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Presentació
Benvolguts veïns i veïnes,
Han transcorregut quatre mesos des del darrer full informatiu i, com
en els anteriors butlletins, des d’aquesta pàgina, intento fer un recull,
el més objectiu i imparcial possible del que ha succeït i del que crec
que ens pot deparar el futur immediat.
Podeu estar més o menys d’acord en el que dic, però, sincerament,
quan escric aquestes ratlles ho faig pensant que sóc l’alcalde de
totes les persones del Port de la Selva, i en cap moment utilitzo
aquest espai per cap altre objectiu que no sigui el d’informar i explicar el que penso, malgrat el que algú, de
forma poc elegant, vol fer creure.
Aquest darrer quadrimestre, com tots, no ha estat absent de fets notables. Alguns positius, d’altres no tant,
i fins i tot algun de ben desgraciat.
Hem tingut l’honor de rebre la visita del bisbe de Girona, que es va interessar pel poble i per la seva gent,
com podreu veure en aquest butlletí.
Hem estrenat la remodelada plaça d’en Pol Nadal i Mallol, finançada al 100% per l’Estat, el resultat pot
agradar més o menys, però és evident que posa a disposició de les persones un espai que fins ara era
pràcticament exclusiu dels vehicles.
Les obres d’adaptació de l’edifici consistorial continuen a bon ritme i, com podreu llegir, hi ha un seguit de
projectes a punt de ser executats que, en definitiva, ens han de permetre millorar els serveis del municipi. A
més, ha baixat l’atur, ni que sigui temporalment durant la campanya d’estiu.
El poble es mou; s’han creat dues noves associacions, una de comerciants i restauradors i una altra de
majors de 50 anys, fets que demostren que el Port de la Selva és un poble viu i ple d’inquietuds. Tot això,
sens dubte, és positiu.
Per contra, la temporada d’estiu no és tan brillant com desitjaríem però, si tenim en compte les circumstàncies
econòmiques del país i del món, podem dir que ens en sortim prou bé. Espero que aquest mes d’agost ens
ajudi a superar el que fins ara s’ha endarrerit. Entenc que és en aquests moments quan, cadascun de
nosaltres, començant per l’Ajuntament, hem de mirar de fer un esforç addicional per millorar en tot el que
ens sigui possible.
També hi ha hagut un fet molt qüestionat per algun sector del jovent, com ha estat la no obertura de la Bolera,
lloc de gran acceptació a l’estiu. Però l’Ajuntament, en aquest cas, no ha fet res més que donar compliment
a un seguit de sentències que impedien el seu funcionament, si bé ja s’havien ofert als propietaris solucions
pal·liatives. L’Ajuntament només fa complir la llei i qualsevol altra cosa que s’expliqui és desfigurar la realitat.
Però tots aquests problemes s’han vist superats per un esdeveniment molt més trist, el desgraciat accident
ocorregut el 27 de maig i que va costar la vida a una petita alemanya que just el dia abans havia fet sis anys.
Una vegada més el Port de la Selva va demostrar la immensa qualitat humana dels seus veïns i, per damunt
de les diferències personals, vàrem ser un sol poble participant en la recerca de la Noema. Malgrat el nefast
resultat, només puc agrair la generositat de tots els que us vàreu mobilitzar.
Anem fent via cap a objectius fixats, a vegades més lentament del que tots voldríem, i per això us demano una
vegada més que tingueu confiança en el futur i en vosaltres mateixos. Com més alta serà la nostra autoestima,
com a persones i com a poble, més suportable ens serà afrontar les dificultats, tant personals com col·lectives.
Que tingueu una bona festa major i un millor estiu.
Afectuosament,
Genís Pinart i Fernández
Alcalde del Port de la Selva
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Ens visita el bisbe de Girona

Durant la festivitat
de Sant Baldiri
El dimecres 20 de maig de 2009, festivitat de Sant
Baldiri i per tradició dia de la Gent Gran al Port de la
Selva, vàrem tenir entre nosaltres el bisbe de Girona,
el reverendíssim monsenyor Francesc Pardo Artigas.
El bisbe va presidir l'Eucaristia de la Festa Major en
honor de sant Baldiri. Tot seguit, acompanyat del
mossèn local, Josep Lloveras, i de l’alcalde, va realitzar una visita a l’ermita de Sant Baldiri de Taballera
per veure in situ les obres de restauració i l’excavació arqueològica que s’hi han portat a terme.
Tot seguit va dirigir-se a la Sala del Ball, on es va
interessar per les exposicions d’artesania local i
les escoles del Port de la Selva. Finalment, va participar en el dinar d’homenatge a la gent gran.
Durant aquesta darrera part de la seva jornada en
el nostre municipi, tothom que va voler va poder
gaudir de la seva atenció i conversa.

Coneguem millor el nostre bisbe
Nascut el 26 de juny del 1946 a Torrelles de Foix –dins la diòcesi de Sant Feliu
de Llobregat–, monsenyor Francesc Pardo va estudiar primer al Seminari Menor
de Barcelona i, d'aquí, va fer els estudis eclesiàstics al Seminari Major. Va
obtenir la llicència en Teologia a la facultat de Teologia de Catalunya.
Fou ordenat capellà a la basílica de Santa Maria de Vilafranca del Penedès el
31 de maig del 1973. Fins al 2004 va exercir diferents càrrecs a l'arxidiòcesi
de Barcelona, moment en què va passar a la recent creada diòcesi de Terrassa.
Entre d'altres, ha estat arxipreste de Vilafranca del Penedès (1979-1980),
arxipreste de l'Anoia (1980-1993), director del Centre d'Estudis Pastorals de
les diòcesis de Catalunya (1993-2006), arxipreste de Granollers (1994-2004),
vicari episcopal del Vallès Oriental (2001-2004).
També s'ha encarregat de les rectories de Sant Sadurní d'Anoia (on va fundar una cooperativa que va
edificar 70 habitatges socials) i de Monistrol d'Anoia.
Quan el 2004 es va crear la diòcesi de Terrassa, monsenyor Francesc Pardo hi exercí els càrrecs de vicari
general de Pastoral, delegat episcopal per a l'Economia i rector de Sant Esteve de Granollers. A més, és
membre del Consell presbiteral, del Consell pastoral diocesà, del Consell per als afers econòmics i del
Col·legi de consultors.
El papa Benet XVI va nomenar monsenyor Francesc Pardo i Artigas nou bisbe de Girona en substitució
de Carles Soler, el dia 16 de juliol de 2008, i fou ordenat el 19 d’octubre.
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Plaça d’en Pol Nadal i Mallol

Un espai per a les persones
Tal com ens havíem compromès en l’anterior butlletí, i en el marc del
“Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crean un
Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para
la Dinamización de la Economía y el Empleo y se aprueban créditos
extraordinarios para atender a su financiación”, des de l’Ajuntament
del Port de la Selva hem procedit a l’arranjament i la pavimentació de
la plaça Pol Nadal i Mallol.
La plaça ha deixat de ser un espai
d’estacionament de vehicles. La
modificació dels pendents permet
un millor ús de l’espai per a tot
tipus d’actes socials, així com la
possibilitat de gaudir-ne a diari tant
per part dels veïns com dels
visitants. Amb la reforma executada, els comerços d’aquest àmbit han
millorat l’accés i guanyat presència. La intenció i voluntat de l’Ajuntament
és la de modificar progressivament l’ús de la resta de places del poble, tot
afavorint els vianants en detriment dels vehicles.
En total, l’actuació ha afectat una superfície de 600 m2 amb un cost de
167.607,40 €. El termini d’execució previst s’ha complert i a finals de
juny es va poder començar a gaudir plenament de l’espai remodelat.
Queda pendent en aquest moment la regulació de l’aparcament en el
sector que envolta la plaça. El fet que s’hagin perdut aparcaments fa
plantejar la necessitat d’instaurar un sistema que permeti la rotació en
l’espai existent. Aquest agost, i com a prova pilot, probablement s’instaurarà una zona verda amb un estacionament limitat a 45 minuts
durant les hores de més afluència.
Aquesta obra ha coincidit en el temps amb la que Ports de Catalunya ha fet a la platja d’“Aquí de sota” i a l’espigó
del moll de la Timba. Les obres han consistit en la consolidació de l’espigó, el drenatge dels extrems de la platja,
la seva explanació i la reconstrucció del gual per a aigües plujanes que baixa del carrer de la Roqueta.
Des de l’Ajuntament, hem aprofitat per intervenir en l’espai de passeig que hi ha entre la platja i el carrer,
s’hi ha fet un suport per aguantar el vell canó que hi havia a la platja, s’ha instal·lat una font i s’han substituït
els jocs degradats pel pas del temps.
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El far de s’Arenella

Projecte en marxa

A causa de la modernització de les instal·lacions dels fars, des de fa anys que el far de s’Arenella es troba
deshabitat, com la majoria de fars de Catalunya. Davant aquesta situació, l’Autoritat Portuària de Barcelona,
propietària del far, ha enderrocat l’edificació que els anys 60 s’havia annexat a la construcció original
inaugurada el desembre de 1913 per acollir el faroner i la seva família.
Així doncs, l’enderroc ha deixat a la vista la totalitat de l’estructura de l’edificació original de començaments
del segle XX, consistent en una torre quadrada amb una cúpula que acull la llanterna i que va servir de model
en la construcció de molts fars en aquells moments.
L’estructura que es conserva té una superfície aproximada de 120 m2, d’aquesta uns 30 m2 s’utilitzaran per
acollir els equips que permeten el funcionament del far i la resta quedaran a disposició de l’Ajuntament
mitjançant un conveni amb l’Autoritat Portuària. Ja en aquests moments estem treballant conjuntament per
definir-ne els usos.
Si tenim present la ubicació del far de s’Arenella, dins l’àmbit del Parc Natural de Cap de Creus, a tocar del camí
de ronda i a pocs metres del mar, queda clar que el destí d’aquest equipament difícilment es desvincularà
d’aquests elements. Amb anterioritat, des de l’Ajuntament, ja havíem realitzat un estudi per fer ús del far per a
temes d’educació ambiental. Però canvis en la presidència de l’òrgan gestor dels fars de Catalunya en van
provocar una certa frenada. Ara, amb una nova presidència, treballem conjuntament per adaptar el projecte a la
situació actual.
A canvi de la cessió d’us per part de l’Autoritat Portuària de Barcelona, l’Ajuntament es compromet a realitzar
la inversió necessària per posar en marxa l’espai i a fer-ne el seu manteniment.
6
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Camí de Sant Jaume

El Port de la Selva punt de sortida
La recuperació dels principals brancalls catalans del camí de Sant Jaume
respon a la voluntat d’integrar Catalunya en una xarxa consolidada de grans
itineraris culturals europeus, dels quals el camí de Sant Jaume n’esdevé
l’exemple més important i representatiu. En aquest sentit, el camí de Sant
Jaume ha estat considerat “bé cultural” i reconegut com a “primer gran
itinerari europeu” per l’Institut Europeu d’Itineraris Culturals, adscrit al Consell
d’Europa. I, així mateix, les branques principals del camí han estat declarades
“Patrimoni de la Humanitat” per part de la UNESCO.
El Ministeri de Cultura ha acceptat, durant el Ple del Consell Xacobeo, la petició del Departament d'Innovació,
Universitats i Empresa de formar part del Consell compostel·là amb el brancall català del camí de Sant
Jaume. D'aquesta manera, Catalunya se suma a les vuit comunitats autònomes (País Basc, Galícia, Astúries,
Cantàbria, La Rioja, Aragó, Navarra i Castella i Lleó) que integren aquest organisme.
Aquesta incorporació al Consell també permetrà a Catalunya participar en l'organització dels actes culturals
de celebració de l'Any Xacobeo 2010, que tindran lloc al llarg del camí de Sant Jaume.
Precisament per aquest Any Sant, el camí, a Catalunya, ja comptarà amb prop de 500 quilòmetres senyalitzats.
Un altre element que cal destacar és la promoció de ciutats, llocs i comarques per on passa el camí, a
Catalunya, que tenen un patrimoni monumental i cultural de primer nivell, com pot ser el cas de la Seu Vella
de Lleida, Montserrat o Sant Pere de Rodes.
El projecte de recuperació del camí de Sant Jaume de Galícia a Catalunya s'inspira en les determinacions del
Pla Estratègic del Turisme a Catalunya 2005-2010, impulsat per la Direcció General de Turisme amb l'objectiu
de consolidar a Catalunya una xarxa de camins de pelegrinatge i d'itineraris culturals que es pugui recórrer a
peu, en bicicleta i a cavall, i que estigui dotada d'infraestructures d'acollida. En aquet sentit, actualment el
camí de Sant Jaume a Catalunya ja és operatiu en el tram que uneix Montserrat amb Alcarràs, i durant aquest
2009 està previst senyalitzar la segona fase del camí entre Sant Pere de Rodes, la Jonquera i Montserrat,
així com el brancall de Tarragona a Lleida.
Pel que fa al nostre municipi, i després de les converses mantingudes entorn el camí de Sant Jaume, amb el
subdirector general de Turisme, hem aconseguit que s’escoltés la nostra proposta de fer baixar l’origen del
recorregut des del monestir de Sant Pere de Rodes fins al nucli urbà del nostre municipi amb la finalitat de
facilitar l’arribada dels pelegrins i potenciar el nexe d’unió entre els dos mars que hi ha en els extrems del camí.
La sortida seria a tocar el mar, concretament en el passeig que hi ha a l’Av. J.V. Foix. En aquest punt es
col·locarà una estructura fàcilment identificable amb el camí de Sant Jaume, així com un plafó explicatiu. A
partir d’aquí se senyalitzarà el recorregut fins a Sant Pere de Rodes. Aquest resseguirà la costa, primer pel
passeig marítim i després pel camí de ronda fins a la platja del Port de la Vall. A partir d’aquest punt
s’endinsarà fins a la Vall de Santa Creu. Un cop en el veïnat de la Vall de Santa Creu, la pujada es farà pel
camí que arriba al Monestir per la font dels Monjos. El recorregut tindrà una durada aproximada de dues
hores, si es fa a peu.
Pels que realitzin el trajecte en bicicleta, la sortida serà la mateixa, però en el punt on s’agafa el camí de
ronda caldrà prendre la carretera que puja cap al Monestir de Sant Pere de Rodes. Un cop a dalt, el recorregut
serà el ja previst en l’itinerari que s’ha dissenyat des de la Direcció General de Turisme de la Generalitat de
Catalunya.
Tot plegat quedarà reflectit en les guies, els fullets, les webs, les cartelleres i altres materials vinculats al
camí de Sant Jaume, fent que el nostre municipi tingui un paper més destacat que el previst amb la sortida
a dalt a Sant Pere de Rodes.
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Nashville

Ciutat amiga als Estats Units d’Amèrica
Des de fa més d’un any, el nostre Ajuntament, a través del doctor Philip D. Rasico, professor de llengua
espanyola i catalana a la Vanderbilt University de Nashville, Tennessee, i gran enamorat del nostre municipi,
ha estat mantenint converses per establir un lligam d’amistat entre les dues poblacions.
El professor Rasico és un dels catalanòfils més eminents de fora de Catalunya, i ha col·laborat amb figures de la
cultura del país com Joan Coromines en la publicació de l’Onomasticon Cataloniae, i com Josep Roca-Pons, difusor
de la cultura catalana als Estats Units i en el seu moment professor de la Universitat d’Indiana, a Bloomington.
A banda de la seva activitat acadèmica, el Dr. Philip D. Rasico és membre de l’organisme Sister Cities de
Nashville (http://www.scnashville.org), que treballa per promoure agermanaments entre la ciutat de Nashville
i altres ciutats d’arreu del món, entre les quals s’estableixen profitosos contactes comercials i culturals, com
ja succeeix amb Magdeburg (Alemanya), Caen (França), Belfast (Irlanda del Nord), Edmonton (Canadà) i
Mendoza (Argentina). Va ser a través d’aquesta entitat que, entre 2003 i 2005, el professor Rasico va
proposar que l’agermanament amb una ciutat espanyola fos amb una ciutat catalana, en concret Girona,
acord que no va fructificar a causa dels prejudicis polítics del govern tripartit de la ciutat, malgrat uns primers
intercanvis culturals d’èxit. Miquel Duran, en un article publicat al Diari de Girona el 17/9/2005, escrivia
“només per la qualitat del seu sistema d’ensenyament superior i pels beneficis que rebria la Universitat de
Girona, ja valdria la pena que Girona hi pogués tenir relacions preferents”.
Davant la negativa gironina a la proposta, el doctor Rasico, assidu visitant de Catalunya i del Port de la Selva,
va establir contacte amb el nostre alcalde. Durant una visita al monestir de Sant Pere de Rodes, l’alcalde i el
doctor Rasico van explorar les possibilitats futures de col·laboració, que podrien passar per signar un acord
d’“International Friendship City” (Ciutats Internacionals Unides per l'Amistat), figura que podria ser més
escaient que l’agermanament atesa la diferència de característiques entre les dues poblacions.
Després de la tramesa d’informació sobre el nostre municipi, el Consell de Directors de Sister Cities of
Nashville va aprovar unànimement, el 2 de juliol de 2008, la proposta que Nashville i el Port de la Selva
establissin una relació mútua com a International Friendship Cities (Ciutats Internacionals Unides per
l'Amistat), des de l’11 de febrer de 2008, Nashville i Crouy, a França, ja tenen aquesta relació.
És per tot plegat que el mes de març passat l’alcalde va proposar al Ple prendre l’acord d’esdevenir municipi
unit per l’amistat amb Nashville i iniciar la signatura dels documents formals que el fet comporta.

Nahsville
Nashville és la capital de l’Estat de Tennessee, als Estats Units. Se la coneix com la Ciutat de la Música
“Music City, U.S.A.”, perquè posseeix una important indústria discogràfica. Però des de molt abans fou
batejada com l’Atenes del Sud, per les seves institucions educatives i la seva arquitectura neoclàssica.
La ciutat de Nashville té una població de 569.891 habitants, amb una Àrea Metropolitana d’1.311.78 habitants.
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Obres per aquesta tardor

Projecte de remodelació
de l’estació central de bombament
i xarxa d’aigua regenerada
En l’actualitat, la depuradora d’aigües residuals del nostre municipi rep les aigües que cal depurar des de les
estacions de bombaments del port de la Vall, de cap de Bol, i de la de capçalera i central ubicada en el moll
de la Timba.
L’estació central recull les aigües de bona part del casc urbà amb un complex sistema de col·lectors per
gravetat que aboca tot el seu cabal a un col·lector general que el dirigeix fins a l’anomenat bombament.
Aquest col·lector general presenta un pendent insuficient i la velocitat a la qual circula l’aigua residual és tan
baixa que provoca la sedimentació dels residus amb el conseqüent embús de la canonada.
A priori, s’ha treballat sobre tres opcions per a solucionar aquest problema:
Per una banda, s’ha estudiat l’opció d’interceptar un dels col·lectors que aboca al col·lector general, tot
construint un pou de registre i desviant, per gravetat, part del cabal que hi arriba directament cap a la
depuradora.
La segona opció que s’ha estudiat és interceptar un altre col·lector i realitzar un nou pou de bombament que
impulsi les aigües residuals directament a la depuradora.
Per últim, s’ha estudiat l’opció de substituir el darrer tram del col·lector general, tot modificant la cota d’abocament
a l’estació central, aconseguint d’aquesta manera augmentar el pendent del col·lector.
Un cop valorades les tres opcions, s’ha optat per la tercera, és a dir, substituir, ja que per molt que es
disminueixi el cabal de l’esmentat col·lector, el darrer tram entre l’envelat i el moll de la Timba seguiria tenint
un pendent insuficient, i seguiria generant els mateixos problemes que actualment. Caldrà també substituir
les actuals bombes submergibles per unes altres de prerotació, que permetran treballar en les condicions
que presentarà el pou un cop modificada la cota d’entrada de la canonada.
Amb aquesta obra quedaran solventats els problemes que, sobretot en el període estival, patim en el tram
final del carrer Platja i a bona part del carrer Illa.
Pel que fa al segon projecte, val a dir que el nostre municipi fou pioner en la instauració del tractament terciari
de les aigües que arriben a la depuradora amb la implantació d’un sistema de coagulació i floculació en línia,
una filtració multicapa en dues etapes i una desinfecció combinada de llum ultraviolada i hipoclorit. Fet que
permet obtenir una aigua d’altíssima qualitat que, a partir dels controls periòdics que es realitzen, s’ha
constatat que pot ésser utilitzada per a usos no potables, com, per exemple: els industrials, la neteja de
carrers, el subministrament d’hidrants, el reg de zones verdes públiques i privades, o la recàrrega d’aqüífers.
En aquests moments, el municipi ja disposa d’un tub que connecta la depuradora amb alguns hidrants que
disposen puntualment d’aquesta aigua mitjançant un grup de pressió.
L’Ajuntament del Port de la Selva va desenvolupar fa dos anys un projecte amb visió de futur que ens permet
disposar de l’aigua regenerada tant per als usos públics com per als usos privats.
Així doncs, aquesta tardor s’iniciarà la construcció d’una línia d’impulsió des de la depuradora fins a un
dipòsit de nova construcció a la zona del Mirador II i, a partir d’aquest, una línia de distribució fins al peu
de l’Erola.
Amb aquesta actuació, el que es pretén és millorar la reserva d’aigua de boca i disminuir el risc de col·lapsar
el sistema d’abastament en anys secs.
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Els acords del Ple Municipal
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL 26/3/2009
• Acord d’aprovació de la retribució per l’arrendament del servei d’abastament d’aigua domiciliària
a SOREA amb efectes de l’1/1/2008.

els dos regidors del Grup PORT-AM i el regidor del Grup
PSC-PM.

• Acord d’aprovació de la revisió del cànon pel servei de recollida d’escombraries i neteja viària amb
efectes 1/1/2009.

• Acord de sol·licitar autorització a la Direcció
General de Política Financera i Assegurances del
Departament d’Economia i Finances per a concertar operació d’endeutament a llarg termini, de
conformitat amb el Pla de sanejament aprovat.

Hi voten a favor els quatre membres de l’equip municipal de CiU a l’Ajuntament; en contra de l’acord, els dos
integrants del grup municipal de PORT-AM, i s’absté el
regidor del grup del PSC-PM.

Hi voten a favor els quatre components de l’equip de
govern –l’alcalde i els tres regidors de CiU– i en contra,
els dos regidors del Grup PORT-AM i el regidor del Grup
PSC-PM.

• Acord d’aprovació inicial del Projecte d’Urbanització del Polígon d’Actuació PA-2 “La Lloia”.

• Aprovació de l’expedient d’incorporació de crèdits
al pressupost de despeses de l’exercici de 2009.

Aprovat per unanimitat.

Aprovat per unanimitat.

Hi voten a favor els quatre membres de l’equip municipal de CiU a l’Ajuntament; en contra de l’acord, els dos
integrants del grup municipal de PORT-AM i s’absté el
regidor del grup del PSC-PM.

• Acord d’aprovació per a la incorporació de la parcel·la del SUD-5, La Sorra-2, R3, destinada a HPO,
al Patrimoni Municipal del Sòl i d’Habitatge.
Aprovat per unanimitat.

• Acord d’adhesió del nostre municipi a “International friendship Cities”.

• Aprovació del Pla de sanejament econòmic i financer, pels exercicis 2010, 2011 i 2012.

Hi voten a favor els quatre membres de l’equip municipal de CiU i els dos integrants del grup municipal PORTAM i s’absté el regidor del grup del PSC-PM.

Hi voten a favor els quatre components de l’equip de
govern –l’alcalde i els tres regidors de CiU– i en contra,

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL 30/4/2009
• Acord d’aprovació del Pla de sanejament econòmic i financer, amb la inclusió de l’operació de crèdit a llarg termini extraordinària a concertar
aquest exercici de 2009, de conformitat amb l’acord de Ple del 26/03/2009.

• Acord d’aprovació i concertació d’operació de
crèdit a llarg termini, inclosa en la línia de
finançament del FOMIT (Fons financer de l’Estat
per a la modernització de les infraestructures
turístiques).

Hi voten a favor els quatre components de l’equip de
govern –l’alcalde i els tres regidors de CiU– i en contra,
els dos regidors del Grup PORT-AM i el regidor del Grup
PSC-PM.

Hi voten a favor els quatre membres de l’equip municipal de CiU i els dos regidors integrants del grup
municipal PORT-AM i s’absté el regidor del grup del
PSC-PM.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL 5/6/2009
• Acord per a la signatura d’Operació d’endeutament a llarg termini, autoritzada per la Direcció
General de Política Financera i Assegurances.

• Acord d’aprovació inicial de la novena modificació
puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal.
Aprovat per unanimitat.

Hi voten a favor els quatre components de l’equip de
govern –l’alcalde i els tres regidors de CiU– i en contra,
els dos regidors del Grup PORT-AM i el regidor del Grup
PSC-PM.

• Acord d’aprovació inicial de la modificació puntual del Text refós del Pla parcial del SUD-5 “La
Sorra-2”.
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Els acords del Ple Municipal

ment de la canonada d’aigües residuals del port
del Port de la Selva”.

Hi voten a favor els quatre membres de l’equip municipal de CiU i els dos integrants del grup municipal PORTAM i s’absté el regidor del grup del PSC-PM.

Aprovat per unanimitat.

• Acord d’aprovació definitiva del projecte tècnic
“Projecte constructiu per a la modificació de la
cota d’entrada al bombament de la canonada d’aigües residuals del port del Port de la Selva”.

• Acord d’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de l’estacionament limitat.
Hi voten a favor els quatre components de l’equip de
govern –l’alcalde i els tres regidors de CiU– i en contra,
els dos regidors del Grup PORT-AM i el regidor del Grup
PSC-PM.

Aprovat per unanimitat.

• Acord d’aprovació del Plec de clàusules administratives particulars que regiran per a la contractació, pel procediment negociat sense publicitat prèvia, per a l’execució del “Projecte constructiu per
a la modificació de la cota d’entrada al bomba-

• Acord d’acceptació de la cessió gratuïta de vial al
nucli la la Vall de Santa Creu.
Aprovat per unanimitat.

ELS GRUPS MUNICIPALS

Opinen

977

M

entre l’equip de govern treballa, amb més o menys encert, un grup a l’oposició es mofà d’uns resultats certament
incomplets, però els quals, com ja hem dit en més d’una ocasió, s’estan endarrerint per l’actual situació de crisi.
Ens referim als Habitatges de Protecció Oficial. És preocupant per qui espera un pis que aquest no arribi, i és lògic que
estigui enutjat amb qui li ha d’oferir. Però és de molt més mal gust, i pot ferir la sensibilitat de la gent que pateix el
problema, que d’això se’n faci un espectacle.
Continuem convençuts que, malgrat les dificultats, en aquesta legislatura hi haurà Habitatges de Protecció Oficial, que
entregarem claus que obriran portes, i que aquestes claus les tindran la gent del Port de la Selva que les necessita, i no
els residents de temporada que es poden penjar una clau que no obre res, perquè ja estan servits.
I no voldríem que s’entengués, amb les darrers paraules, que nosaltres critiquem les segones residències, com s’ha fet
des de l’oposició en infinitat d’ocasions. Hem fomentat un turisme fidel, que sigui propietari i que se senti seu el municipi.
És evident que això es pot complementar, però si el nostre model de desenvolupament fos un altre, segurament estaríem
patint el pitjor estiu dels darrers 50 anys. Municipis que han centrat el seu model turístic en fórmules com la de llits
calents, proposada per alguns sectors del nostre municipi, estan patint avui veritables daltabaixos.
Com ja sabeu, l’únic regidor del PSC ha presentat la seva dimissió, hem sentit dir que forçada pel seu mateix partit.
Aquesta és la coherència que prometien? Lluís, nosaltres també tenim la sensació que t’han castigat perquè algú
considera que has estat massa bona persona. Malgrat les desavinences, no has enverinat la situació i has optat per la
convivència des de la discrepància. Gràcies, de ben segur que el poble et sabrà agrair el temps dedicat.
Grup Municipal CiU
http://ciuelportdelaselva.blogspot.com
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ELS GRUPS MUNICIPALS

Podríem parlar...

P

odríem parlar una altra vegada de l’estat de la deixalleria municipal; podríem parlar de la incapacitat per part del
govern per tirar endavant el Pla local de joventut tot i estar realitzat i pagat per tots; podríem conversar sobre la
incapacitat d’implantar la xarxa Wi-Fi (ni que sigui de forma experimental en algunes zones); també estaria bé demanar
explicacions sobre els pisos de protecció oficial; a més a més, tornar a demanar que l’Ajuntament expliqui i faci partícips
els ciutadans del Port de la Selva sobre el projecte de ports i costes; un altre tema seria la incapacitat de buscar
alternatives a la zona industrial o valorar la programació cultural d’aquest estiu; podríem parlar, també, sobre el perquè
no han deixat venir l’escola de dansa de Llançà (on moltes alumnes són del poble); podríem parlar sobre la situació
econòmica de l’Ajuntament del Port de la Selva; fins i tot podríem parlar sobre perquè l’Ajuntament no ha presentat
candidatura a la bandera blava al Pas (tot per estalviar uns 6.000 €); a més a més, podríem parlar de l’afany de control
i prohibició en què hem entrat; un altre tema seria parlar de la incapacitat de realitzar un servei alternatiu de recollida
d’escombraries (les propostes hi són, i la prova pilot del 2008 va anar bé); podríem parlar de la suposada piscina
municipal i també del suposat nou abocador, sense oblidar el suposat museu municipal per posar-hi la bíblia de St. Pere
de Rodes; es podria analitzar, també, el treball dels nostres regidors al govern; podríem parlar perquè, des de fa anys,
ningú (excepte el surf) aposta per les llicencies a la platja; podríem parlar perquè el nostre alcalde no assisteix al Consell
d’Alcaldes del Consell Comarcal de l’Alt Empordà o demanar perquè el Port de la Selva és dels únics municipis que no
s’han inscrit en el nou Consorci de Salut; podríem parlar perquè es varen suspendre les reunions que havíem de fer el
primer dilluns de cada mes amb l’equip de govern; podríem parlar com em vaig assabentar que es vol fer zona blava
(vermella, verda, grisa, violeta o el color que sigui) pels comentaris al forn de pa; podríem parlar perquè quan va entrar
el grup municipal PORT-AM a l’Ajuntament es varen suspendre les comissions informatives; podríem parlar com després
de dos anys no s’ha posat solució a la vinya del Port de la Selva... Tot i això ens estimem més parlar del que va bé perquè,
malgrat aquests petits detalls, el Port de la Selva, malgrat tot, va bé! No?
Grup Municipal
PORT-AM

Benvolguts veïns i veïnes del Port de la Selva,

U

s volem informar que, en els propers dos anys, en Xavier Barneda i Busquets passarà a ser el vostre regidor del Grup
Municipal del PSC a l’Ajuntament del Port de la Selva, amb el suport del fins ara regidor i la resta de companys,
decidit en la darrera reunió del grup del mes passat.
Una persona arrelada i compromesa amb moltes de les activitats del poble que es dedicarà amb il·lusió i compromís a
exercir la seva responsabilitat per al benestar de tots plegats.
Continuarà treballant per una gestió més propera, més transparent i més igualitària, defensarà amb fermesa els
interessos, les necessitats i intentarà resoldre les mancances que té actualment el nostre poble.
Igualment donarà suport a les iniciatives de creació recent, tals com l’Associació de Comerciants o el Casal de la Gent
Gran, o com totes les altres ja existents. També reclamarà un canvi en el tracte que es dispensa al jovent, ja que són el
futur del nostre poble.
En definitiva, està al vostre servei per tots els vilatans del poble, sense diferències i sense discriminacions.
Tanmateix, tot el grup vol agrair, a en Lluís Carbonés i Cané, la tasca que, amb honradesa i transparència, ha realitzat al
llarg d’aquests dos darrers anys.
El Grup Municipal del PSC segueix amb la mateixa il·lusió, unitat i fermesa que el primer dia.
Salut i Bona Festa!!!
GRUP MUNICIPAL PSC DEL PORT DE LA SELVA
Facebook – Grup Municipal PSC del Port de la Selva
Elportdelaselva@socialistes.cat
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Actualitat i notícies

Dues noves associacions
a casa nostra

Posada en funcionament
la nova plana web municipal

Durant els darrers mesos s’han constituït dues noves associacions en el nostre municipi. L’Associació de Restauradors
i Comerciants (ARC), presidida per Josep Vergés Llistosella, i
l’Associació Cap Gros, presidida per M. Àngels Ferrer Soler.

Després del corresponent període de prova, el mes de
maig passat es va posar en marxa definitivament la
nova pàgina web municipal. Aquesta és una pàgina web
viva i, per tant, us agrairem que ens feu arribar les vostres opinions i comentaris amb la finalitat de millorar-la.

La primera agrupa una cinquantena d’establiments dels
dos sectors amb la finalitat de fomentar el turisme de la
nostra vila. Mentre que la segona agrupa un col·lectiu de
majors de cinquanta anys amb ganes de fer activitats,
cursos, tallers, xerrades i excursions.

http://www.elportdelaselva.cat

A totes dues, les encoratgem a treballar pel municipi i els
oferim tot el suport municipal com es fa amb les ja existents.

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

Aplec
de Sant Baldiri de Taballera
El diumenge 17 de maig d’aquest any es va
celebrar el 2n Aplec de Sant Baldiri a l’ermita
que porta el seu nom, acompanyats per
primera vegada del bon temps (cal recordar
que l’any passat el dinar i els actes de la
tarda es van fer al pavelló per l’amenaça de
pluja) unes 150 persones van gaudir dels
actes programats per l’Ajuntament amb
col·laboració de l’ADF del nostre municipi.
Hi va haver tallers i cucanyes per als més
petits, visita guiada, ballada de sardanes, al
matí i a la tarda, i una arrossada popular a
més de molta companyonia i bon ambient.
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L’Ajuntament i el Club Nàutic
realitzen el casal conjuntament
L’Ajuntament i el Club Nàutic, aquest any, realitzen
conjuntament el casal d’estiu. S’ha optat per un casal
amb un alt contingut vinculat als esports, i en especial als nàutics: natació, vela, windsurf.
Hi participen més de 50 nenes i nens de 3 a 10
anys, ateses en tot moment per 4 monitores de lleure, a més dels monitors específics per cada esport.
La Direcció del Casal va a càrrec del professor d’educació física i director esportiu del Club Nàutic, en
Xavier Casorrán.

1a Festa Jove del Port de la Selva
Dins els actes de les Festes de Sant Baldiri, el dissabte 24 de maig es va programar la 1a Festa Jove
del municipi organitzada per l’Ajuntament amb el
suport econòmic de la Quina de Nadal i la col·laboració de l’Associació SIOKÉ.
La festa es va fer al pati de les escoles noves. Es va
muntar un brau mecànic, dues màquines de ball i un
inflable per a ganàpies. També es va celebrar el primer campionat de futbolí del Port de la Selva, tot
amenitzat amb la discomòbil LKANYA. Una bona
experiència per la qual van passar al llarg de la nit
unes dues-centes persones, la majoria joves d’edat,
però també veterans joves d’esperit.

Dispositiu de prevenció
d’incendis forestals
Un any més el nostre Ajuntament participa en el dispositiu
de prevenció d’incendis forestals del Parc Natural de Cap de
Creus finançat per la Diputació de Girona.
Des de l’Ajuntament del Port de la Selva es contracten dues
persones que se sumen a les dues contractades per l’Ajuntament de la Selva de Mar i que formen una única unitat en
l’àmbit de l’ADF Cap de Creus-Serra de Rodes, que és l’Agrupació de Defensa Forestal d’ambdós municipis. L’ADF hi posa
el vehicle i els recursos materials, mentre que els ajuntaments assumeixen, a més de la contractació, la despesa de
combustible i manteniment durant la campanya d’estiu.
En el nostre cas, l’aportació que rebrem aquest any de la
Diputació de Girona serà de 10.488,68 €.
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Mobiliari nou
a la platja Gran
Aquest estiu s’ha renovat part
del mobiliari de la principal platja del nostre municipi. Així
s’han substituït les tres dutxes
i s’han col·locat deu papereres
noves. Finalment s’ha renovat
la peça central de l’àrea de joc.

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

Bandera Blava
Un any més la platja Gran i el Club Nàutic del Port de la Selva han estat guardonats amb la Bandera Blava.
La Bandera Blava és un guardó i una ecoetiqueta, voluntària i exclusiva, que es concedeix anualment a les
platges i els ports esportius. En el cas del Port de la Selva, l’Ajuntament gestiona les candidatures de les
platges i el Club Nàutic, la del port esportiu.
Aquest any, l’Ajuntament va presentar candidatura només per a la platja Gran, des de l’any 1996 la tramitava
també per la platja del Pas. Davant la situació de precarietat econòmica, els canvis en els criteris i les noves
exigències de la FEE per a les platges candidates, la platja del Pas requeria una inversió important i per això
l’equip de govern va desistir de presentar-la.
Malgrat això la platja del Pas continua sota control de l’Agència Catalana de l’Aigua amb anàlisis setmanals
del seu aspecte i la seva qualitat. Com cada any la platja es neteja cada dia, s’ha fet l’abalisament, s’ha
instal·lat la passarel·la de fusta i estan en funcionament la font i les dutxes. Per contra, no hi ha mòdul de
vàter, ni servei de socorrisme permanent. En cas d’accident o necessitat, truqueu al 972 126 600.

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

Camins de ronda
S’han acabat les feines en el tram executat per la Generalitat entre la cala Tamariua i cala
Fornells. La feina ha consistit en prioritzar un dels senders donant-li una amplada aproximada d’1,5 m i fent escales per salvar els desnivells, l’actuació més emblemàtica s’ha fet
a l’arribada a cala Fornells que de sempre havia presentat molts problemes d’accessibilitat. Malgrat l’obra, aquest no és un camí de ronda adaptat. Per bé que ha guanyat en comoditat, continua havent-hi molts de desnivells per raó de l’orografia del terreny.
Igualment ha quedat enllestit el mur entre la platja i el càmping per on ha de passar el tram
que uneix el Port de la Vall i s’Arenella que el Ministerio de Medio Ambiente preveu licitar
abans d’acabar l’any.

Camí de ronda
de cala Tamariua
a cala Fornells.

Pas del camí
de ronda pel mur
entre la platja i
el càmping
del Port de la Vall.
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Teatre i playback, activitats que fan poble
Dins el calendari anual del Port de la Selva, fa temps que s’han
consolidat les dates en què la Companyia d’en Luard estrena la
seva obra i la gent del Playback presenta el seu espectacle.
En aquesta ocasió, la Companyia d’en Luard ens va presentar, el
cap de setmana del 9 i 10 de maig, el vodevil No em toquis la flor,
mentre que el 13, el 14 i el 27 de maig es va representar la
VII Operació Port de la Selva.
A tots els que ho fan possible, que són molts més dels que hi ha
damunt l’escenari, MOLTES GRÀCIES!!!

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

Desgraciat accident
El 27 de maig passat, als volts de les 17 hores, es va rebre un avís dient que s’havia perdut una nena de
sis anys que havia anat d’excursió a Sant Baldiri amb la seva família. Automàticament es van posar en marxa
tots els mecanismes de recerca.
Els primers a intervenir van ser un grup de caçadors que es van trobar la família i que foren els que alertaren
els serveis d’emergència. A aquests es van afegir els efectius municipals encapçalats per l’alcalde i els
regidors de l’equip de govern, els de l’ADF i els bombers. A mida que passava l’estona s’incorporaven més
bombers, fins i tot amb l’helicòpter, més ADF, els Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Civil, membres de protecció
civil i molts i molts voluntaris, tant del poble com d’altres llocs de la comarca. Durant 20 hores, més d’un
centenar d’efectius van pentinar la zona buscant la nena.
El desenllaç, com ja sabeu, fou el pitjor imaginable i, el migdia del dia 28, l’helicòpter dels bombers localitzava
el cos sense vida de la Noema a peu d’un penya-segat.
Malgrat lamentar el trist desenllaç, i acompanyar el sentiment a la família per tant sentida pèrdua, no podem
obviar l’esforç i l’entrega de tots els qui van col·laborar en la recerca, especialment de la munió de voluntaris
que van renunciar a un esdeveniment esportiu de primer ordre pel nostre país. EL PORT DE LA SELVA US
ESTÀ AGRAÏT.

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

El CEIP les Clisques, 3r classificat a la 1a Regata Interescoles
El diumenge 14 de juny, la tripulació del CEIP les Clisques va disputar a
Palamós la Primera Regata Interescoles. Van participar-hi set escoles
gironines que aquest curs 2008-2009 s’havien adherit en programes de Vela
Escolar.
Les condicions meteorològiques de la regata van ser perfectes, un dia assolellat
i un vent d’entre 8 i 12 nusos. Les set embarcacions oferiren un espectacle
sense res a envejar a una regata professional, emocions, virades, trabujades, crits...
Felicitats a tots els alumnes que heu participat en el projecte i també als pares, professors i responsables
de l’Escola de Vela del Club Nàutic Port de la Selva pel vostre interès en vincular el poble a l’esport nàutic.
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Ets al Port, doncs deixa’t tocar...
Pel patrimoni:
✓ Cada dijous d’agost: Excursions amb guia a Sant Baldiri de Taballera.
✓ De dimarts a diumenge: Visites al monestir de Sant Pere de Rodes*.
✓ Cada dimarts: Visita nocturna al poblat medieval de Sta. Creu i al monestir de St. Pere de
Rodes*.

Per l’art:
✓ Per l’obra de Jaume Mariné i Carles Bros, tots dos amb galeria al carrer Mar.
✓ Per les aquarel·les de M. Bordalló i els olis de M. Alba al carrer Selva de Mar.

Per la natura:
✓ Tots els dijous a la tarda d’agost: Visita guiada a la Reserva Natural Integral de Cap de Creus.
✓ 12 i 26 d’agost: Sortida guiada del Parc natural pel camí de ronda fins a s’Arenella.

Per l’espectacle:
✓ 7, 14, 21 i 28 d’agost i 4de setembre: Nits de teatre per a tota la família a Sant Pere de Rodes*.
✓ 6 d’agost: Trepidant espectacle de carrer de la companyia de circ “LOS” al Passeig.

Pel mar:
✓ Cada dimecres i dissabte: Sortides amb vaixell per la Mar d’Amunt*.
✓ Lloguer d’embarcacions d’esbarjo*.

Per la música:
✓ 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 i 30 d’agost: Cicle de concerts de piano al Monestir de Sant Pere
de Rodes*.

Per l’esport:
✓ Cursos de natació, vela, caiac, aquagim, submarinisme i windsurf *
✓ Lloguer de windsurf i caiac*.
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Ets al Port, doncs deixa’t tocar...
Horaris, preus
i tota la informació
a l’Oficina de Turisme.

Per la festa:
✓ 5 d’agost: Ball de festa major al passeig amb els Màgics.

Telèfon 972 38 71 22

✓ 8 d’agost: Discomòbil, brau mecànic i escuma al Passeig.

turisme@elportdelaselva.cat

✓ 8 d’agost: Correfoc a la Platja amb els Diables de Terrassa.

Per la tradició:
✓ 8 d’agost: Ball de gegants, capgrossos, xanquers i grallers.
✓ 5 i 14 d’agost i 11 de setembre: Audicions de sardanes al Passeig.
✓ 21 d’agost i 11 de setembre: Cantada d’havaneres al Passeig.

Per la cultura:
✓ Cada dimecres d’agost: Visites guiades a l’exposició “La Bíblia de Rodes”. A la Biblioteca
municipal.
✓ De dilluns a dissabte: Llegeix a la biblioteca municipal.

Per l’oci:
✓ 5 d’agost: Festa de l’Escuma al Passeig
✓ 7 d’agost, a la nit: Cinema a la fresca, Les joies del cinema mut en 16 mm i a ritme de jazz al
pati de les escoles.

Per l’entorn:
✓ Passeja pel camí de ronda, contempla la posta de sol des del mirador dels Tres Canons,
pedala per les pistes forestals del massís del cap de Creus, banya’t a les nostres cales, mira
les estrelles, camina pels itineraris, pren el sol amb moderació a les nostres platges...

Pel comerç i la gastronomia
✓ Passeja pel casc urbà, mira, remena, compra, pren una copa amb tranquil·litat, comparteix
taula amb els amics, un suquet, un arròs, un bon vi...

* Activitats de pagament
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Més informació a la web: www.portdelaselva.net
Per a qualsevol suggeriment contacteu amb l’Ajuntament:
bustia@portdelaselva.net

Facebook
Uneix-te al grup: El Port de la Selva-Vine i deixa’t tocar

