 pista de bàsquet.
• 1 pista de voleibol.
• 1 pista de futbito.
Tot plegat amb les següents dotacions:
• 4 cistelles de minibàsquet replegables automàticament (motoritzades).
• 2 cistelles de bàsquet replegables automàticament (motoritzades).
• 2 porteries d’handbol o futbito.
• 1 xarxa de voleibol encastable.
Els pilars metàl·lics existents s’han protegit amb revestiments d’escuma fins a una alçada de contacte suficient.
Totes les instal·lacions s’han adaptat a les d’un edifici de pública concurrència, i per tant a les normatives
de policia i espectacles, a les de prevenció d’incendis i a les del nou reglament de baixa tensió. Aquestes
circumstàncies han comportat l’obertura d’una nova sortida d’emergència, la protecció al foc de l’estructura,
la introducció d’un sistema d’alarma d’incendis i la instal·lació d’una xarxa de boques d’incendi equipades.
També s’ha substituït del tot el cablejat elèctric existent per a col·locar-hi els “afumex”.
En aquests moments estem elaborant un calendari d’activitats i ús del poliesportiu que molt aviat us donarem
a conèixer.
Aquest conjunt pretén ser el focus d’atenció de les iniciatives esportives que es generin en el municipi, ja que
a més del mateix poliesportiu, estem treballant per tal que en un futur no massa llunyà, el seu entorn aculli
un equipament poliesportiu exterior, una piscina climatitzada i diferents espais d’oci i esbarjo, vinculats al
carril bici que ha d’unir el nostre municipi amb la Selva de Mar.

TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA
Creu Roja i l’Ajuntament del Port de la Selva us ofereixen aquest servei
Informació: a les oficines municipals o al 972 387 025
11
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Pla local per a la sostenibilitat:
Agenda 21
Per què serveix una Agenda 21 local?

Com ja sabeu, des de les acaballes de l’anterior legislatura,
el nostre Ajuntament lidera amb els municipis veïns de
Cadaqués i la Selva de Mar la realització d’una Agenda 21
que ha d’acabar amb la redacció d’un Pla d’acció local
per a la sostenibilitat (PALS).

L’Agenda 21 local pretén integrar els temes ambientals,
econòmics, socials i culturals del municipi i afavorir la
qualitat de vida de la població local. L’objectiu final del
procés és que cada Ajuntament aprovi un Pla d’acció
local cap a la sostenibilitat (PALS), consensuat entre
les autoritats locals i els components del teixit
socioeconòmic del municipi, mitjançant el diàleg i la
par ticipació. Aquestes accions, que decidim entre
tots/es, hauran de definir com volem que sigui el nostre
municipi en un futur!

La redacció d’aquest Pla requereix de la participació de
la ciutadania i de tots els sectors econòmics i socials
del municipi. Fins avui, en el procés de diagnosi,
aquesta participació presenta mancances. Per bé que la
participació a les enquestes es pot considerar acceptable,
no es pot dir el mateix del taller en el qual si trèiem els
membres de l’Ajuntament, la resta els comptàvem amb
els dits d’una mà.

On som ara?

Si tots plegats volem que el PALS sigui el pal de paller en
el desplegament de la sostenibilitat de la política
municipal, en tots els seus vessants: social, ambiental i
econòmic, hem de mirar d’implicar-nos-hi una mica més.

Ara ja fa uns mesos que el procés és en marxa, s’ha
acabat la recollida d’informació i la primera fase de
participació ciutadana (bústies, enquestes, oficina A21 i
taller de diagnosi), en l’actualitat s’estan redactant les
memòries descriptives i realitzant les diagnosis
estratègiques.

Què és una Agenda 21 local?
El concepte d’Agenda 21 té origen a la Cimera de la Terra,
feta l’any 1992 a Rio de Janeiro. I es va concebre com un
“Pla d’acció que elabora estratègies i un programa de
mesures integrades per frenar l’efecte de la degradació
ambiental i promoure un desenvolupament sostenible”.
On el desenvolupament sostenible s’entén com aquell
que asseguri les nostres necessitats actuals, sense posar
en risc la capacitat de les generacions futures per satisfer
les seves. Per altra banda, el desenvolupament a escala
local de l’Agenda 21 es concreta a la Carta d’Aalborg,
Dinamarca, l’any 1994, a la I Conferència de les ciutats i
els pobles sostenibles i, posteriorment, en els compromisos
europeus de Lisboa (1996), Hannover (2000) i
Aalborg+10 (2004).

Encara s’hi pot participar?

Dins d’aquest context, el Por t de la Selva, Cadaqués i la
Selva de Mar, a través del programa impulsat per la
Diputació de Girona, vàrem decidir iniciar de manera
conjunta els treballs per tal d’elaborar una Agenda 21
local.

Podeu seguir el procés a través de la pàgina web
www.agenda21local.org on trobareu els diferents
documents que s’han generat fins avui. Si teniu qualsevol
dubte, podeu contactar per correu electrònic, amb
agenda21@serpa.cat o bé directament a l’Ajuntament.

La participació ciutadana és un dels principals pilars per
a l’execució del procés d’Agenda 21, no només a l’hora
d’aportar la percepció de la situació actual sinó també, i
sobretot, per consensuar les propostes recollides en el
Pla d’acció local per a la sostenibilitat (PALS), i supervisar
l’execució i adequació d’aquest.
Durant tot aquest temps, hem treballat amb la finalitat
d’establir un procés de participació obert a tothom.
Encara disposeu de la possibilitat de participar en el
taller d’Accions on a partir de la diagnosi i la informació
recollida es consensuaran les propostes d’accions per
part de la població.

www.agenda21local.org
El Port de la Selva
Cadaqués
La Selva de Mar

Divendres
25 de gener de 2008
a les 19 h:
taller d’accions

participa-hi!!

EL NOSTRE FUTUR, EL TEU FUTUR
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Conveni de col·laboració
amb el Servei Català de Trànsit
b) Infraccions excloses de l’objecte d’aquest conveni
Les infraccions relatives al règim de parada i estacionament també estan incloses en aquest conveni, llevat
d’aquells supòsits en els quals no s’hagi pogut identificar,
per part de l’agent denunciant, el conductor responsable
de la infracció i, per tant, no s’hagi pogut notificar en
l’acte la corresponent denúncia.

L’Ajuntament del Port de la Selva i el Servei Català de Trànsit
hem signat el conveni referent a l’assumpció de les facultats
de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació
en vies urbanes.
Aquest conveni té per objecte regular els termes de la
col·laboració en matèria d’infraccions de normes de
circulació entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament del
Por t de la Selva, pel que fa a l’assumpció de les
competències sancionadores atribuïdes a l’alcalde en vies
urbanes per part dels delegats i delegades territorials del
Govern de la Generalitat, d’acord amb l’article 11.4 de la Llei
14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català
de Trànsit.

c) Instrucció del procediment sancionador
D’acord amb allò que preveu el Decret 102/1998, de 15
d’abril, el Servei Territorial de Trànsit de Girona ha
d’instruir els expedients sancionadors incoats per les
denúncies formulades pels agents del cos de vigilants en
l’exercici de les funcions de vigilància i control del trànsit
en les vies urbanes del Port de la Selva.

Continguts de la col·laboració

d) Resolució de l’expedient sancionador
L’òrgan de la Generalitat que resoldrà l’expedient
sancionador i imposarà, si escau, la sanció per les
infraccions denunciades pels agents del cos de vigilants
en les vies urbanes del Port de la Selva és el delegat/da
territorial del Govern de la Generalitat a Girona.

La col·laboració entre el Ser vei Català de Trànsit i
l’Ajuntament, en la matèria objecte d’aquest conveni, es
durà a terme d’acord amb els apartats següents:
a) Inici del procediment sancionador
El procediment sancionador que tramitarà el Servei Català
de Trànsit s’iniciarà com a conseqüència de les denúncies
de caràcter obligatori formulades pels agents del cos de
vigilants (Guàrdia Municipal de l’Ajuntament del Port de la
Selva), en funcions de vigilància i control del trànsit,
contra infraccions comeses en les vies urbanes del
municipi del Port de la Selva, de conformitat amb l’article
4.1 del Reial decret 320/1994, de 25 de febrer, pel qual
s’aprova el Reglament del procediment sancionador en
matèria de trànsit, amb excepció de les que es detallen
en la lletra següent d’aquest pacte.

e) Cobrament de la sanció pecuniària
El Servei Català de Trànsit gestionarà i ingressarà el
cobrament de les sancions derivades dels expedients
sancionadors a què fan referència els apartats anteriors.
L’import de les multes i sancions derivades de les denúncies
a què es refereix aquest conveni pot ser exigit pel Servei
Català de Trànsit per la via de constrenyiment.
f) Règim de recursos
Contra les resolucions sancionadores dictades pel
delegat/da territorial del Govern de la Generalitat de
Girona que es derivin de les denúncies que són objecte
d’aquest conveni, es pot interposar recurs d’alçada davant
el director del Servei Català de Trànsit.

A aquests efectes, els agents del cos de vigilants del Port
de la Selva han d’utilitzar les butlletes de denúncia pròpies
del Servei Català de Trànsit i han d’aplicar el Catàleg
d’Infraccions d’aquest organisme.

Mitjançant aquest article i l’exposició al tauler d’anuncis de la signatura i les condicions de
l’esmentat conveni, l’Ajuntament del Port de la Selva considera publicitat el contingut d’aquest
conveni per tal de garantir, d’acord amb el principi de seguretat jurídica, el seu coneixement
per part dels habitants i visitants del municipi.

Horari d’hivern:
De dilluns a divendres de les 9h a les 14h

NOU TELÈFON 972 388 100
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L’AIGUA: un bé preuat

El 25 de juliol de 2007, i davant l’escassa acumulació de
precipitació dels mesos anteriors, aquest Ajuntament va
dictar un BAN on es demanava reduir l’ús d’aigua i fer-ne
un consum racional.

El 29 d’octubre de 2007 es va dictar els següent Decret:
PRIMER
Resta suspès el servei de subministrament d’aigua de la xarxa
municipal, i pels usos que s’assenyalen:
– Per a ús agrícola i de reg.
– Per a ús industrial, com ara la neteja d’embarcacions.
– Per a la neteja de carrers, façanes i terrasses.
– Per a qualsevol altre ús que no sigui pròpriament el
domèstic.

Tres mesos després, i davant la persistència de la situació
meteorològica que ha determinat una dràstica disminució
de la reserves d’aigua i que a curt termini provoca el
deteriorament de la seva qualitat –augment dels
indicadors de salinitat en l’espai freàtic que ens
abasteix– i a mitjà termini problemes en la satisfacció
adequada de les demandes d’aigua per a l’ús domèstic.

SEGON
Recordar a tots els veïns que l’article 9.2.b) de la vigent
Ordenança de policia, bon govern i circulació (BOP de Girona,
núm. 154, de 9 d’agost de 2.001) prohibeix expressament
rentar vehicles a la via pública.

Per tal d’intentar assegurar el màxim cabal subministrat i
la qualitat sanitària de l’aigua pels usos declarats
prioritaris per la llei, l’Ajuntament del Port de la Selva ha
considerat convenient adoptar un seguit de mesures de
caràcter excepcional, amb l’objectiu d’intensificar l’estalvi
i fer un aprofitament encara més eficient de l’aigua, i tot
plegat possibilitar que els recursos super ficials i
subterranis recuperin els nivells adients.

TERCER
Per satisfer la demanda d’aigua pels usos suspesos temporalment, l’Ajuntament posa a disposició dels interessats, prèvia
sol·licitud i informe, l’ús d’aigua regenerada provinent del
terciari, que se subministrarà a la sortida de la depuradora.
QUART
El present Decret es traslladarà a l’empresa SOREA, arrendatària del servei de subministrament d’aigua, es publicarà al
Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, i se’n farà la màxima difusió
a la població pels canals habituals.

A l’empara de l’article 21 del Reglament del servei
d’abastament d’aigua potable del Port de la Selva,
publicat al BOP de Girona número 84, de 21 de juny de
1994, que estableix la prioritat del servei per satisfer les
necessitats domiciliàries dels habitatges, i la resta d’usos
només en el cas que les necessitats de l’abastament ho
permetin. Així mateix, si el servei ho exigeix, es podrà fins
i tot suspendre el servei per a aquests usos que no siguin
estrictament els domèstics.

CINQUÈ
Aquesta resolució serà vigent fins que no es dicti expressament
l’aixecament d’aquesta suspensió en el subministrament.
Paral·lelament, l’Ajuntament ha fet gestions amb l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA) per tal de realitzar una prospecció a la
zona de Montroses per determinar si hi ha aigua suficient com
per complementar la dels pous actuals.

Des de l’Ajuntament amb col·laboració amb l’ADF
subministrem aigua provinent del terciari
als industrials que ho sol·liciten,
col·laborant tots plegats en l’estalvi d’aigua de boca.
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Informació general i recomanacions per a l’ús d’aigua regenerada al Port de la Selva
Què és l’aigua regenerada?
L’aigua regenerada és el resultat de l’aplicació d’un procés equivalent a la potabilització en una aigua residual ja
depurada. El tractament de regeneració de la depuradora del Port de la Selva i la Selva de Mar consta d’uns
processos equivalents als d’una potabilitzadora convencional, a més d’una desinfecció d’ampli espectre aportada per
l’ús combinat de dos agents com són la llum ultraviolada i d’hipoclorit, els quals tenen una eficàcia provada sobre
l’eliminació de bacteris, virus i protozous patògens. L’elevada qualitat sanitària d’aquesta aigua la fa segura per a
tota mena d’usos no potables, com per exemple el reg de jardins, de conreus, inclosos els d’horta, i la neteja viària.
On puc trobar informació?
El Consorci de la Costa Brava disposa d’informació actualitzada sobre la qualitat de les aigües que produeix i
subministra, inclosa l’aigua regenerada. Els ciutadans interessats poden consultar la qualitat de l’aigua regenerada
del Port de la Selva i la Selva de Mar en l’adreça web següent:
http://www.ccbgi.org/reutilitzacio_mesos.php?id_municipi=18
Seguiment de la qualitat
A banda de l’esforç que es realitza pel que fa al tractament de regeneració, el Consorci de la Costa Brava i l’Empresa
Mixta d’Aigües de la Costa Brava SA, explotadora de la depuradora i del tractament de regeneració, porten a terme
un programa de seguiment de la qualitat de l’aigua produïda. Totes les decisions tenen com a denominador comú la
protecció de la salut pública.
Recomanacions d’ús
L’aigua regenerada pot ser utilitzada amb total garantia a través de mànegues de reg, aspersors, reg gota a gota,
etc. Tot i que l’elevat grau de desinfecció impediria que la seva ingestió accidental pogués representar un problema
per a la salut de les persones i/o dels animals, cal advertir que aquesta no és una aigua per a consum de boca ni
per a ser utilitzada en les piscines ni en d’altres usos on la ingestió sigui possible. La utilitat de l’aigua regenerada
és estalviar aigua potable en uns usos que no requereixen aquest nivell de qualitat, però cal fer-ne un ús responsable.

Treballs en el nou pou d’aigua de Montroses
el dia 4 de desembre de 2007,
quan, com es veu a la foto,
ja s’havia trobat aigua

15

INFORMACIÓ GENERAL

LES GAROTES
Pesca per a consum propi
 Només hem d’agafar les garotes que es troben fins a
10 metres de fondària, mai per sota.

Amb l’arribada de la fred també arriba l’època d’anar a
“buscar” garotes. Els nostres pares, els nostres avis, els
nostres besavis i a saber quantes generacions enllà ja ho
feien. I és que qui podria deixar-se perdre una menja com
aquesta?

 Està prohibit agafar garotes amb equips autònoms o
semiautònoms de respiració subaquàtica.
 Només podem agafar 150 garotes per llicència i dia.

La tradició popular ja establia una veda per les
garotes que deixava en mans de la R, així
els mesos sense R, o sigui: maig, juny,
juliol i agost no calia ni tocar-les, ja
que no valien res. Els mesos amb R
entre mig, o sigui març, abril,
setembre, octubre, novembre i
desembre es podien menjar, però ...
I el gener i febrer, mesos acabats en
R les garotes estaven al pic, assolint
el clímax durant les “minves” de gener.

 Les mides mínimes autoritzades són de 5 cm
per la garota de roca (Paracentrotus lividus)
i la garota negra (Arbacia lixula) i 6 cm
per la garota violeta (sphaerechinus
granularis).
 Els darrers anys les captures de
garotes han augmentat considerablement. Els darrers estudis estableixen
que a Catalunya la població de garotes ha
disminuït un 30 %. I és que la garota ha
deixat de ser la discreta protagonista de les
consumicions pròpies dels autòctons que se les
anaven a buscar per convertir-se en la gran estrella de
diferents mostres gastronòmiques, que l’han popularitzat
fent augmentar la demanda i l’interès no només dels
mariscadors professionals, sinó també dels furtius.

La situació ha canviat respecte els
nostres ancestres i com totes les activitats
aquesta també s’ha regulat.
Ara per agafar garotes per a consum propi, ens cal saber
que:
 Hem de disposar d’una llicència de pesca recreativa.

Malgrat tot aquest seguit del que a priori poden semblar
contratemps, esperem poder continuar gaudint del ritual
de la garotada que ens reuneix al migdia al voltant d’un
cove de garotes, amb les tisores a la mà, un bon tros de
pa, el porró de vi negre i ganes de xalar.

 Hem de respectar la veda que va de l’1 d’abril al 30 de
setembre i que prohibeix l’extracció durant aquest
període. ( Podem agafar garotes des de l’1 d’octubre al
31 de març).
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12.00 Ofici Solemne a la Parròquia Nostra Senyora de les Neus
13.00 Sardanes a la plaça Pol Nadal i Mallol amb l’Orquestra CADAQUÉS

30-12-2007
12.00 Animació infantil amb ÀNGEL DABAN
13.00 Arribada del Patge Reial i recollida de cartes.
Lloc: Sala del Ball

05-01-2008
18.00 Arribada dels Tres Reis d’Orient al moll d’en Balleu
18.30 Recepció del Reis a l’Ajuntament
19.00 Regals a la Sala del Ball (cal que us hi apunteu)
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ESTACIÓ METEOROLÒGICA
Quin temps fa?
El temps, els fenòmens meteorològics associats i la climatologia han estat de sempre motiu de conversa, també motiu de
preocupació de ben segur per la influència d’aquest en la nostra vida i en el desenvolupament de la societat en general.
Aquest any 2007 l’Ajuntament del Port de la Selva ha posat en funcionament una estació meteorològica automàtica.
S’ha optat per un equip de la casa DAVIS altament contrastat, la seva tecnologia d’avantguarda ha fet que aquesta
estació sigui utilitzada per escoles i universitats de tot el món, així com pel sector agrícola i industrial, per la investigació,
per agències governamentals i també per particulars i aficionats a la meteorologia.
La nostra estació està ubicada a l’edifici de Serveis Casa de Cultura (carrer de Llançà, 3) just davant el passeig Joan Carles I.
Les dades d’aquesta estació es poden consultar a través d’Internet, s’hi pot accedir des de la web de l’Ajuntament o
bé des de la de l’ADF, és aquesta darrera entitat la que allotja en el seu servidor la informació i en fa el manteniment.
Les possibilitats de l’estació i la seva aplicació a Internet són
moltes, en aquests moments es disposa de tota la informació
meteorològica en temps real (temperatura, humitat, pressió,
vent i pluja) igualment hi ha uns històrics que ens recullen les
dades per dies i mesos establint una estadística. A més ens
ofereix altres informacions complementàries com l’alçada dels
núvols, l’hora de sortida i posta del sol, el risc d’incendi
forestal, la temperatura de xafogor i la de confort, etc. A la
mateixa web hi apareix una imatge del municipi que s’actualitza
aproximadament cada 5 minuts.
Podeu consultar la web de l’estació meteorològica a:
http://www.portdelaselva.net
i feu clic sobre estació meteorològica.
O bé:
http://www.adf224.org/meteo/wx.html

Quines 2007/2008
Hora: a les 18.00
Lloc: sala de ball
Diumenge
23-12-07

Dimarts
25-12-07

Diumenge
30-12-07
Organitza:
Comissió Procavalcada Reis d’Orient
Ajuntament del Port de la Selva

Totes les jugades seran plens
Dimecres
26-12-07

Dimarts
01-01-08

Aquest any també hi haurà
targeta fidelitat

Diumenge
06-01-08
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HABITATGE DE PROTECCIÓ OFICIAL
On estem?
La construcció d’habitatges de protecció oficial, al nostre
municipi, ha estat i és una tasca molt complicada ja que no
es disposa de sòl urbà amb els requeriments urbanístics
necessaris.
Des de l’aprovació del POUM, el novembre de 2003, s’han
definit les zones de sòl urbanitzable on és possible
realitzar-hi aquestes actuacions.
Una d’elles, el SUD-3 “Carretera de Cadaqués 2”, situada
a la sortida del poble, direcció Cadaqués, a la banda dreta,
està composta per un territori molt fragmentat amb una
trentena llarga de propietaris. A causa de les dificultats que
això comporta, l’Ajuntament ha pres el determini de prendre la iniciativa pel seu desenvolupament.
Per poder arribar a la consecució dels habitatges de protecció oficial s’han d’efectuar els següents
procediments:

Canvi de sistema
d’actuació

Topografia

Pla parcial

Projecte
d’urbanització

Projecte de
reparcel·lació

Projecte
edificació

Aprovació
inicial

Aprovació inicial
(10/05/2007)

Aprovació
inicial

Aprovació
inicial

Informes
administracions

Informes
administracions

Aprovació
definitiva

Aprovació
definitiva

Aprovació
definitiva
(10/05/2007)

Obres
urbanització

Obres
edificació

Adjudicació
habitatges
Part assolida

Com sabeu, encara que no s’hagi posat cap totxo, tenim una bona tramada del camí realitzat. Tot i l’evident
dificultat de gestió d’aquest sector, pensem que podem ser optimistes davant del repte d’assolir els terminis
previstos.
L’altre sector on és possible ubicar-hi habitatge protegit és el SUD-5 “La Sorra 2”, situat al costat del
cementiri. Es tracta d’una promoció privada de la qual ja s’han presentat els documents de Pla parcial i
Projecte d’urbanització. A partir de la consecució dels espais de cessions obligatoris podrem començar a
treballar, amb moltes probabilitats, també dins els terminis previstos.
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Els acords del Ple Municipal
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL 27/9/2007
• Acord de fixar les festes locals per a l’any 2008.

partir de l’endemà de la darrera publicació de l’anunci en
aquests diaris oficials. Durant aquest període es podran
presentar els suggeriments i les al·legacions que es
tinguin per convenient.

– De conformitat amb l’article 37.2 de l’Estatut dels
Treballadors, el nostre Consistori ha procedit a fixar els
dos dies de festa local per a l’any 2008. A proposta de
l’Alcaldia i per unanimitat dels senyors presents,
s’acorda que les dues festes locals en aquest municipi i
per a l’any 2008, quedin fixades en els següents dies:
dimarts 20 de maig (Sant Baldiri) i dimarts 5 d’agost
(Mare de Déu de les Neus).

– TERCER. Transcorregut aquest termini, el plenari municipal
resoldrà, si és el cas, les al·legacions presentades i
adoptarà l’acord d’aprovació provisional de la
modificació puntual número 8 i, tot seguit, es traslladarà
l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona, qui serà la competent per a resoldre l’aprovació
definitiva.

• Acord d’aprovació del Conveni entre l’Ajuntament i
el Servei Català de Trànsit.

Posada a votació la proposta, voten a favor tots els
presents, excepte el senyor Lluís Carbonés que s’absté i,
per tant, resta aprovada la proposta per majoria absoluta
del nombre legal de membres de la Corporació.

– S’aprova per unanimitat dels senyors presents el text del
“conveni de col·laboració entre el Servei Català de
Trànsit i l’Ajuntament del Port de la Selva sobre
l’assumpció de les facultats de denúncia i sanció per
infraccions a normes de circulació en vies urbanes”.

• Acord d’aprovació definitiva del Pla de millora
urbana (PEMU) del Polígon d’Actuació P.A.-2 “La
Lloia”.

En teniu un article específic en aquest mateix butlletí.

• Acord d’aprovació inicial del Projecte tècnic de
coberta de les restes de la nau de Sant Baldiri de
Taballera.

– PRIMER. Aprovar definitivament, sense cap altra consideració, el Pla de millora urbana del Polígon d’Actuació PA-2
La Lloia, que promou la societat civil GNEIS, C.B., i que
ha estat tramitat per aquest Ajuntament.

– S’aprova amb els 5 vots a favor de l’equip de Govern
més el del regidor del PSC i l’abstenció dels dos regidors
del Port A.M., el “Projecte bàsic i executiu de coberta de
les restes de la nau de Sant Baldiri de Taballera al terme
municipal del Port de la Selva“, que ha estat redactat per
l’arquitecte, en Joan Falgueras Font, amb un pressupost
per contracta de 125.813,22 €, IVA inclòs.

– SEGON. L’executivitat d’aquest acord resta condicionada
a la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona
d’aquest acord d’aprovació definitiva i del text complet
de les normes urbanístiques d’aquest instrument de
planejament derivat.
– TERCER. Fer constar expressament que, de conformitat
amb l’article 87, apartats 7 i 8 del Decret Legislatiu
1/2005 i article 110.3 del Reglament de la Llei,
l’eficàcia de l’executivitat d’aquest acord d’aprovació
definitiva del Pla de millora urbana del Polígon d’Actuació
PA-2 La Lloia i la consegüent publicació al diari oficial
corresponent resta condicionada a l’aprovació definitiva
del projecte d’urbanització.

• Acord d’emissió d’informe favorable al Projecte de
restauració ambiental de la platja de l’Arola.
– En data de 17 de maig de 2007, i registrat al número
803/07 del d’Entrades, el Servei Provincial de Costes a
Girona, de la Direcció General de Costes del Ministeri
de Medi Ambient, ens fa arribar el projecte de
“restauración ambiental de la playa de l’Arola, T.M. Port
de la Selva (Girona)”, i ens demanen que els fem
tramesa del preceptiu informe d’aquest Ajuntament, així
com del compromís de fer-nos càrrec del manteniment,
acabades les obres, i de l’exempció de les taxes per
expedició de llicència. Posada a votació la proposta,
voten a favor l’alcalde i els senyors Josep M. Cervera,
Quim Nadal i Xavier Bassaganya, i s’abstenen els
senyors i senyores Josep Marés, Rosa Subirà i Lluís
Carbonés.

– QUART. Fer constar expressament que, de conformitat
amb el que disposa l’ar ticle 101.3 de la Llei
d’urbanisme ja esmentada, per a la publicació de l’acord
d’aprovació definitiva d’aquest Pla de millora urbana i del
projecte d’urbanització que s’haurà de tramitar serà
requisit previ i ineludible la constitució de la garantia
corresponent per l’import del 12% del valor de les obres
d’urbanització.
– CINQUÈ. Ordenar a la Secretaria de la Corporació que
procedeixi a lliurar a la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Girona còpia completa de la documentació tècnica i
administrativa en relació amb aquest expedient, i que
aquest lliurament és condició sine qua non per a la
publicació de l’acord d’aprovació definitiva del PEMU.

• Acord d’aprovació inicial de la modificació puntual
número 8 del vigent Pla d’ordenació urbanística
municipal.
– PRIMER. Aprovar inicialment la modificació puntual núm. 8
del vigent Pla d’ordenació urbanística municipal, per
correcció d’errada al Sòl Urbanitzable Delimitat SUD-2
“Euromar” (SUP7 a l’anterior planejament urbanístic).

– SISÈ. Notificar individualment i íntegre aquest acord
d’aprovació definitiva d’aquest Pla de millora urbana del
Polígon d’Actuació PA-2 La Lloia, a la societat civil GNEIS,
C.B., amb indicació dels recursos que contra aquest es
poden interposar.

– SEGON. Obrir el tràmit d’informació pública d’aquest
acord, mitjançant la publicació d’anunci al BOP de Girona
i al DOGC, per termini d’un mes, que serà comptat a
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– TERCER. Disposar que la comissió d’estudi haurà de
concloure l’elaboració de la memòria en el termini de tres
mesos des de l’adopció d’aquest acord plenari. En el cas
que no es presenti la memòria dins el termini esmentat, els
membres de la comissió cessaran automàticament.

• Acord d’aprovació inicial dels primers expedients
de modificació del pressupost general de l’exercici
de 2007.
– PRIMER. Aprovar inicialment els expedients de modificació
del pressupost corresponent a l’exercici de 2007, i que
tot seguit es detallen:
Expedient 2007/01, de concessió de crèdits extraordinaris al pressupost de despeses, finançat amb baixa de
crèdit d’altres partides no compromeses.
Expedient 2007/02, de concessió de crèdits extraordinaris al pressupost de despeses, finançat amb majors
ingressos efectivament recaptats sobre les previsions
inicials al pressupost.
Expedient 2007/03, de transferències de crèdits entre
partides del Capítol 1r del Pressupost de despeses
del 2007 –Despeses de personal.
– SEGON. Obrir un període d’exposició al públic d’aquest
acord, mitjançant publicació d’anunci al BOP de Girona i al
Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, perquè les persones
interessades, i en el termini de quinze dies comptadors a
partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al BOP, puguin
examinar l’expedient i presentar-hi al·legacions.
– TERCER. Transcorregut aquest termini, i si no s’han
presentat al·legacions, s’entendrà que els expedients
resten definitivament aprovats.
Posada a votació la proposta resta aprovada per majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
Voten a favor l’alcalde, i els senyors Josep M. Cervera, Quim
Nadal i Xavier Bassaganya. En contra, el senyor Josep Marés,
la senyora Rosa Subirà, i el senyor Lluís Carbonés s’absté.

• Acord de constitució de grups polítics municipals
en el si del plenari municipal.
Per unanimitat dels senyors presents, es resol l’adopció
del següent acord:
– PRIMER. Als efectes de l’actuació corporativa dels
membres de la Corporació i per al millor funcionament
d’aquesta, el Ple de l’Ajuntament resol la creació de
grups municipals en el si d’aquest Consistori.
– Segon. Els grups municipals que es constitueixen, i de
conformitat amb el que ha manifestat cada regidor, són
els següents:
Grup municipal de CONVERGÈNCIA i UNIÓ (CiU),
integrat pels senyors Genís Pinart i Fernández, Josep
M. Cervera i Pinart, Joaquim Nadal i Vilanova i Xavier
Bassaganya i Subirà.
Grup municipal de PORT-ACORD MUNICIPAL (PORTAM), integrat pels senyors Josep Marés i Subirà i
Rosa Subirà i Tané.
Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA – PROGRÉS MUNICIPAL (PSC-PM), integrat
pel senyor Lluís Carbonés i Cané.
I els portaveus de cadascun dels grups municipals són els
que es designen tot seguit:
Grup municipal de CiU: Josep M. Cervera i Pinart.
Grup municipal de PORT-AM: Josep Marés i Subirà.
Grup municipal de PSC-PM: Lluís Carbonés i Cané.

• Adopció d’acords per endegar la iniciativa d’exercir
l’activitat econòmica d’explotació d’una vinya.

– TERCER. Determinar que, amb càrrec als pressupostos
anuals d’aquesta Corporació, cada grup municipal rebrà
una dotació econòmica que vindrà determinada de la
següent manera:
L’import fix de SETANTA EUROS (70 €) MENSUALS
per grup municipal.
L’import variable de CINQUANTA EUROS (50 €)
MENSUALS, per regidor que integra el grup.

Per unanimitat dels senyors presents, es resol l’adopció
del següent acord:
– PRIMER. Iniciar l’expedient per a l’exercici per part d’aquest
Ajuntament de l’activitat econòmica d’explotació d’una
vinya al nostre terme municipal, determinant-ne la
conveniència, l’oportunitat i la concurrència de l’interès
públic a partir dels arguments exposats.
– SEGON. Constituir una Comissió d’estudi encarregada
d’elaborar la memòria corresponent i integrada pels
membres següents:
El senyor Josep M. Cervera i Pinart, 1r tinent d’alcalde
de l’Ajuntament, que actuarà com a president de la
comissió.
El senyor Xavier Bassaganya i Subirà, regidor, que
actuarà com a vicepresident de la comissió.
El senyor Josep Marés i Subirà, regidor d’aquest
Ajuntament.
El senyor Lluís Carbonés i Cané, regidor d’aquest
Ajuntament.
El senyor Ignasi Turu i Parcet, secretari-interventor de
la Corporació, que actuarà com a tal en la comissió.
El senyor Pere Ribot i Panosa, arquitecte tècnic
municipal.
El senyor Narcís Pérez i Moratones, lletrat assessor
municipal.
La senyora Isabel Buscató i Costa, auxiliar de la
biblioteca municipal.

• Acord d’aprovació inicial de la quarta modificació
del pressupost de despeses.
Per unanimitat, resolen l’adopció del següent acord:
– PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació del
pressupost corresponent a l’exercici de 2007, i que tot
seguit es detalla:
Expedient 2007/04, de concessió de crèdits extraordinaris al pressupost de despeses, finançat amb
baixa de crèdit d’altres partides no compromeses.
– SEGON. Obrir un període d’exposició al públic d’aquest
acord, mitjançant publicació d’anunci al BOP de Girona i al
Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, perquè les persones
interessades, i en el termini de quinze dies comptadors a
partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al BOP,
puguin examinar l’expedient i presentar-hi al·legacions.
– Tercer. Transcorregut aquest termini, i si no s’han
presentat al·legacions, s’entendrà que els expedients
resten definitivament aprovats.
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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL 31/10/2007
❑ Ordenança Fiscal núm. 12. Reguladora de la Taxa per
recollida d’escombraries.
❑ Ordenança Fiscal núm. 13. Reguladora de la Taxa per
les entrades de vehicles a través de les voreres i les
reserves de via pública per aparcament, càrrega i
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
❑ Ordenança Fiscal núm. 14. Reguladora de la Taxa per
ocupacions del sòl, el subsòl i la volada de la via pública.
❑ Ordenança Fiscal núm. 15. Reguladora de la Taxa per
parades, barraques, casetes de venda, espectacles o
atraccions situats en terrenys d’ús públic i parades al
mercat setmanal.
❑ Ordenança Fiscal núm. 16. Reguladora de la Taxa per
l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires
amb finalitat lucrativa.
❑ Ordenança Fiscal núm. 18. Reguladora de la Taxa per
serveis especials de vigilància i altres motivats per
espectacles públics i grans transports.
– SEGON. Els acords definitius en matèria de derogació,
aprovació i modificació d’Ordenances fiscals per a
l’exercici de 2008, seran objecte de publicació en el
Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents:
Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen
i s’aproven per primer cop.
Es publicaran íntegrament els elements tributaris de
determinació obligatòria per part de l’Ajuntament.
– TERCER. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text
complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
modificades i durant el termini de trenta dies hàbils,
comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local; 17.1 del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, i 178 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, els acords
provisionals i les ordenances fiscals aprovades estaran
exposats al públic a la Secretaria de l’Ajuntament durant
30 dies comptadors des de l’endemà de la publicació
d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, perquè
els interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi
les reclamacions que considerin oportunes.
En cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional
esdevindrà definitiu, i es procedirà a la publicació íntegra
del text de les modificacions aprovades.

• Acord d’aprovació provisional de la modificació de
les Ordenances fiscals per aplicar a l’exercici de
2008.
Principalment, la proposta que s’ha formulat i en la que
tots els presents hem estat d’acord ha estat la
d’incrementar els tipus i els imports fixos de cadascun
dels impostos i les taxes municipals aplicant la previsió de
l’IPC a finals d’any, comenta l’alcalde.
La realitat és que fins ara la taxa inflació estava en el
2,70%, però avui mateix s’ha conegut la notícia pels
mitjans informatius que l’increment del mes d’octubre ha
estat del 0.90%. Així, tot indica que amb les dades
conegudes avui, la taxa d’inflació interanual, és a dir,
d’octubre de 2006 a octubre de 2007, se situarà en el
TRES AMB SEIXANTA PER CENT (3,60%).
Per tot, els presents posen de manifest la seva
conformitat que de manera general els tipus i els imports
de les taxes i els impostos municipals s’incrementin en un
3,60%, amb algunes excepcions, com ara la taxa de
recollida d’escombraries, ja que la taxa comarcal per
utilització de l’abocador s’incrementarà molt més d’aquest
3,60 per cent.
Per unanimitat dels senyors presents, es resol l’adopció
del següent acord:
– PRIMER. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2008
la modificació de les Ordenances fiscals que a
continuació es relacionen:
❑ Ordenança Fiscal núm. 2. Reguladora de l’Impost
sobre béns immobles.
❑ Ordenança Fiscal núm. 3. Reguladora de l’Impost
sobre vehicles de tracció mecànica.
❑ Ordenança Fiscal núm. 4. Reguladora de l’Impost
sobre construccions, instal·lacions i obres.
❑ Ordenança Fiscal núm. 5. Reguladora de l’Impost sobre
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
❑ Ordenança Fiscal núm. 7. Reguladora de la Taxa per
expedició de documents administratius.
❑ Ordenança Fiscal núm. 8. Reguladora de la Taxa per
prestació de serveis o realització d’activitats juridicoadministratives de competència local.
❑ Ordenança Fiscal núm. 9. Reguladora de la Taxa per
llicències urbanístiques.
❑ Ordenança Fiscal núm. 10. Reguladora de la Taxa per
prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i instal·lacions.
❑ Ordenança Fiscal núm. 11. Reguladora de la Taxa de
clavegueram.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL 20/11/2007
• Acord d’aprovació de la liquidació del pressupost
corresponent a l’exercici pressupostari de 2006.

• Acord d’emetre informe favorable a la sol·licitud
del Ministerio de Medio Ambiente.

S’aprova amb els vots a favor dels regidors de l’equip de
govern i amb l’abstenció dels regidors a l’oposició.

Davant la petició de manteniment de les fases 1 i 2 del camí
de ronda un cop acabades les obres i de l’exempció de taxes
per l’expedició de llicència urbanística de conformitat amb la
Llei, s’emet informe favorable amb els vots de l’equip de
govern i l’abstenció dels regidors a l’oposició.

• Acord d’aprovació inicial expedients de modificació
del pressupost, exercici 2007.
Per unanimitat s’aprova la modificació del pressupost per
dotar de partida el projecte de carril bici de la carretera de
la Selva de Mar.

Els detalls d’aquests acords es poden consultar
a les actes de les sessions un cop aprovades.
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ELS GRUPS MUNICIPALS

Opinen
Estem en el bon camí
ots recordeu que la nostra candidatura va ser recolzada majoritàriament en les darreres eleccions
municipals, i això és el que ens possibilità encapçalar l’acció de govern en el nostre municipi. El
nostre comprimís amb tots vosaltres és ferm i viu, des de la moderació, fugint de radicalismes
treballem constantment per un Port de la Selva més pròsper, més just, més integrador, més cohesionat
i més sostenible. I és la nostra dedicació la que ens està fent més eficients en l’ús dels recursos
municipals i més eficaços en l’aplicació de les polítiques que ens han de permetre assolir aquests
objectius.

T

Malgrat el que alguns sectors volen fer creure, no aspirem a “quedar-nos com estem, perquè ja estem
prou bé”, al contrari. Volem seguir endavant, volem innovar, volem ser pioners, entre d’altres raons,
perquè el món canvia molt ràpidament. La globalització és real i és per a tots. Volem fer-ho, sobretot,
per seguir sent un poble on es viu bé, on la qualitat de vida és alta, on els serveis continuïn responent
a les vostres expectatives i a les dels que ens visiten.
Però per tot això cal que la iniciativa de la societat civil, la de les empreses, la dels comerços, les
associacions, la de cadascun de nosaltres sumi. No s’hi val a pensar que ja ho farà tot l’Ajuntament.
Tenim eines per participar que cal aprofitar per fer conèixer, qüestionar, proposar i, si convé, canviar
les pegues que trobem.
Avui treballem per les persones que viuen en aquest indret excepcional que és el Port de la Selva,
per garantir el benestar i les expectatives de les generacions presents, però també, i sense oblidar,
que ho hem de deixar en millors condicions per a les futures.
Aspirem, doncs, a seguir sent garantia de bon govern, garantia d’unitat i també garantia de futur.
http://ciuelportdelaselva.blogspot.com
Grup Municipal CiU

Cal que participem activament…
l dimecres 17 d’octubre, la Rosa Subirà, en Joan Puigvert i jo mateix, vàrem assistir a la
reunió de treball de l’Agenda 21 (A21) al Port de la Selva. Vàrem quedar força decebuts, no
pel plantejament de la reunió ni els continguts que s’hi varen tractar –molt interessants i de
gran importància per al futur del poble–, sinó per la poca assistència de gent del poble.

E

Poques vegades els ajuntaments donen les facilitats per participar activament a la construcció de
projectes de futur del poble, per això crec que els ciutadans hauríem de respondre i participar en
l’elaboració de l’A21. Segurament hi ha una falta d’experiència i poca confiança vers l’administració
local, ja que fins ara no era habitual que ens donessin l’oportunitat de participar. Personalment crec
els ciutadans ens hauríem d’implicar més, ja que si no és així l’Ajuntament ens deixarà encara més
de banda en un futur. I la seva justificació serà que quan han donat les eines a la ciutadania per
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participar aquesta no ha respost. Per aquest motiu no ens podem permetre el luxe de no participar
activament a la creació de l’A21 del Port de la Selva. Tot i que la població augmenta –fictíciament,
en realitat disminueix dia rere dia, qui digui que no que agafi el cens i comenci a fer un recompte de
qui viu veritablement al poble– un clar símptoma que el poble va en retrocés és el tancament de
locals comercials i la reducció d’hores d’obertura dels comerciants del poble. Un dels objectius
vitals és arribar als mil habitants reals, si n’hi ha mil més que per motius fiscals o emocionals també
hi estan empadronats, millor que millor, però cal que siguem mil de dilluns a diumenge i de gener a
desembre, sinó, molt aviat, haurem de fer 16 km per anar a comprar el pa i el diari.
Actualment hi ha algunes actuacions com és el cas de l’A21 o la creació del Pla local de joventut
que ens permet participar. Voldria animar tota la gent a participar en la construcció de l’A21 i als
joves a participar en la construcció del Pla local de joventut. Tots aquells que només critiquen però
que després no fan res per canviar i millorar el poble que vinguin i diguin la seva, ja que sinó potser
demà serà massa tard. Hem de tenir en compte que la situació del poble és crítica tot i que no
alarmant, si veritablement estimeu el poble i no el voleu tancar a l’octubre i tornar a obrir el març,
cal que participeu en aquests dos projectes.
Grup Municipal Port AM

No ens estranya gens
O ens estranya gens. Els veïns/es del Port de la Selva prioritzen clarament l’habitatge com
aspecte a treballar segons els resultats de l’enquesta de Percepció ciutadana de l’Agenda
21. Sabeu quants pisos de protecció oficial ha promogut l’Ajuntament en els darrers 30
anys? A causa de la precarietat en l’oferta d’habitatges per al jovent, els nostres joves han hagut
de buscar un lloc per viure fora del municipi. El projecte per dur-lo a terme dins una zona
potencialment inundable és evident que tindrà dificultats i difícilment es compliran els terminis.
Existeix un cert grau de descontentament no generalitzat amb l’espai públic, és hora de començar
a fer que les places siguin per als veïns: nens, mares, els nostres avis i per a tothom. Un altre
aspecte a fer un pas endavant és en el mercat laboral, cal una major transparència en l’adjudicació
dels llocs de treball municipal, que tothom tingui un major coneixement de les oportunitats per
accedir-hi. Cal minorar les molèsties produïdes per sorolls, sobretot el de les motos, i sobretot
millorar la recollida de residus i el transport públic.

N

És cert que hi ha aspectes positius com l’estat ambiental del municipi, la repercussió del Parc
Natural, la qualitat de l’aigua i la seguretat ciutadana.
El Grup Municipal del PSC està a favor de fer un ús informatiu del Butlletí, una revista municipal ha de
ser utilitzada per fer conèixer a tots els veïns allò que els interessa i no tant a fer propaganda partidista.
Hem activat una nova via de contacte, per la qual tots els ciutadans podeu expressar les vostres
idees o aportar coses amb les quals el poble podria millorar. Des de la nostra agrupació treballarem
per donar una resposta així i com fer-les arribar als corresponents responsables.
Aquesta nova via és el correu: elportdelaselva@socialistes.cat
Grup Municipal PSC
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Actualitat i notícies

Un any més l’Ajuntament convida
els alumnes del CEIP les Clisques a la verema
El dijous 13 de setembre de 2007, com es fa des de fa alguns anys, tots els nens i les nenes de l’escola es
van desplaçar a la vinya municipal per viure la verema.
Aquesta és una oportunitat per tal de poder conèixer i participar en la recol·lecció del raïm, veure com és una
vinya i quines són les feines relacionades.
És també una manera d’oferir a la mainada, que no ha viscut a casa seva o al seu país l’experiència del
conreu de la vinya, la possibilitat d’acostar-s’hi i entendre millor com és i sobretot com era aquest territori.
Participant a la verema s’impliquen amb la tradició local al mateix temps que se’ls intenta explicar la
importància d’aquest conreu com a element de paisatge i de prevenció contra els incendis forestals.
L’escola del CEIP Les Clisques participa en un Projecte d’Innovació Mediambiental que els ha de permetre
adherir-se al programa d’Escoles Verdes del Departament d’Educació de la Generalitat. L’experiència de les
sortides anuals a la vinya és un recurs que poden aprofitar per tal d’aconseguir aquest distintiu.

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

Les noves escoles avancen a bon ritme
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La Vall de Santa Creu
es connecta a la xarxa d’aigua i clavegueram
Des de fa uns mesos, el nucli de la Vall de Santa Creu està
connectat a la xarxa municipal d’aigua i clavegueram, fins ara
obtenia l’aigua d’un pou municipal construït en el mateix
indret l’any 1997, però l’elevat índex de ferro feia necessari
uns processos de filtració que generaven moltes avaries a la
instal·lació. Pel que fa a les aigües fecals, des del 1994, es
recollien en una fossa sèptica construïda per l’Ajuntament a la
part baixa del veïnat.
Les obres han consistit en l’obertura d’una rasa al llarg de la
carretera per on s’han fet pujar els tubs dels dos serveis, amb
la instal·lació d’un bombament al Port de la Vall que impulsa
l’aigua fins al dipòsit.
En els propers anys hi ha previst que la totalitat d’habitatges
es puguin connectar a les dues xarxes amb la millora que això
comportarà en el dia a dia dels seus veïns.

Quadre de comandament de la impulsió durant els treballs

A la carretera
de la Vall,
els tubs passen
per la cuneta dreta
que s’ha formigonat

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

Piles fora d’ús
Des de primers de setembre, i per iniciativa municipal, 14 dels comerços que venen piles en el nostre
municipi disposen de contenidors exclusius per fer-ne la recollida.
Els tipus de piles que es recullen són:
✓ Piles botó: són les piles petites que usem en rellotges,
calculadores,...
✓ Piles grans: són les piles de petaca o les cilíndriques, utilitzades
en llanternes, comandaments,...
Un cop plens, l’Ajuntament recull els contenidors que són entregats a
Pilagest que és l’empresa concessionària del servei públic de recollida i
tractament de piles a Catalunya.
25

BREUS

HUMANA: roba i calçat solidari
Des de fa unes setmanes hi ha instal·lats tres contenidors per la recollida de roba i calçat usat en el nostre
municipi, concretament al moll de la Timba, al carrer del Mar (davant l’antiga Ajudantia) i al Punt de recollida
(darrere el Pavelló).
Aquests contenidors responen a la signatura d’un conveni de
col·laboració amb Humana, que és una ONG que té com a
principal objectiu la cooperació internacional.
El finançament d’aquesta ONG es fa a través de fons interns
extrets de les donacions de roba dels ciutadans i d’algunes
empreses. Del total de la roba recollida que està en bon estat,
el 40% s’envia a l’Àfrica, el 15% es ven a les botigues
d’Humana i la resta es posa a disposició de les entitats i
administracions col·laboradores.
Humana treballa per la formació i desenvolupament mitjançat
5 tipus de projectes :
✓ Desenvolupament comunitari
✓ Escoles de Formació de Professors
✓ Escoles Professionals
✓ Projecte HOPE de lluita contra la SIDA
✓ TCE (Control epidèmic)
Totes les operacions referents a la recollida de roba són totalment gratuïtes per a l’Ajuntament. Com a
contrapartida, el consistori rebrà, en cas de necessitat, roba per a la seva utilització mitjançant els serveis
socials municipals i a la vegada comptarà amb vals de compra per a qualsevol de les botigues d’Humana.
Segurs de la vostra solidaritat us animem a fer ús d’aquests contenidors.

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

Normalització
lingüística
L’Ajuntament del Port de la Selva i el
Consorci per a la Normalització
Lingüística hem signat un conveni
per al desenvolupament de programes
i actuacions d’acolliment lingüístic. De
manera que s’ha pogut programar el segon
curs de català per a no catalanoparlants.
El curs, que té lloc al segon pis de la Sala del Ball,
compta amb la participació de 22 alumnes de diferents nacionalitats.
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Camí de ronda:
licitació de les obres de construcció de nous trams
El Ministerio de Medio Ambiente ha licitat
les obres de construcció de les fases 1 i 2
del camí de ronda per un import de
899.098,45 €.
Aquest dos trams són els que van des de
començament de terme venint de Llançà
fins a la platja de cap de Bol, a tocar el far
de s’Arnella.
Per tal de connectar el tram 5 pràcticament executat, i que arriba fins al Port de
la Vall, amb els trams licitats quedaran
pendents els trams 3 i 4 sobre els que
s’està treballant. Val a dir que tècnicament
seran les obres més complexes, ja que
transcorren per uns indrets menys
urbanitzats i més feréstecs.
Aspecte del camí de ronda a l’alçada de la platja d’en Taita

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

Pla local de joventut
Dins del Pla Comarcal de Joventut per al 2008-2011, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i el nostre
Ajuntament han signat un conveni de col·laboració per la redacció del Pla local de joventut (PLJ).
El procés d’elaboració del PLJ compta amb diferents fases:
✓ Anàlisi de la realitat juvenil quantitatiu i qualitatiu
✓ Visualització dels recursos municipals en matèria de joventut
✓ Diagnosi sobre les necessitats i prioritats dels i les joves
✓ Disseny del PLJ ( què farem i com )
✓ Línies estratègiques i objectius generals
✓ Objectius específics de resultat i de procés
✓ Avaluació
El procés d’elaboració tindrà una durada de quatre a cinc mesos, s’inicià a finals del mes de
setembre i finalitzarà el 30 de gener. Actualment estem en la primera fase d’estudi. Durant el mes
de novembre, s’han fet reunions amb agents locals i amb els joves. A partir d’aquí s’iniciarà la
redacció del Pla pròpiament dit amb propostes i objectius concrets per aquest sector de població.
Tot el procés ha estat contractat a la consultoria sociopolítica Neòpolis de Girona, el cost és assumit
al 50% entre Ajuntament i Consell Comarcal.
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Actuacions a la xarxa hidrològica del municipi
A començaments d’octubre es van
realitzar un seguit d’actuacions
puntuals i d’urgència per minimitzar
els efectes negatius de possibles
aiguats. Així s’ha desbrossat la llera
de la riera de la Selva, concretament
el tram entre ponts a tocar el Pla de
la riera. S’han desbrossat també els
recs més importants de les urbanitzacions. També hi ha a punt el
drenatge del tram final de la llera de
la riera de Rubiés que no s’ha iniciat,
ja que finalment qui assumirà
l’actuació serà l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA).

ABANS

DESPRÉS
28

BREUS

Garantim l’accessibilitat a l’església
La brigada municipal està executant les obres projectades pels nostres serveis tècnics per tal d’eliminar les
barreres arquitectòniques a l’accés de l’església Nostra Senyora de les Neus.
L’actuació s’ha realitzat en dues fases. La primera va consistir a substituir les escales del sector Nord per
una rampa que donava accés a la placeta.
Durant la segona part de l’obra, s’ha desmuntat l’escala de la portada principal que s’ha avançat tot creant
un replà amb espai suficient per acollir una segona rampa d’accés.

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

Retirat el locutori telefònic de l’avinguda J.V. Foix
A instàncies de l’Ajuntament, el mes d’octubre passat, l’empresa Cabitel, filial de Telefónica, ha desmuntat
el locutori que tenien en desús des de feia més de dos anys en el nostre municipi i que presentava un estat
d’abandó important i un perill per als transeünts, ja que s’havien trencat alguns vidres i rovellat la major part
de les estructures.
Un cop alliberat l’espai, es treballa amb la possibilitat d’ubicar-hi la nova oficina de turisme, ja que es tracta
d’un lloc a l’entrada del poble amb aparcament suficient que, estudiat en global, permetria la instal·lació
d’una estructura que milloraria notablement la qualitat arquitectònica de l’entorn, podent arribar a servir de
referent en el replanteig de la tipologia de les concessions ubicades a l’espai públic.

29

BREUS

El cau i el casal
acullen més de 50 nens durant l’estiu del 2007
Aquest estiu, el Casal del Cau (d’1 a 3 anys) va comptar amb la participació d’uns 12 nens i nenes de mitjana,
mentre que el Casal de la Sala de Ball (de 3 a 12 anys) va comptar amb una mitjana de 40 nens cada mes.
Les activitats dutes a terme en el Cau van des del treball amb materials diversos, les arts plàstiques, les
cançons, els contes,... fins a les sortides a la platja dos dies a la setmana. Com a cloenda de l’estiu, es va
programar una festa de disfresses per a la mainada i els seus familiars amb contes, cançons i berenar.
Pel que fa al Casal de la Sala de Ball, les activitats que s’hi van fer anaven des del repàs de les matèries
escolars fins a classes de natació passant per activitats plàstiques, sortides a la platja i l’entorn natural,
tallers de cuina infantil... Destacaren dues novetats: el curs de vela en col·laboració amb el Club Nàutic del
nostre municipi i el taller de l’Aula de Natura, dirigit per l’estudiant de Ciències Ambientals Rosa Malé Nadal
a través d’un Conveni de col·laboració amb la Universitat de Girona. Un any més, l’activitat estrella va ser La
Nit al Casal on els nens i les nenes es quedaven a sopar i dormir junts a la Sala de Ball.
En total s’ha disposat de 6 monitores, 2 al Cau i 4 al Casal de la Sala.

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

La seguretat ciutadana i civil en dades

(estiu de 2007)

Agents de la Guàrdia Municipal:
11
Trucades telefòniques ateses:
2.725
Serveis realitzats:
436
Km recorreguts en moto:
5.725
Km recorreguts en cotxe:
18.715
Actes aixecades:
33
Socorristes i personal emergències:
8
Embarcacions:
2
Vehicles:
1 tot terreny i 1 ambulància
Intervencions al mar:
9
Sortides d’ambulància:
70
Intervencions a les platges:
335
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Els Tres Canons, mirador en condicions
Els serveis municipals han realitzat l’arranjament i millora del mirador dels Tres Canons. Aquest espai havia
arribat a un estat de degradació molt important resultat de l’abandonament i dels actes d’incivisme d’alguns
col·lectius que l’han utilitzat com a punt de trobada.
La intervenció realitzada va començar amb el desbrossament i la neteja d’escombraries de l’entorn immediat.
A continuació es van desmuntar les estructures de pedra en mal estat i es van retirar les baranes trencades.
Tot seguit es van consolidar els murets de pedra, aixecant de nou els pilars de les baranes i substituint les
d’uralita per baranes de fusta. Finalment es van substituir les rajoles trencades i es va fer un repàs de pintura.
El mirador dels Tres Canons es troba a sobre dels dipòsits d’aigua construïts als anys 40 del segle passat.
Molt a finals dels anys 60, tot coincidint amb el començament de la urbanització Mirador, es van revestir les
parets de pedra i es va crear la terrassa que a començaments dels anys 70 va definir-se com l’hem coneguda.
Una passejada fins a aquest indret és una bona oportunitat per poder gaudir de les magnífiques vistes sobre
el poble, la badia i la muntanyes que l’envolten. Respecteu-lo.
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L’alcalde, els regidors i
tots els treballadors de l’Ajuntament
us desitgem

Bon Nadal
i Feliç Any 2008!!!
Més informació a la web: www.portdelaselva.net
Per a qualsevol suggeriment contacteu amb l’Ajuntament:

bustia@portdelaselva.net

