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Presentació
Benvolguts veïns i veïnes,
En el darrer numero d’aquest butlletí us comentava quins eren
els problemes més greus que afecten a la nostra població, un
és el de la crisi econòmica i l’altre el de la sequera. Tots dos
tenen dimensió supramunicipal, la situació de defalliment
econòmic és pràcticament mundial i la situació de sequera, si
més no, comarcal.
Amb referència a la crisi econòmica, totes les previsions a la
baixa s’han quedat curtes, i la repercussió ha calat en les
economies familiars i també en la municipal. La davallada en el sector immobiliari ha anat més
enllà del que prevèiem. Les liquidacions per impostos d’obres i plusvàlues han baixat un 60%.
Només aquest fet comporta que a les arques municipals hi hagin entrat 210.000 € menys. A
aquests cal sumar-los uns 200.000 € d’ingressos menors per diferents conceptes.
Aquesta situació ens obliga a retallar el pressupost, aquesta retallada afectarà totes les
partides, també un cop més a la del personal.
Jo, personalment, retornaré el 50% dels ingressos nets del meu sou. Dos dels regidors de l’equip
de govern es limitaran a percebre la indemnització per assistència a plens i comissions, deixant de
cotitzar a la Seguretat Social. Igualment proposaré suprimir les aportacions als grups municipals i
temporalment suspendre el càrrec de confiança de l’Alcaldia i reduir a la meitat els de l’equip de
govern, que són les assistències de l’advocat i l’arquitecte, que en comptes de venir setmanalment
ho faran dos cops al mes.
Pel que fa al personal, reduirem en un la plantilla de municipals, la de la biblioteca i la de
l’aparcament de Sant Pere de Rodes.
Altres despeses que cal rebaixar són les que fan referència a festes i actes lúdics. La prioritat serà
mantenir les partides en serveis bàsics i en tot allò que afecti a la salut i el benestar de tots.
Presentar el butlletí amb aquestes mesures veritablement doloroses és sempre difícil, per tant,
permeteu-me deixar entrar una escletxa d’optimisme, ja que, malgrat tot, hem inaugurat l’escola,
el camí de ronda va endavant, estem immersos en una dinàmica de treball amb un seguit de
projectes que ens han de portar millores, pla portuari, la seu dels municipals, la reforma de
l’edifici consistorial, el vial vianants-bici, la plana web... sense oblidar garantir l’abastament
d’aigua, i vull aprofitar aquestes ratlles per agrair el suport de l’ACA i el Consorci de la Costa
Brava en el tema de la sequera.
Tirem endavant, és evident, amb algun retard, la construcció d’habitatges de protecció oficial, de
la qual us informarem properament a tots els interessats.
Mirem el proper 2009 amb optimisme contingut i tocant de peus a terra, ja que només amb realisme
es poden afrontar les dificultats que tant a nivell personal com col·lectiu se’ns poden presentar.
Us desitjo de tot cor que el Nadal sigui realment un renéixer de les nostres esperances.
Afectuosament,
Feliç Nadal i Bon any 2009!

Genís Pinart i Fernández
Alcalde del Port de la Selva
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La nova escola

Un equipament de primera
Tal com estava previst, els nens i les nenes del Port de la Selva han iniciat el curs 2008-2009 a la nova
escola. Després de dos cursos en els mòduls ubicats a tocar el pavelló, l’escola torna al seu lloc.
La reforma ha estat total. El juny del 2007 es va enderrocar l’antiga construcció per poder fer els moviments
de terres necessaris per encabir el nou edifici.
La nova escola ocupa un espai de 1.830 m2, sobre el quals s’han aixecat 3 plantes (PB +2) amb un total de
1.120 m2 de sòl útil.
A la planta baixa hi ha l’entrada, un espai de recepció, el menjador, la cuina i les tres classes utilitzades pel cicle
infantil (P3, P4, P5) amb sortida directa al seu pati. En el primer pis hi ha les zones comunes: biblioteca, aula
d’informàtica, aula de música i gimnàs amb sortida directa al pati dels grans on hi ha una pista esportiva. A la
planta de dalt de tot, hi trobem les tres aules utilitzades pels alumnes de primària i la sala de professors. A més,
a totes les plantes hi ha serveis sanitaris per a nens, nenes i professors així com espais d’emmagatzematge.
L’anterior edifici era de l’any 1934, i malgrat diverses reformes ja no reunia les condicions necessàries pel
desenvolupament de l’ensenyament.
El cost de construcció del nou edifici de l’escola ha estat d’aproximadament 2.000.000 d’euros aportats en
la seva totalitat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
Tot aprofitant l’estrena de la nova escola, l’Ajuntament ha realitzat una exposició que fou presentada els dies
11 i 12 d’octubre amb motiu de la jornada de portes obertes i que en l’actualitat es pot veure al hall de la
Sala de Ball. Aquesta exposició està estructurada en dos eixos:
1. L’edifici, on es fa un recorregut per la història de les escoles al Port de la Selva.
2. La gent, els nens, les nenes i els mestres del Port de la Selva des de principis del segle XX fins als nostres
dies. Val a dir que les fotografies que apareixen en l’exposició han estat facilitades per la gent del poble.
D’aquesta segona part, i com que per manca d’espai no es van poder utilitzar totes les imatges que se’ns han
deixat, s’està estudiant la possibilitat de
fer-ne una publicació en format llibre.
Tots plegats ens podem felicitar perquè
l’edifici de la nova escola s’adapta
perfectament a les necessitats educatives del nostre temps i dels nostres
nens, i aquests són, en definitiva, l’esperança i la il·lusió de tot el poble.

L’escola de l’any 2006

L’escola de l’any 2008
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Camí de ronda

Un altre tram enllestit
S’Arenella-cap de Terme
En el darrer butlletí us informàvem que ja s’estava treballant en el sector del camí de ronda que va des de
s’Arenella fins a final de terme. En aquests moments, les obres estan pràcticament acabades restant tan
sols l’enllaç amb el camí de ronda de Llançà. Es tracta d’uns centenars de metres que van quedar fora dels
anteriors projectes i que ara el Servei de Costes del Ministerio de Medio Ambiente està en vies de solventar.
Malgrat això, la connexió entre els dos camins es pot fer amb comoditat.
Aquest nou tram, com ja va fer el que va de l’Erola al Port de la Vall, ordena i adequa la façana litoral de les
urbanitzacions de s’Arenella i cap de Bol, tot facilitant l’accés a les principals platges. En aquest sector, a
diferència del que va fins al Port de la Vall, hi ha menys murs de pedra i més estructures de fusta. El paviment
té el mateix disseny que el tram anterior.
Un dels elements que caracteritzen i personalitzen aquesta obra és el sistema d’il·luminació. Es tracta d’un
sistema vinculat a les energies renovables i que no requereix connexió a la xarxa elèctrica tradicional. La llum
de cada fanal es genera a partir d’una petita placa solar.

Vista del camí de ronda al seu pas per la platja d’en Robert a cap de Bol

Estat dels altres trams del camí de ronda
Pel que fa a l’estat de la resta de sectors del camí de ronda que passen pel nostre terme, us podem dir que
les coses estan de la següent manera:
Tram de la Tamariua a Fornells. La Generalitat de Catalunya ja ha adjudicat l’obra a l’empresa Xavier Alsina SA
per un import de 238.478,77 € i l’inici dels treballs és imminent, amb un termini d’execució de 5 mesos, fet
que comportarà que el proper estiu estigui acabat.
El tram del Port de la Vall a s’Arenella continua en fase de licitació pendent de tancar alguns afers expropiadors.
Es continua treballant amb el Ministerio de Medio Ambiente en l’estudi previ al projecte del tram del Pas a la
Tamariua.
5
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Transport públic

Transport públic de viatgers per carretera
Com us vàrem fer saber en el seu moment i heu pogut comprovar, el servei públic de viatgers per carretera
ha experimentat una millora substancial, no només per l’increment del número de serveis sinó, sobretot, per
la seva coherència.
Tot això ha estat possible gràcies a la feina feta per l’equip de Govern (iniciada el febrer de 2008 amb la
presentació per part de l’Ajuntament d’una al·legació al Pla de Transports de Viatgers de Catalunya 20082012, ja que vèiem que aquest no preveia resoldre els problemes i les mancances del nostre municipi) i a
l’interès que a partir d’aquí van mostrar tant el Departament de Política Territorial de la Generalitat de
Catalunya com SARFA, que és l’empresa concessionària del servei.
És clar que en aquests moments el servei respon a criteris de mobilitat fàcilment justificables, hi ha la
possibilitat d’anar a Figueres al matí o a la tarda, de tornar al migdia o al vespre. Hi ha suficients combinacions
com per donar resposta a la majoria de necessitats.
Hem fet arribar a totes les famílies del poble un tríptic amb tots els horaris de SARFA a l’Alt Empordà, on
s’inclou també el del Port de la Selva. Reproduïm, a continuació, l’apartat corresponent al nostre municipi,
que és el de Portbou-Figueres. Per facilitar-vos la llegenda hem marcat el Port de la Selva en color taronja.
Aquestes millores no han tingut cap cost econòmic per a l’Ajuntament, ja que qui té les competències en
matèria de transports de viatgers per carretera és el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de
la Generalitat de Catalunya que, en definitiva, és qui ha adjudicat la concessió a l’empresa SARFA.
El que resulta evident és que si volem mantenir aquest servei cal que tots en fem ús.
Els nous horaris:
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Us reproduïm la carta d’al·legació al Pla de Transports de Viatgers de Catalunya 2008-2012
Sr. Manel Villalante i Llauradó
Director general del Transport Terrestre
Serveis territorials de Ports i Transports de Girona
Carrer Juli Garreta, 1
17007 GIRONA
Benvolgut senyor,
Després de revisar el Pla de Transports de Viatgers de Catalunya 2008-2012 veiem que aquest tampoc no resoldrà els
problemes del nostre municipi. Per tant, a partir de l’anunci d’informació pública de l’esmentat projecte,
EXPOSEM QUE,
El Port de la Selva és una població de 1.000 habitants, però el fet de ser un municipi turístic fa que en determinades èpoques
de l’any estiguem a l’entorn dels 10.000.
El transport públic en el nostre municipi no és tercermundista, gairebé ni és.
En l’actualitat, entre setmana, del nostre poble surten dos autobusos al matí, entre les 7.30h i les 9.35h, per tant, si algú vol
marxar durant la resta del dia és impossible fer-ho en transport públic.
El cap de setmana no és millor, pots sortir a primera hora del matí, a les 8.20h, o bé dinar amb un embut i marxar a les
14.50h, sense possibilitats d’aprofitar el dia hagis vingut per la raó que sigui.
Les tornades al municipi no són més fàcils. Entre setmana un autobús arriba procedent de Figueres amb parada a Llançà a
les 14.55h i l’altre procedent de Roses amb parada a Figueres i a Llançà a les 20.25h.
El cap de setmana es pot arribar amb un autobús a les 12.40h provinent de Figueres amb parada a Llançà. O bé a les 20.55h
amb un autobús provinent de Cadaqués amb parada a Roses, Figueres i Llançà.
A l’estiu, la situació continua sent de vergonya, en primer lloc l’horari no s’adapta a la temporada, tornant a entrar en un cercle
viciós en què costa determinar si és causa o conseqüència el fet que el transport públic no tingui usuaris.
L’horari d’estiu es limita a menys de dos mesos, des del primer dilluns de juliol al darrer diumenge d’agost.
Que durant aquest període entre setmana surten 4 serveis en direcció a Figueres amb parada a Llançà, 3 els caps de setmana,
i els mateixos en sentit invers, o sigui de Figueres al Port de la Selva.
Que també durant l’estiu existeix una connexió amb Cadaqués amb un viatge d’anada i un de tornada. El mes de juliol només
els dissabtes, diumenges i festius. El mes d’agost, a diari fins al darrer diumenge.
Igualment tenim un servei de connexió amb Barcelona amb un viatge d’anada i un de tornada. El mes de juliol només els
dissabtes, diumenges i festius. El mes d’agost, a diari fins al darrer diumenge.
Entenem que, sobretot els horaris d’hivern, no responen a cap criteri, no són bons ni per a la gent que treballa, ni per als
estudiants, ni per al lleure. Que seria òptim oferir un servei similar al de l’estiu pel que fa a la connexió Llançà-Figueres, tot
procurant compatibilitzar el servei d’autobús amb els horaris de tren.
Pel que fa als serveis d’estiu, caldria allargar la temporada i com a mínim iniciar-la a mitjan juny i acabar-la a mitjan setembre.
Igualment caldria reestudiar els vehicles que ofereixen el servei, segurament durant molts mesos a l’any es podrien fer els
serveis amb vehicles més petits que servirien per reduir costos.
Sense cap mena de dubte, aquest és un peix que es mossega la cua. Difícilment es pot fomentar l’ús d’un servei de transport
que no respon a les necessitats dels usuaris. I que la sensació que provoca és que es fa per cobrir l’expedient dient que
existeix un servei de transport de viatgers.
El que en tot cas queda clar és que el servei de transport de viatgers del nostre municipi no compleix ni els objectius generals
del Pla de Transports de Viatgers de Catalunya 2008-2012 ni les directrius nacionals de mobilitat i tampoc veiem que el pla
tingui previst solucionar-ho.
Per tot el que s’ha exposat amb anterioritat, AL·LEGUEM QUE,
El Pla de Transports de Viatgers de Catalunya 2008-2012 incorpori per al Port de la Selva un servei de transport de viatgers
eficaç, que permeti una integració millor del territori per tal que els ciutadans gaudeixin del mateix nivell d’oportunitats per al
seu desenvolupament personal i social, tot incrementant la seva qualitat de vida i la sostenibilitat del país.
Atentament,
Genís Pinart Fernández
Alcalde-President
El Port de la Selva, 8 de febrer de 2008
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Renovem Web municipal

Una porta oberta al món
En el darrer butlletí us presentàvem un seguit d’iniciatives realment ambicioses per al foment del turisme i
que ben portades, com explicàvem, ens permetran anar endavant i ajudar a superar, o si més no minimitzar,
els efectes de la situació actual de crisi global.
Estem treballant en el conjunt de les línies que exposàvem; la que tenim més avançada i que en poques setmanes
podreu percebre’n els resultats és la que fa referència al desenvolupament de la nova plana web municipal.
La nostra intenció és que aquesta nova plana web esdevingui un veritable canal de publicitat i promoció
eficaç, directe i proper del nostre municipi, alhora que esdevingui un nou sistema de comunicació tant per als
ciutadans com per als turistes. Una de les màximes prioritats ha estat la part turística; tot desenvolupant un
mapa interactiu en el qual es veuran reflectits, mitjançant diferents icones, els recursos que el municipi
disposa. Aquesta part de la nova plana web serà amb els idiomes català, castellà, anglès, francès i alemany;
l’aproparem i la farem amigable, per tant, a tots els turistes potencials.
Un dels eixos que també s’ha prioritzat és
l’estructura de navegació; hem fet aquesta
nova plana web molt usable per poder trobar ràpidament la informació amb el mínim
nombre de clics. En aquest sentit, incorporarà un cercador que no només permetrà
cercar dins els continguts propis de la web,
sinó que permetrà als usuaris localitzar la
informació de les administracions públiques
a Internet, com ara tràmits i gestions, serveis d’informació i consulta, equipaments
públics, etc.
Així, si volem conèixer quins ajuts hi ha per a
crear una empresa, amb la cerca “ajut creació
empresa” el cercador presentarà les ofertes
que ens ofereixen totes les administracions.
Pel que fa a l’accés a la nova web del municipi, s’ha programat tenint en compte els criteris d’accessibilitat establerts pel World
Wide Web Consortium. Parlar d’accessibilitat web és parlar d’un accés universal a la
web, independentment del tipus de maquinari, programari, infraestructura de xarxa,
localització geogràfica, capacitat dels usuaris, etc. El fet de complir aquests criteris
d’accessibilitat permetrà, per exemple, que aquesta web sigui accessible mitjançant teclats específics per a
persones amb ceguesa.
Quant a la promoció d’aquesta nova plana web, s’ha desenvolupat tenint en compte els criteris que utilitzen
els principals motors de recerca per a situar-la en les primeres posicions. Cal fer èmfasi que més del 70%
de les visites arriben a través dels cercadors i, per tant, és indispensable tenir-hi una bona posició.
Estem convençuts, per tant, que aquesta nova plana web complirà amb les expectatives previstes i continuem
treballant, dia a dia, amb la resta d’iniciatives plantejades.
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Sequera

Tot buscant solucions
En un escenari com l’actual de sequera extrema, les nostres reserves d’aigua pateixen una salinització molt
important, que en els propers mesos podrien assolir uns nivells que la fessin inutilitzable com a aigua de boca.
Per retardar aquesta situació, pal·liar-la o mirar d’evitar-la en la mesura del possible, des de l’Ajuntament
treballem en diverses direccions, de forma conjunta amb SOREA (l’empresa concessionària del servei d’aigua
municipal), l’Agència Catalana de l’Aigua i el Consorci de la Costa Brava.
La primera solució portada a cap recentment ha estat la construcció de dos pous situats al costat del rec de
l’Estrúmbol i la instal·lació dels equips necessaris per captar i impulsar l’aigua per integrar-la en el sistema
d’abastament municipal. Aquesta actuació ha tingut un cost de 350.123 €, dels quals 258.792 € han estat
subvencionats per l’ACA, i els 91.331 restants finançats per SOREA.
D’aquest punt es bombegem 140 m3 al dia i se sumen als 200 m3 que es bombegen del pou del cementiri
construït l’any 2001. Aquests 340 m3 ens possibiliten, en aquests moments, rebaixar la salinitat dels pous
principals situats a la riera. En data 3 de desembre de 2008 el nivell de sal en l’aigua dels pous principals
era de 1.200 mg/l, mentre que el nivell de sal a l’aigua de la xarxa que es distribueix a les cases era de
530 mg/l.
En aquests moments, el consum diari del nostre municipi és d’uns 600 m3 d’aigua, mentre que els mesos
d’estiu se superen els 2.500 m3, per tant, si no plou, aquests pous tampoc seran una solució definitiva. A
molt curt termini, i per tal d’aturar el funcionament dels dos pous principals de la riera, s’està treballant amb
la possibilitat de connectar a la xarxa un tercer ja existent a la zona de Pla d’en Palau, que ens garantiria el
subministrament d’una aigua de qualitat almenys fins a l’entrada de l’estiu.
Fins fa uns mesos des del Port se subministrava aigua a la Selva. En aquests moments, el pou de la Selva
ens permetria donar aigua a alguns sectors del Port. Estem apunt d’iniciar les proves per subministrar l’Erola,
Panoramar i el Pla de la Riera amb aigua de la Selva, però l’inconvenient més gran és la pressió, que pot
originar-nos problemes en algun tram de xarxa molt vell.
Altrament s’ha connectat a precari amb la xarxa d’aigua de Llançà, que subministra a les urbanitzacions des
de l’entrada del terme fins a la Mora amb una aportació diària d’uns 100 m3. A mitjà termini es treballa
conjuntament amb l’Ajuntament de Llançà i el Consorci de la Costa Brava en una connexió com cal entre les
dues xarxes, però l’arribada d’aigua en quantitat suficient per aquesta via, que a la llarga ha de ser la
definitiva, té uns terminis més llargs, ja que depèn d’altres infraestructures i obres a escala comarcal.
Finalment també es tenen converses amb SOREA per tal de modernitzar els trams més vells de canonades i
reduir al màxim les pèrdues reals que en aquests moments estan al voltant d’un 22%. Un percentatge que
està dins la mitjana de les xarxes però que es podria millorar.
El que resulta evident és que la
tendència cada vegada ens és
més desfavorable, i que la solució
pel subministrament d’aigua al
Port de la Selva és la global de
tota la comarca i passa per la
interconnexió de xarxes.

Les instal·lacions dels pous de rec de
l’Estrúmbol, en l’espera de la portada
d’electricitat, de moment funcionen
amb un generador
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La biblioteca municipal

Molt més que una sala de lectura

L’estiu de 1998 arribaven al Port de la Selva dues grans caixes grises de transport d’obres d’art. A l’interior
hi havia un dels tresors més significatius i importants del Port de la Selva. Es tracta de la Biblioteca íntegra
i personal de l’únic fill predilecte del Port de Selva, Hipòlit Nadal i Mallol.
En Pol, fill del Port de la Selva, va marxar a Buenos Aires de jove, l’any 1916, i a partir del 1917 fins al 1972
va dirigir la revista Ressorgiment, una de les publicacions en català editades a l’exili més importants. 56
anys, sense interrupcions, amb 677 revistes i 10.860 pàgines, amb la història política i cultural de Catalunya.
A les caixes grises, a més dels exemplars de la revista que fullejava i repassava el mateix Pol Nadal i Mallol,
hi havia una acurada i seleccionada col·lecció de poc més de 1.000 llibres sobre política, filosofia, literatura
i història. La major part d’aquests llibres es van editar a l’exili i són complicadíssims de trobar i poder
consultar, pels petits tiratges de les edicions i pel fet mateix de l’exili.
Davant aquesta situació, l’Ajuntament del Port de la Selva havia de decidir com acollir aquest preuat regal.
Recuperant una antiga promesa, va optar per fer realitat la biblioteca, cosa molt més complicada del que a
priori pot semblar.
Així va néixer la nostra biblioteca. Avui, amb 10 anys, tenim un fons de més de 17.000 exemplars, i un número
d’usuaris que no para de créixer.
La biblioteca està estructurada en diferents àrees: l’àrea de gestió i ofimàtica, l’àrea infantil i l’àrea d’adults.
Tot i que aquesta separació és virtual, ja que les diferents àrees compartimenten un mateix espai físic: el
primer pis de la Casa de Cultura. En el segon pis de la Casa de Cultura, hi ha el dipòsit d’accés restringit i
una sala de reunions i conferències.
Tot el fons està informatitzat i, des d’abans de l’estiu, estem canviant el programa de catalogació. Compartim
un catàleg en línia amb altres petites biblioteques de Girona. L’adreça és www.bibgirona.net/opac a partir
d’aquest portal cal clicar sobre la nostra biblioteca.
10
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Què podeu trobar a la biblioteca?
Podem trobar obres de referència, és a dir, diccionaris, enciclopèdies i manuals sobre temes en concret
(medicina, art, història, literatura, biologia...). Podem trobar llibres sobre diferents temes, especialment de
les següents àrees del coneixement: història, art, literatura, medi ambient, psicologia, etc. Podem trobar
novel·les, tant d’autors clàssics com novetats, bàsicament en català i castellà, però si voleu practicar idiomes
també en trobareu en francès, anglès i alemany.
A part d’això tenim diferenciats diversos centres d’interès i racons amb llibres dels temes més demanats. Tenim el
racó dels pares, amb llibres d’educació, jocs, com parlar de diferents temes amb els nens, llibres d’activitats, etc.
Tenim el centre d’Interès Cuina, amb llibres de receptes, sobre tipus de cuina, tipus de menjar i sobre vins.
Un altre dels apartats bastant consultat és el de guies de viatges.
Els prestatges més concorreguts, tant a l’estiu com a l’hivern, a part de la novel·la, és clar, són els de la
Col·lecció Local. Dintre de la Col·lecció Local hi ha llibres relacionats amb el Port de la Selva. Poden ser llibres
sobre el territori, sobre la història del poble, sobre escriptors, o bé els llibres escrits per gent que en algun
moment han estat relacionats amb el poble. A part dels llibres, que són molts, estem creant un fons amb el
material de les exposicions locals que realitzem, i tot allò que podem trobar relacionat amb el poble: postals,
tríptics, cartells, fotografies, etc. Si nosaltres no recollim la nostra pròpia informació, simplement es perdrà
perquè ningú ho farà per nosaltres.

L’espai infantil
El tractem amb molta atenció. Hi ha llibres seleccionats amb cura pels nostres
nens. Per facilitar la consulta, els llibres estan classificats per edats i temàtiques,
de manera que un pare o
qualsevol nen que vingui pot
trobar allò que busca amb
facillitat. Cal dir que el distintiu o classificació dels llibres per edats és orientatiu,
però en cap cas s’ha de
prendre com una norma rígida. La lectura, a part de les seves condicions didàctiques, ha de ser un plaer per al
nen i, per tant, no se’l pot encaixar en un grup d’edat si les seves necessitats o preferències diuen el contrari.
Els nens més petits de 0 a 4 anys tenen els llibres posats en calaixos baixos, per facilitar al nen la manipulació
i tria dels contes. Aquests llibres porten subclassificacions: personatges, animals, conceptes, situacions i
entorn, destinats a fer de guia als pares i educadors per trobar el llibre que busquen per al seu nen. Aquests
llibres es van canviant regularment, per no agobiar amb una gran quantitat de llibres i mantenir l’interès.
Els nens de 5 a 7 anys trobaran els seus llibres en un altre buc i en els prestatges de llibres de lectura. El
distintiu d’aquesta edat és un gomet blau.
Els nens de 8 a 10 anys trobaran els llibres a l’altre buc i també en els prestatges de lectura amb el distintiu
d’un gomet vermell. El gomet verd comparteix el mateix buc que el vermell i també es troba en els prestatges
de llibres de lectura, va destinat a nens entre 11 i 12 anys. A partir de 13 anys, el distintiu és el gomet groc.
També trobaran llibres de referència, manuals de diferents àrees del coneixement adequades a les seves
necessitats.

L’horari de la biblioteca és de dilluns a divendres de 16.30 a 19.30h i els dissabtes de 10.30 a 13h
Cal agrair la tasca del personal que es fa càrrec de la biblioteca, que de ben segur us ha ajudat o us ajudaran
a trobar allò que necessiteu.

Felicitats! La teva biblioteca ja té 10 anys
11
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Adaptem l’ajuntament

L’adaptem
a la norma i
a les necessitats
de funcionament
A començament de l’any que estem
a punt d’estrenar, l’Ajuntament
iniciarà els treballs necessaris per
tal d’adaptar l’edifici consistorial al
Codi d’accessibilitat i al Codi tècnic
de l’edificació a l’ensems de reorganitzar-lo interiorment per ajustar els espais físics de què es disposa al nou organigrama municipal.
És un edifici d’importància històrica i arquitectònica, ja que va ser construït per l’arquitecte Pelai Martínez
Paricio i està inclòs en el Catàleg de Protecció com “Edificis i Elements d’Interès” en el vigent Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal.
Es va efectuar, l’any 1991, una reforma i ampliació de l’edifici, a càrrec dels arquitectes Llorenç Geli Batllori i
Lluís Gratacós Soler. L’actual edifici, doncs, està compost de tres plantes (PB+2), amb una superfície construïda
total de 509.13 m2. El porxo de la planta baixa, que conforma l’accés principal, és de 38.92 m2.
Les tasques a realitzar s’executaran en una sola fase i, segons criteris municipals, procedirem a efectuar la
despesa mínima indispensable. Intentarem aprofitar al màxim l’edifici existent i mantindrem el caràcter noble
d’un edifici d’aquestes característiques.
Per a l’adaptació al Codi d’accessibilitat, l’obra de major envergadura és la nova implantació d’un ascensor
adaptat, que se situarà a l’actual espai dedicat a l’escala de servei. També es modificaran totes les obertures
perquè tinguin una amplada mínima de 80 cm i es dotarà els passadissos i girs, generats per les noves
distribucions, de les amplades mínimes també requerides per l’esmentat codi.
Pel que fa als aspectes d’organització de l’edifici, aquests s’han pensat adaptant-los a cada feina amb la
finalitat que l’usuari tingui un major i millor servei. Per poder fer tot això, els Municipals i l’Oficina de Turisme
abandonen la planta baixa de l’edifici per traslladar-se a l’antiga casa de la Guàrdia Civil.
L’ala nord de la planta baixa estarà ocupada per l’arxiu, actualment a la 2a planta, i així es reduirà la
problemàtica del pes. A l’ala sud, on fins ara hi ha hagut l’Oficina de Turisme, i haurà la recepció i el punt
d’atenció a l’usuari, així com el servei de recaptació i un espai compartit pels serveis socials i el jutjat de
Pau. Des d’aquí s’accedirà a l’ascensor i a l’escala que conduiran a les plantes superiors. La primera estarà
destinada al personal tècnic i administratiu, amb un despatx a cada extrem, destinats a la secretariaintervenció i als serveis urbanístics, i un cos central compartimentat per la resta. Hi haurà una sala de
reunions polivalent i una per al secretari.
La segona planta serà la destinada als polítics. La part central estarà ocupada per la sala de plens, a l’ala nord hi
haurà l’alcaldia i, a l’ala sud, el despatx de l’equip de govern i una sala de reunions per a ús dels grups municipals.
Aquesta adaptació s’ha adjudicat per 278.400 €. El 80% d’aquest import ens el subvenciona la Generalitat
de Catalunya a través del POUSC i un 10% per la Diputació de Girona, per tant la inversió municipal és
d’aproximadament uns 30.000 €.
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La Quina

Tradició nadalenca
La Quina és la rifa més tradicional de les festes de Nadal. Cada poble té la seva fórmula. Aquí juguem amb
cartrons de 90 números dividits en 6 quadrants de 15. Es tracta d’omplir amb blat de moro, fitxes els darrers
anys, els sis quadrants i quan n’hi ha un de ple, cridar ben fort ALTO, aquest és el premi per excel·lència,
però durant cada jugada hi ha premis més petits: premi a la Quina per al primer que fa una línia de cinc dins
un quadrant, i premi al catorze per al primer que es posa a tiro, o sigui n’hi falta una per fer el ple.
El nom de Quina no està clar d’on prové, segurament d’una paraula llatina que vol dir conjunt de cinc. Pel que
fa a l’origen de la Quina i altres jocs d’atzar similars, com el Quinto i la Plena, sembla que van néixer de la
mà de Lluís IV, rei de França, que va demanar a dos aventurers italians que creessin un joc que li permetés
captar més recursos per a l’Estat.
En l’actualitat, les Quines són organitzades per entitats sense ànim de lucre amb la finalitat de finançar
projectes i activitats de les que se’n beneficia tothom, en el cas del nostre poble els recursos obtinguts de
la Quina es destinen a finançar la cavalcada de Reis i activitats per als més petits del poble.
En el joc de la Quina és important com s’han batejat els números, cada població se’ls personalitza, en el cas
del nostre municipi us els reproduïm a continuació, aquest llistat cada any pateix variacions en funció dels
fets esdevinguts o de quin lloro és l’encarregat de cantar-la.

ELS NÚMEROS DE LA QUINA DEL PORT DE LA SELVA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

El de la por
El més petit de tots
Soldat segur, ... l’1!
Un aneguet
Un pioc
“Patito”
En roba-rateres
Una cadireta
Un de cansat
Una fumera
5 pometes té un pomer...
L’“Espidi”
Dia de Reis
Petit i esparracat
L’esparrec
Mai ple, sempre vuit
Mai vell, sempre nou
Petit i lluent
Petit i pelat
El pelat més jove
La “pareja” de la Guardia Civil
La parella de Mossos
La Diada Nacional de Catalunya
Una dotzena d’ous
El de la mala sort
El de les dones, mal punt
Agafa’l i esmorza...
La Quiniela
La nena maca
Mà plena
Un xic de sexe
L’Amunike
Major d’edat
L’any que ve ja podrà votar
Sant Josep
Sant Cornelius
El patró dels cornuts
Pelat i engrescat
Sant Baldiri
Luis Enrique

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Parelleta d'ànecs
Parella de piocs
Sant Jordi
Sant Joan
Nadal
(Cantant) El 25 de desembre fum, fum, fum
Sant Esteve
Santa Mònica
Els Sants Innocents
Sant Pere de Rodes
Pelat i trempat
Sant Silvestre
Un ànec trempat
Els anys de Jesucrist
Trempat i cansat
El trempat del mig
L’any que van començar les patacades
Trempat i esparracat
En trempen vuit
El més trempat de tots
“Culample”
Un cansat amb bastó
Un ànec cansat
El licor d’Espanya
Parella de cansats
Mitja part i a beure
Temps afegit
Ja en passen 2
Ja en passen 3
La Rovellada
Pelat del mig
El pelat més guapo
El pastís francès
Bona nit
Bona nit i tapa
Cinquanta i pico
Parella de fumeres
L’any de la fred
¿Por qué no te callas?
L’amic del més lleig
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59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

El més lleig de tots
Pelat que s’“assenta”
En “Sisú”
L’any que ve ja cobrarà
La jubilació
Jubilat segur
Perpignan
Parella d’“espidis”
En “siset”
Us en dec una
A dalt i a baix
Feina feta, eines netes
Quina calor
Pelat i esparracat
En van aprenent
Capot de botifarra
Renoi quin salt
Un xic menys de tres rals
Tres rals
Un xic més de tres rals
Les banderes d'Itàlia
Basilea
“Xoxo” pelao
Un vell amb bastó.
El “naranjito”
El mundial d'Espanya
El núvol “Kindonw”
Grosses, rodones i ben col·locades
Les mamelles de la Pamela
Un de petit
Pelat i vell, l’avi
El més gros
El ventilador espatllat (no venta)
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La flora autòctona del far de s’Arenella

La importància de la seva conservació
Al municipi del Port de la Selva hi són presents espècies endèmiques com l’Antirrhinum asarina, espècie de
llocs atlàntics o centreeuropeus, i de flora estrictament protegida d’ambients rocosos com l’Armeria
ruscinonensis o el Limonium tremolsiï, espècie aquesta última considerada “vulnerable”, és a dir, que si no
la conservem, pot arribar a desaparèixer.
Al paratge del far de s’Arenella, ens trobem amb la presència d’aquestes espècies d’ambients de penyasegats, a més d’una notable riquesa de líquens d’espècies molt rares dins l’àmbit europeu i estatal.
Tanmateix, però, hi ha presència d’espècies nouvingudes i exòtiques que res tenen a veure amb les plantes
pròpies del lloc. Una d’aquestes és el Carpobrotus sp. (també coneguda com a ungla de gat o bàlsam). El
Carpobrotus sp., molt usat en jardineria, s’estén sobre l’hàbitat de la flora autòctona i ofega les plantes
pròpies del lloc com el fonoll marí, el clavell, i les anteriorment citades, a més de desafavorir la propagació
dels líquens.
Per tal d’evitar aquesta invasió, es realitzen una sèrie d’actuacions consistents a retirar espècies de flora
exòtica invasora arreu del Parc. Així, a l’estiu de 2008, dos camps de treball (un d’ells internacional i l’altre
amb joves del país amb monitors de la Fundació Catalana de l’Esplai) van estar durant un mes arrencant
individus de les espècies següents: Carpobrotus sp., Gazània i diferents tipus d’azoàcies, plantades per
enjardinar la zona del far. Altres espècies han estat introduïdes mitjançant els excrements dels animals, com
l’Opuntia sp. (figuera de moro).
Properament, des del Parc Natural de Cap de Creus i amb col·laboració de l’Ajuntament del Port de la Selva,
es realitzarà un taller d’eliminació de Carpobrotus sp. i altres espècies, adreçat a la població local del parc
sensibilitzada en la conservació de les plantes pròpies del nostre entorn i paisatge. Aquest taller es durà a
terme el dia 22 de març al far de s’Arenella, a les 9h.
Aquesta actuació s’emmarca en el programa d’activitats 2008-09 del parc natural, Gaudeix-lo, que podeu
consultar a l’adreça web del Departament de Medi Ambient i Habitatge, www.parcsdecatalunya.cat, al Parc
Natural de Cap de Creus i als cartells penjats als comerços del vostre municipi.
Aquest escrit és una aportació de Begoña Cervera i Ester Trullols
Tècniques del Parc Natural de Cap de Creus
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Els acords del Ple Municipal
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL 19/8/2008
• Acord d’aprovació inicial del text refós del Projecte
de Reparcel·lació del Sòl Urbanitzable Delimitat
SUD-3 “Ctra. de Cadaqués-II”.

• Aprovació del tercer expedient de modificació del
pressupost de l’exercici de 2008.
Posada a votació la proposta, hi voten a favor tots els
regidors presents, sis en total a favor, excepte el senyor
Lluís Carbonés, que hi vota en contra.

A favor, tots els regidors dels grups municipals de CiU i
PORT-AM, sis en total, i el senyor Lluís Carbonés, del grup
municipal del PSC, s’absté.

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL 2/10/2008
• Aprovació inicial de la modificació del Reglament
General del Servei Municipal d’Abastament domiciliari d’aigua.

• Acord i compromís municipal per a fer-nos càrrec
del manteniment de les obres de prolongació del
Passeig Marítim del Port de la Selva, que executarà el Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i
Marí.

Aprovat per unanimitat.

• Aprovació inicial dels Estatuts i Bases d’Actuació
del Sector de Sòl Urbanitzable Delimitat SUD-13
“Port de la Vall-2”.

CiU a favor, en contra la resta. Empat que resol el vot
de qualitat de l’alcalde.

• Acord d’aprovació inicial del quart expedient de
modificació del pressupost de despeses de l’exercici de 2008.

Aprovat per unanimitat.

• Acord de fixació de les festes locals per a l’any
2009.

Aprovat per unanimitat.

Aprovat per unanimitat.

• Acord d’aprovació de moció de suport als pescadors i de moció de suport a l’Ajuntament de
Figueres.

• Acord d’acceptació de l’ajuda atorgada pel Pla
únic d’obres i serveis de Catalunya, anualitat
2005 i actuació 2005/1219, per a projecte de
“Reforma interior i adaptació al codi d’accessibilitat de l’edifici consistorial”.

Adhesió de tots els grups.

Aprovat per unanimitat.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL 13/10/2008
• Aprovació inicial de les modificacions de les ordenances fiscals a aplicar el proper exercici de 2009.

• Proposta de l’Alcaldia per endegar la participació
de tots els regidors del Consistori en les tasques
de govern de l’Ajuntament.

Aprovat per unanimitat.

Acceptada per unanimitat.

• Aprovació del plec de clàusules administratives
particulars que regiran el procediment de licitació
de les obres del “Projecte de reforma interior i
adaptació al codi d’accessibilitat de l’edifici consistorial”.
Aprovat per unanimitat.
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Opinen
Moments difícils

És temps d’estar units

stem immersos en una situació econòmica més que complicada i el
nostre Ajuntament tampoc se’n salva. El principal causant d’aquesta
desacceleració el trobem en la caiguda del sector immobiliari i de la
construcció, tots tenim clar que fins avui aquest ha estat el principal motor
del nostre Ajuntament, però també de moltes famílies i negocis del poble.
Davant aquest canvi, el que hem de fer, l’Ajuntament, les famílies i els
negocis, és reduir la despesa i paral·lelament buscar noves fórmules que
ens permetin mantenir un nivell de recursos i serveis que ens garanteixin
el desenvolupament i el benestar de tots plegats, i en aquest sentit és en
el que treballem.
Per al nostre grup, o sigui per a l’equip de govern, no és cap motiu de
satisfacció ni és gens fàcil haver de reduir despeses tot reduint la plantilla,
però l’estructura pressupostària local no ens deixa cap altra sortida. El
pressupost municipal s’estructura en dos blocs: el pressupost ordinari o de
funcionament i el pressupost extraordinari o d’inversió.
L’origen dels recursos econòmics que nodreixen el pressupost ordinari són
els tributs municipals (taxes, contribucions especials i impostos), la
participació en tributs de l’estat i la comunitat autònoma, els preus públics
i les multes i sancions. En canvi, el pressupost extraordinari el nodreixen
les subvencions i les operacions de crèdit.
És evident que la reducció important d’ingressos afecta els tributs
municipals, vinculats al funcionament municipal, i la despesa més important
en aquest bloc és la de personal, per tant no podem ajustar el pressupost
sense afectar la plantilla. Per contra, es continuaran fent inversions per bé
que a un ritme menor.
Esperem que aquesta explicació serveixi per entendre que el fet d’invertir
més de 200.000 € en l’adequació de l’edifici municipal no va en detriment
de la plantilla, ni és prioritari per al nostre grup. Senzillament són recursos
diferents. No podem redireccionar recursos del pressupost extraordinari a
la despesa ordinària.
Des del nostre grup continuarem fent Port de la Selva, amb un discurs
optimista, potenciant, explicant i oferint les virtuts del nostre poble sense
deixar d’afrontar i buscar solucions, amb discreció, però amb contundència,
a les mancances o deficiències. Esperem la col·laboració de tots!!!

envolguts conciutadans, entrem en un període difícil,
molt difícil. El PORT- AM és conscient que els nous
pressupostos del consistori són més que precaris, la qual
cosa ho demostra les mesures que a contracor ha pres
l’equip de CiU. Nosaltres no podem donar suport, de cap de
les maneres, a uns pressupostos en què, per segon any
consecutiu, hi hauran retallades de personal i en què la
inversió baixa any rere any. A més, no es veu cap mena de
signe de transformació de model econòmic.
Davant la inoperància de CiU, el PORT-AM ha decidit iniciar
tot un seguit de xerrades, conferències i taules rodones amb
els diferents sectors de la població. Entenem que la situació
no es pot arreglar d’un dia per l’altre i que la situació de crisi
és internacional i conjuntural. Però alhora, creiem que els
petits canvis són importants, però per a realitzar-los cal estar
units, fer poble i lluitar per l’establiment d’un model basat en
un turisme desestacional i de qualitat. Si tots ens unim i ens
hi esforcem ho podrem fer.
Altrament, ens queda esperar que el boom de la construcció
torni a emprendre el vol? Però fins quan? Mai se sap... cal,
doncs, que ens unim tots, anem tots a una i deixem enrere
els possibles mals entesos i les desavinences passades per
emprendre un nou camí que ens porti al desenvolupament
sostenible del nostre Port de la Selva, només si treballem
tots junts ho podrem aconseguir.
El model imposat per CiU, durant anys i panys, no ha servit, és
inviable, no funciona, és insostenible, és a curt termini, no va
bé... Tot i això ha portat coses bones, no és hora de fer retrets,
és hora que se n’adonin i comencin a treballar en altres
direccions. Lluny de fer llenya i posar el crit al cel per les
reduccions de personal, la reducció en inversions, la pràctica
existència de polítiques per fomentar el turisme, PORT-AM
intentarà treballar pel bé de la població del Port de la Selva.
Només ens queda donar ànims a tota la població per
treballar tots a una i desitjar a tots unes bones festes i un
bon any 2009.
Josep Marés i Subira
Portaveu de PORT-AM

E

Us desitgem que gaudiu en pau d’unes Bones Festes de Nadal.
Grup Municipal CiU
http://ciuelportdelaselva.blogspot.com

B

Ens en sortirem
ns en sortirem, la situació actual ha posat sobre la taula els errors i excessos que s’han comès. Aviat serà el moment d’agafar el toro per
les banyes i començar a canviar la manera de fer les coses. En primer lloc, les mesures han de ser col·lectives. Si a causa del fet que
l’Ajuntament està des del 2006 al límit de l’endeutament permès, no és de calaix que uns quants hagin de pagar la conseqüència de la mala
gestió i més quan no són responsables directes de les decisions preses. En segon lloc, si una part important del poble viu del turisme, s’han
de tenir les places arreglades. Això comportarà molèsties a alguns veïns, però ha de prevaler el benefici col·lectiu i no els interessos particulars.
És convenient que les voreres siguin amples i no estretes com fins ara, cal respecte per l’espai públic. En tercer lloc, l’any 2006, la Generalitat
de Catalunya, per tal de millorar les escoles bressol, va promoure una regularització que comptava amb una subvenció de 1.800 € per infant.
També, si està regularitzada, es pot accedir a convenis amb el Departament d’Educació, avui per avui el casal del poble no compleix res d’això,
cal una major eficiència i aprofitar les moltes subvencions que ens ofereix el govern. I, per acabar, en aquest moment cal seny, tranquil·litat i
fer les coses escoltant i no des de l’orgull de la feina feta. És possible una altra realitat. Bones festes a tothom.

E

Grup Municipal PSC
elportdelaselva@socialistes.cat
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Actualitat i notícies

Què passa amb les obres del carril bici?
En l’anterior butlletí us informàvem que la Diputació de Girona havia adjudicat les obres de millora
de la carretera GIV-6121 de connexió amb la Selva de Mar, com ja es va explicar en el butlletí núm. 2,
els ajuntaments del Port i de la Selva vàrem demanar que es fes un vial paral·lel per a vianants i
bicicletes que financem conjuntament.
El fet que encara no s’hagin iniciat les obres és perquè l’empresa Fervialia SL, a la qual s’havia adjudicat l’obra, ha
renunciat a executar-la per raons internes vinculades al seu funcionament.
Des de la Diputació es treballa per solventar la situació i demorar el mínim l’inici de les obres.

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

Els alumnes del CEIP les Clisques del Port de la Selva participen
un any més en la verema de la vinya municipal
Aquest any, com es fa des de fa més de cinc anys, tots els nens del
CEIP les Clisques van participar en la sortida organitzada per
l’Ajuntament a la vinya municipal situada al paratge de Rubies.
Es tractava, un cop més, de fer viure en primera persona la verema als
nens del poble. Aquesta és una experiència que la majoria de nens només
la poden viure a l’escola ja que a casa seva ja no conreen les vinyes i ni
tan sols en tenen, a diferència del que passava fa unes dècades.
Durant la jornada a la vinya, a més de recol·lectar el raïm, els alumnes
del CEIP les Clisques van aprendre a mirar el grau del raïm amb l’ajuda
d’un refractòmetre.
En aquesta sortida també es fomenta la relació amb l’entorn natural i
la història del nostre territori, amb una xerrada que aquest any va anar
a càrrec de l’alcalde del municipi, en Genís Pinart.
Però això no fou tot. Des de l’Ajuntament es van preparar uns pòsters per a cada classe en què es feia una explicació
de totes les feines que requereix la vinya al llarg de l’any per poder arribar a la verema. Igualment es va preparar una
fitxa per treballar les parts del cep que és la planta que produeix el raïm. Per als més petits, i també des de l’Ajuntament,
es va elaborar una fitxa per pintar, es tractava d’un gotim de raïm.

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

Els habitatges de protecció oficial
Des de l’Ajuntament continuem les gestions per a la consecució del compromís de construcció d’habitatges de protecció
oficial. En aquests moments estem en disposició d’aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació, després d’haverlo hagut de modificar substancialment, a l’atendre les al·legacions de molts propietaris que van demanar la possibilitat
de participar exclusivament amb el valor inicial dels seus terrenys.
Aquesta circumstància obliga l’Ajuntament a prendre part en la iniciativa en tant que promotor, ja que s’ha de fer càrrec
de les quotes d’urbanització que deixen d’assumir els propietaris esmentats.
Aquest és un gir important que ha comportat conseqüències: d’una banda, haver de sotmetre novament a aprovació
inicial el Projecte de Reparcel·lació i, per l’altra, haver de cercar mitjans de finançament i gestió per a la urbanització del
sector i la construcció simultània dels habitatges protegits.
L’inevitable retard que aquestes circumstàncies provoquen no aturaran de cap manera el procés iniciat.
Tot intentant donar un tomb a l’actual situació financera i de crisi econòmica, estem treballant per fer possible que es
construeixi un major nombre d’habitatges protegits dels previstos inicialment.
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Treballs de Prevenció d’Incendis Forestals
El mes d’octubre, l’empresa TECONMA SA va iniciar els treballs encarregats pel Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya a la zona compresa entre Puig Gros i Puig dels Bufadords.
En aquests moments ja s’han desbrossat, podat i aclarit unes 50 hectàrees de la finca del Puignau, així com unes 20
d’hectàrees corresponents a les franges de protecció de les principals pistes forestals de la zona de les quals també
s’arranja la base. També s’ha començat a treballar en els tallafocs careners entre la Costa i els Bufadors.
Aquesta actuació, llargament reivindicada des de l’Ajuntament, servirà per preservar una de les zones forestals més
importants del municipi i del massís de cap de Creus i comportaran una millora substancial i, per bé que no acabaran
amb el risc d’incendi en aquest sector del cap de Creus, sí que contribuiran, en cas que es produeixin incendis, en el
control de la seva intensitat i en facilitar les tasques d’extinció.

La mina de les Clisques
El dia 8 d’agost de 2008, capbussadors de la Unitat Especial de Desactivació d’Explosius (UEDE) de l’Armada, amb la col·laboració de la Guàrdia Civil i dels Mossos d’Esquadra, van neutralitzar una mina localitzada per un pescador el dia 6 d’agost.
Aquesta mina, segons informació facilitada pel Grup d’Activitats Subaquàtiques de la Guàrdia Civil, es trobava a 150
metres de la costa, davant de les Clisques i a 22 metres de profunditat.
A petició de la Guàrdia Civil, i sempre seguint les seves instruccions, l’Ajuntament va col·laborar en el dispositiu, el dia 7
d’agost de 2008, en l’abalisament de la zona on es trobava la
mina. El dia 8 d’agost de 2008 l’Ajuntament va aportar l’ambulància durant l’actuació i va col·laborar amb l’embarcació de salvament que tenia encomanada la tasca de controlar la sortida de la
bocana del Port durant els moments previs a la detonació i recollint el peix que quedés a l’ensurada després d’aquesta.
Des del Consistori no es va alertar a la població dels fets, ja que
els responsables de l’actuació van considerar que podria crear
una alarma social innecessària.
Des de l’Ajuntament celebrem la rapidesa i diligència amb què van
actuar la Guàrdia Civil i l’Armada davant aquesta situació, que per
la seva proximitat a una de les zones de bany més concorregudes
del nostre municipi podia haver tingut un resultat molt lamentable
en cas d’una explosió accidental.
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Ets al Port, doncs deixa’t tocar pel Nadal.
Desembre 2008
24

Missa del Gall a la Parròquia de Ntra. Sra. de les Neus a les 12 de la nit.

25

Ofici de Nadal a la Parròquia de Ntra. Sra. de les Neus a les 11h.
Sardanes a la plaça d’en Pol Nadal i Mallol amb la Cobla Cadaqués a les 12h.
Quina a la Sala de Ball a les 18h.
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Quina a la Sala de Ball a les 18h.

28

Animació infantil a la Sala de Ball amb Jordi Tonietti a les 12h.
Arribada del Patge Reial a la Sala de Ball i recollida de cartes a les 13h.
Quina a la Sala de Ball a les 18h.

Gener 2009
1

Quina a la Sala de Ball a les 18h.

4

Quina a la Sala de Ball a les 18h.

5

Arribada de SSMM els Reis d’Orient al Passeig del Mil·lenari, recepció a
l’Ajuntament i entrega de regals a la Sala de Ball a partir de les 18h.

6

Quina a la Sala de Ball a les 18h.
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Més informació a la web: www.portdelaselva.net
Per a qualsevol suggeriment contacteu amb l’Ajuntament:
bustia@portdelaselva.net

