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Presentació
Benvolguts i benvolgudes,
Des del darrer Butlletí, en el nostre poble han anat passant
coses, fets prou destacables. Per a mi, la més destacable
de totes, és l’acabament de la sequera, a hores d’ara ha
plogut, amb el que portem d’any 2010, 250 litres per
metre quadrat. Al llarg de tot el 2009, vàrem comptabilitzar
324 litres per metre quadrat, aquest fet i les previsions
meteorològiques apunten que, el proper estiu, tindrem
garantit un subministrament d’aigua potable de tota
qualitat, malgrat tot, hem de mantenir els bons costums
d’estalvi, i tothom que pugui connectar-se a la nova xarxa
d’aigua regenerada, que ho faci, amb tot el que això
comportaria d’estalvi i allargament de subministrament de
qualitat en cas que les pluges es tornin a endarrerir.
Cal destacar que les precipitacions no sempre varen ser en
forma líquida. El 8 de març passat, va caure una nevada
molt important que, a més dels avantatges que va reportar
als aqüífers, també va causar talls de llum, i altres molèsties. Des de l’Ajuntament, vàrem dur a terme un
seguit d’actuacions per minimitzar-les i resoldre-les. I és que davant l’aïllament que es va generar per la
mateixa nevada, però sobretot per la manca de corrent elèctric, les comunicacions van ser difícils i els
ajuntaments, no només el nostre, vàrem haver d’afrontar la situació amb els recursos propis de cada
municipi.
També és important de comentar el seguit de robatoris que en un curt espai de temps s’han produït en
diferents comerços de la localitat, la nostra plantilla de municipals en va detenir un dels presumptes
autors, i al cap de dos dies ja el tornàvem a tenir al poble. Coses de l’aplicació del codi penal, què hi
farem...
Amb tot, els municipals han extremat la vigilància i sembla que hi ha més tranquil·litat i que duri!
Veig com un fet molt important per al sector turístic aconseguir que el punt d’arrencada del camí de Sant
Jaume se situés físicament dins el casc urbà del nostre municipi. Val a dir que no ha estat una tasca fàcil,
ja que els responsables de turisme de la Generalitat, fent gala d’un cinisme totalment sectari, varen
elaborar tot el projecte deixant de banda l’opinió del nostre Ajuntament i el poble del Port de la Selva,
utilitzant el monument més emblemàtic que tenim, Sant Pere de Rodes, amb l’únic objectiu de beneficiar
un municipi de l’altre costat de la muntanya.
La crisi continua fent estralls a tot el país. Es veu en la pujada continuada de l’atur a l’Estat espanyol que
ja passa del 20%. El nostre poble aguanta el percentatge que us donava en el darrer Butlletí, és a dir, al
voltant del 5% de la població activa, fet que demostra que l’economia del nostre poble no està tan malmesa
com el global del país, i això no vol dir que no hi hagi sectors profundament afectats.
Des d’aquí voldria fer una reflexió a tothom del poble i també als propietaris de segones residències. En
primer lloc, voldria demanar a la gent que pot donar feina, que la doni als residents del Port de la Selva, i
la gent que necessita d’aquesta feina que faci un esforç, i s’ajusti a les condicions per tal de ser més
competitius.
En segon lloc, voldria demanar màxima solidaritat, tant a les empreses com als treballadors, en el sentit
d’actuar en plena legalitat i no fomentar l’economia submergida. No s’hi val estar a l’atur i tenir una feina
no declarada, perquè això falseja la realitat i a la llarga no acaba beneficiant a ningú.
Val la pena que tots ens hi impliquem i fem una profunda reflexió, i si ens ho proposem podrem arribar
a una millor justícia social que faria de més bon por tar aquesta situació tan complicada per a alguns.
Com sempre, en aquest Butlletí trobareu tot el que s’ha fet i es farà en un futur immediat.
Afectuosament,
Genís Pinart i Fernández
Alcalde del Port de la Selva
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La nevada del 8 de març

Més de 30 hores sense llum
El dilluns 8 de març de 2010 el dia es va
despertar amb tots els cims nevats, a mida que
avançava el matí la cota de neu va baixar fins a
nivell de mar. A primera hora, l’alcalde va activar
en fase d’alerta el Pla municipal de protecció civil
davant el temporal de neu, vent i mar que
patíem; aquest va passar a fase d’emergència a
les 15 h per l’empitjorament de les condicions
meteorològiques i la falta de subministrament
elèctric a bona part del municipi.
El mateix dilluns al matí, ens vàrem posar en
contacte amb el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà, per gestionar la recollida de sal per
part de la brigada municipal, que ja es va
començar a escampar pels punts més
conflictius. Mentrestant, la Guàrdia Municipal va
tancar l’accés a la carretera de Sant Pere de
Rodes, de la Vall de Santa Creu i de la Perafita,
que a migdia eren intransitables per la gran
acumulació de neu que registraven.
L’ADF va col·laborar en el control de punts vulnerables previstos en el Neucat. A mitja tarda, els municipals
van passar per les cases on teníem constància que hi havia gent gran que estava sola per veure si
necessitaven alguna cosa.
Des del primer moment en què va marxar la llum,
l’alcalde va estar fent gestions amb la companyia
per solventar el problema. La companyia va estar
més de 12 hores enganyant-nos, dient que el
problema quedaria solucionat a una hora,
després a una altra i així consecutivament, fins
que la matinada del dimarts dia 9, que van dir
que no sabien quan podríem tenir llum. Com tots
sabeu, no fou fins a darrera hora del dimarts que
va tornar la llum a algunes urbanitzacions,
entrada la matina del dia 10 va arribar al casc
urbà i no fou fins al dissabte dia 12 que es va
recuperar la normalitat elèctrica a tot el municipi.
En alguns sectors també hi va haver problemes
amb la telefonia, tant la fixa com la mòbil.
La nit del dilluns, els municipals van rebre avís
d’un vehicle atrapat a la GI-613 a l’alçada del
Salt de la Gorga amb els seus ocupants a dins,
es van fer les gestions oportunes i, a la matinada, els bombers, amb una màquina llevaneus, van poder
rescatar aquestes persones.
4

INFORMACIÓ GENERAL

El dimarts dia 9, de bon matí, van començar a treballar les màquines per garantir la mobilitat de tots els
vilatans, es va haver de retirar una esllavissada de la GI-612 que dificultava la connexió amb el municipi de
Llançà. Al migdia, ja s’havia habilitat un carril per circular fins al veïnat de la Vall de Santa Creu i s’havia
treballat per garantir el pas a les parts altes de les urbanitzacions. Paral·lelament, una altra màquina
treballava per obrir-se pas a la zona de la Perafita, on s’havia
acumulat més d’un metre de neu. Van caldre 10 hores de
retroexcavadora per accedir a les dues cases del nostre terme
municipal amb gent aïllada, a dins des del dilluns.
Des de l’Ajuntament, vàrem treballar des del primer moment per
garantir la seguretat i donar resposta a qualsevol complicació
que sorgís durant la nevada, això sí, amb moltes dificultats del
món: sense llum, llargues estones sense telèfon i moltes hores
sense cap mena de suport del Centre d’Emergències de
Catalunya, en alguns casos creiem que per col·lapse, en altres
senzillament per la fallada del sistema RESCAT (la xarxa de
transmissions per emergències promoguda per la Generalitat).
Malgrat tot, vàrem poder recuperar la normalitat amb certa
celeritat, llevat del llum que fou la tasca més feixuga i que en
cap cas depenia directament del nostre treball.
A hores d’ara, hem de dir que el principal problema generat pel
temporal de neu el tenim en els nostres boscos. Especialment
a les suredes, que han patit una trencada de branques de
primer ordre. Molts camins van quedar tallats per la caiguda
d’aquesta brancada, també alguna pista forestal, com la
d’accés a St. Baldiri. En aquest indret, els voluntaris de l’ADF
han estat treballant des del primer moment per garantir-ne el
pas i la seguretat en cas d’incendi forestal.
Des del Govern, s’han posat en marxa un seguit de línies d’ajut que haurem de veure com s’acaben
materialitzant.
Des de l’Ajuntament, us volem donar les gràcies a tots per la vostra comprensió, comportament i civisme davant
l’emergència, i molt especialment als que vàreu col·laborar i oferir el vostre suport per afrontar-la millor.

La zona de la Perafita va ser una de les darreres, conjuntament amb Sant Pere de Rodes, de recuperar la normalitat.
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Fira de l’espàrrec. Segona edició

El 14 de març, sis dies després de la nevada, el nostre municipi va celebrar la 2a Fira de l’espàrrec. Des de
l’Ajuntament, hem elaborat un informe valoratiu de l’esdeveniment que us donem a conèixer i que esperem
que ens serveixi per consolidar la fira i millorar-la.
Aquesta edició 2010 ha estat marcada per una situació d’excepcionalitat per tres factors:
• La fred d’un hivern més rigorós que el 2009, on les plantes han brotat més tard que l’any passat,
amb la conseqüent manca d’espàrrecs, que han començat a sortir tres setmanes més tard que l’any
passat.
• La situació meteorològica de la setmana del 8 al 14 de març amb el temporal de neu de dilluns i la
situació d’emergència dels dies posteriors a la nevada. Pel que fa a la fira, va suposar que una part
important de la muntanya quedés coberta de neu i amb la fred els espàrrecs no sortissin i els que
sortien en la zona nevada es cremessin, i la part humana que es va traduir en perdre tres dies de
dedicació pel personal de l’organització a la fira.
• Les prediccions meteorològiques de totes les fonts consultades coincidien amb un dia 14 amb sol,
vent del nord i molt de fred.
Aquest cúmul de circumstàncies va provocar haver de canviar tota la distribució i valorar els escenaris més
adequats a les condicions meteorològiques. Es va treballar amb tres possibilitats per muntar les parades de
la Fira comercial i d’artesania: el Moll d’en Balleu, el mateix lloc de l’any passat i arran de les cases del carrer
Mar, que finalment va ser l’opció escollida.

1. Fira de comerciants i d’artesania
El divendres 12 de març es va fer una estimació de la millor opció i es va comprovar que el lloc on s’estaria més
protegit del vent seria arran de les cases del carrer Mar entre el cantó de Taballera i el cantó de cala Prona.
6
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Els llocs de les botigues estaven assignats pel
sorteig. Es varen instal·lar les parades en dos
carrers, posant el dissabte les estructures de les
carpes i tallant la circulació del carrer Mar i
desviant la circulació.
La circulació rodada es va desviar pel carrer
Roqueta, amb la conseqüent continuació pel carrer
Unió en una direcció i pel carrer Ginesteres per
l’altra. Per a la circulació que venia del Moll, en
sentit de sortida del poble, a l’inici del carrer Lloia,
se’ls desviava per les Figuerasses per anar a trobar
el pas de la Costa cap a la zona del Mirador.
Davant aquesta situació de provisionalitat, la
valoració és molt bona. Ens cal, però, recollir
impressions dels comerciants mitjançant una
enquesta per avaluar la situació i millorar la
distribució per al 2011. Aquest any no hi havia la
campanya del Consell Comarcal de les bosses de
reciclatge. De cares a la propera edició, veuríem
molt interessant fer bosses amb el logo de la fira,
ben gran, ocupant tot l’espai útil, atès que el
disseny de la fira és un dels factors decisius de
promoció i de cohesió d’aquesta. També ens
donarien l’oportunitat de recollir dades sobre els
visitants com vàrem tenir l’any passat, ja que
d’aquest any no tenim dades estadístiques.
Aquest any, com a prova pilot, es va realitzar la guia comercial, es va fer amb molt pocs recursos, però va
funcionar prou bé, per la qual cosa entenem que caldria potenciar-la més.

2. Receptari
Es va construir una estructura amb material de tancament d’obra per fer de suport a les fustes que alhora
eren suport de les receptes. Els plafons es van realitzar seguint l’organització de l’any passat i adaptats a la
imatge gràfica d’aquest any.
El disseny i l’estructura de la recepta creiem que funciona bé. Cal millorar l’estructura de suport.

3. Entitats i associacions
Es van col·locar a l’espai de la plaça Pol Nadal i Mallol, deixant que es posessin en el lloc que els convenia.
Es va fer un programa d’activitats.
Respecte l’any passat, entenem que s’ha millorat la coordinació del programa d’activitats. Ens sembla, des
de l’organització, que cal repensar l’espai, posar les associacions i entitats distribuïdes com el 2009,
després de les botigues i abans de l’espai de la degustació. Caldrà decidir a priori, en les reunions, la
distribució de les parades.

4. Degustació de croquetes
El punt de distribució es va fer sota les voltes de l’ajuntament, ja que era fàcil de guardar els productes a
recer del vent. El voluntariat encarregat de preparar i distribuir el producte va funcionar molt bé, i es van servir
aproximadament 700 racions com l’any anterior. L’any que ve hem de mirar de fer una altra vegada la
degustació al final del recorregut, aquest any va respondre a la provisionalitat a causa del temps.
7
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5. Concurs de caçar espàrrecs
Es va seguir amb les bases i els premis de l’any passat, però la participació també va ser molt baixa. Ens
queda clar que aquesta activitat no acaba de funcionar. La gent de la fira no pot participar en el concurs,
potser seria millor fer el concurs de caçar espàrrecs dissabte a la tarda i promocionar-lo més, donant els
premis el dia de la fira. Ens ho replantejarem.

6. Xerrada Pere Tapias
Com en tots els casos, la ubicació de la xerrada va venir marcada per la previsió meteorològica, motiu pel
qual es va fer a la Sala del Ball. Va haver-hi poca gent a la ponència en comparació a la de la primera edició.
Aquesta mancança es va compensar per la passejada d’un personatge molt mediàtic per la fira, on la gent el
va poder veure i saludar.

7. Actes paral·lels a la fira d’apropament al patrimoni del Port de la Selva
Patrimoni natural
Es proposaven sortides en barca per la costa. Un cop més el temps va marcar el tarannà de les sortides. Es
varen fer moltes menys sortides de les previstes. En properes edicions, seria bo fer una previsió de sortides
amb un horari similar al de la resta d’activitats.
Patrimoni cultural
Va funcionar segons el previst. Van visitar l’exposició i l’audiovisual un centenar de persones. La valoració és
positiva malgrat tractar-se com un acte de suport o secundari dintre de la programació de la fira. La nevada
va condicionar els recursos expositius que per manca de temps van ser limitats, caldria millorar-ne la difusió
al nivell de la importància dels continguts que oferíem.

8
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8. Difusió
S’ha incidit especialment a l’Empordà, la Garrotxa, Osona i a l’àrea metropolitana de Barcelona. A diferència
de l’any passat, no disposem de cap estadística, això fa difícil de valorar-la. La difusió s’ha fet a la premsa
escrita (Hora Nova, Empordà, El Punt, Diari de Girona), revistes com Descobrir Catalunya i Descobrir Cuina;
també via ràdio (Onda Rambla, COM Ràdio, Ràdio Olot) i, per descomptat, a través de la xarxa gastroteca.cat,
web municipal, facebook i twitter. La prohibició d’instal·lar pancartes a la N-260 segurament ens ha tret
capacitat de difusió. De totes maneres, la meteorologia i el missatge de no desplaçar-se a l’Empordà, donat
des del govern i els mitjans de comunicació públics, de ben segur van condicionar l’èxit de la nostra campanya
publicitària i de difusió.

9. Imatge gràfica
Un cop més s’ha utilitzat una imatge gràfica per tot el vinculat a la fira: cartell del programa, cartells
indicatius, d’activitats, concurs de caçar espàrrecs, cartells “establiment col·laborador”, programa de mà de
la fira, el receptari, cartells dels comerciants, web.

10. Valoració econòmica
No podem entrar a valorar la repercussió econòmica que la fira té en el nostre municipi, ja que l’Ajuntament
no en treu cap ingrés econòmic, més enllà del generat per la venda dels tiquets degustació i que es
reinverteixen en la fira. La partida econòmica destinada a la fira supera els 6.000 €, a més cal comptar amb
les aportacions dels col·laboradors, econòmiques en el cas de les caixes i el Consell Comarcal i que
representen uns 550 €; en espècies, en el cas d’en Joan Sardà (vi) i el Museu d’Història de Catalunya
(audiovisual), i en forma de publicitat en el cas de la Diputació de Girona, l’Empordà i l’Hora Nova. Caldria
finalment afegir els recursos humans que es destinen des de l’Ajuntament que, valorats econòmicament,
tenen un cost aproximat d’uns 5.000 €. Per tant estem parlant d’un cost aproximat de 12.000 €.

11. Valoració global
La fira és ja, en aquesta seva segona edició, un dinamitzador social, cultural i econòmic per al nostre municipi
fora de temporada, alhora que un aparador de poble de qualitat amb una capacitat d’organització important
on entre tots fem possible promocionar-nos com a destí turístic més enllà dels mesos d’estiu.
Ens quedarà pendent afegir els resultats de l’enquesta que s’ha fet arribar a tots els que hi heu participat.

9
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El camí de Sant Jaume
El Port de la Selva punt de sortida
La incorporació del darrer tram català del camí de Sant Jaume uneix els dos
extrems de la península Ibèrica.
El 27 de març passat es va fer la presentació del darrer tram del camí de Sant
Jaume a Catalunya, que enllaça la Mediterrània, mitjançant el Port de la Selva,
on hi ha un dels monestirs més importants del Romànic català, Sant Pere de
Rodes, amb Montserrat, des d’on ja sortia el braç del camí a Catalunya.
El pelegrinatge a Sant Jaume de Compostel·la arrenca del segle X. Va continuar
aconseguint el màxim apogeu al segle XIV. A partir d’aquesta data continuen els
pelegrinatges amb molta menys intensitat fins que acaben pràcticament
desapareixent. En els anys 80 del segle passat, es recupera el pelegrinatge del
Camí. El 1987 el camí de Sant Jaume va ser declarat Primer Itinerari Cultural Europeu i el 1993, Patrimoni de
la Humanitat per la Unesco. Actualment es reconeixen oficialment 17 camins amb diferents punts de partida.
Els Pirineus catalans eren un punt d’entrada a la península de pelegrins provinents del Llenguadoc i d’Itàlia,
també era el pas d’hongaresos, flamencs i anglesos. Catalunya també era el punt d’arribada de pelegrins que
venien per via marítima des d’Àfrica i d’Itàlia. La constància del pas d’aquests pelegrins es recull en els
registres de la cancelleria dels reis d’Aragó.
A Catalunya, no s’havia consolidat cap ruta jacobea com a tal, els pelegrins transitaven per les mateixes rutes
que feien servir els mercaders i viatgers. Aprofitaven camins històrics, on es troben punts de pelegrinatge de
culte de relíquies medievals.
Sant Pere de Rodes era una destinació de pelegrinatge i de culte a les seves relíquies. La seva llegenda
fundacional ja li atorga relíquies: el cap i el braç dret de Sant Pere i una ampolla amb la sang de Crist. Més
tard, per la possessió d’un tros de la creu de Crist. El papa Urbà II concedeix al monestir el dret a jubileu per
als pelegrins que hi arribaven, així Sant Pere de Rodes es va convertir, junt amb St. Jaume de Compostel·la,
en el centre més important de pelegrinatge de la península.
El tram del camí que ens pertoca és el del Port de la Selva - Sant Pere de Rodes a Figueres. S’entén com a punt
de partida o com a punt d’arribada.
Suposen 29,7 km. Es calcula un temps
de 8 hores per fer el recorregut.
El recorregut del tram és: el Port de la
Selva, la Vall de Santa Creu, Sant Pere
de Rodes, Santa Creu de Rodes, Pau,
Vilajuïga, Pedret i Marzà, Peralada,
Vilabertran i Figueres.

El monòlit d’inici del Camí amb les autoritats moments després de la seva inauguració.
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Així transcorren pel nostre terme
municipal aproximadament 9 km
d’aquest gran recorregut. El camí
s’inicia arran de mar, al lloc on hi
havia l’antic port del municipi (inici de
l’avinguda J.V Foix). Passa pel Passeig
i pel camí de ronda, fins arribar a la
platja del Port de la Vall. Allà s’agafa
un corriol al costat del càmping, s’ha
de travessar la carretera Gi-612, i
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recular fins a l’entrada del camí de les vinyes a l’altre costat de la riera i que seguirem fins al veïnat de la
Vall de Santa Creu. Un cop a la Vall, prendrem el camí que puja a Sant Pere de Rodes passant per la font dels
Monjos o del Raig. Val la pena visitar el monestir. Sortirem del monestir pel camí asfaltat que duu a
l’aparcament de ponent des d’on pujarem les escales fins al poblat de Santa Creu amb l’església de Santa
Helena. Seguim el camí senyalitzat que passa per damunt del poblat medieval, d’allà seguim el camí fins a
un encreuament. Agafem el de la dreta fins arribar al Mas Ventós. Des de l’aparcament del Mas Ventós
seguim la carretera fins uns 300 metres i després d’un revolt a la dreta, agafem el camí de la Creu Blanca
de baixada cap a Pau.

Sant Baldiri de Taballera
Represa de les excavacions
El mes de gener passat es van reprendre, durant 15 dies, les excavacions arqueològiques a Sant Baldiri de
Taballera en el marc d’un conveni entre l’Ajuntament del Port de la Selva i la UAB (Universitat Autònoma de
Barcelona) per tal de portar a terme aquestes excavacions amb estudiants en pràctiques així com un estudi
del territori del nord del cap de Creus amb objectiu de determinar-hi la presència de poblament romà o tardoromà. La campanya, dirigida per la Dra. Carme Ruestes i la Sra. Gemma Vieyra, ha comptat amb la
col·laboració de 22 estudiants del Grau d’Arqueologia i del Màster en Arqueologia Clàssica de la UAB i amb
l’ajut de dos obrers.
Els treballs es van concentrar en dues àrees del conjunt: l’excavació de l’esplanada de l’oest, al costat de
la paret de límit del pati de la casa del capellà, davant de la torre i el desenrunament amb seguiment
arqueològic de la torre de defensa, del
segle XVI.
En l’àrea de davant de la torre, on la tradició
oral ens deia que hi havia el cementiri del
conjunt, es va reprendre un petit sondeig
efectuat el 2007 per Gemma Vieyra amb
l’objectiu d’ampliar-lo en extensió i així poder
caracteritzar la tipologia de les estructures
aleshores documentades i, sobretot, comprovar
la datació tardoromana o potser fins i tot
romana que semblen apuntar les restes més
antigues.
L’excavació es va centrar en l’obertura d’una
àrea de 15 x 12 metres que va permetre
començar a documentar la continuació de les
estructures trobades el 2007. Es va excavar un
estrat corresponent a la feixa de sota la torre.
Es tracta d’un estrat de profunditat irregular
que hauria farcit aquesta feixa anivellant solcs
i forats del terreny. Hi va aparèixer gran quantitat de ceràmica molt fragmentada blava catalana i d’importació
italiana marbrejada del segle XVII i alguns fragments de blava catalana del segle XVIII que permeten datar
l’estrat de mitjan d’aquest darrer segle. Una primera interpretació apunta a un aterrassament fet poc després
11
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de la darrera fase de grans reformes arquitectòniques de l’església (que el 1732 està reedificada),
segurament amb l’objectiu de plantar-hi vinya, atès que segons la documentació escrita, a mitjan segle XVIII,
de les 30 vessanes que tenia l’ermita, el capellà hi havia plantat vinya a la major part. La gran quantitat de
material fragmentat que presentava l’estrat podria explicar-se pel fet que les terres per al farciment haguessin
estrat extretes, si més no parcialment, d’un abocador del conjunt. La presència de ceràmica d’importació
italiana testimoniaria les relacions comercials amb Itàlia que tenen lloc en aquest moment d’auge de
l’exportació vinícola des del nord del cap de Creus.
Els resultats més espectaculars de les intervencions arqueològiques varen ser els treballs de la torre. En les
obres de consolidació realitzades del 2007-2008, es van assegurar les estructures que resten dempeus i els
grans blocs que havien caigut arran de l’ensulsiada.
L’objectiu de les intervencions del gener de 2010 fou
buidar de runa el cilindre interior de la torre. Així, es van
començar a enretirar els grans blocs caiguts de la cúpula i
la resta de pedres i material de les parets. Es va detectar
un forat al costat oest. Al principi es creia que era una
superposició de blocs i runa. Però al netejar i enretirar la
runa, es va veure que conduïa a un nivell de paviment, fet
amb pedres. És el paviment del segon pis de la torre (les
torres de guaita del segle XVI tenen normalment tres
pisos). El forat que s’havia trobat era l’accés al pis inferior
de la torre. Hi havia unes escales que ens portaven a un
baix amb una falsa cúpula, pràcticament sencera. Caldrà
esperar a les properes excavacions per poder acabar de
consolidar les escales i els murs del primer pis, i poder
adaptar l’espai per la visita per assegurar les condicions
de seguretat dels visitants.
El mes d’agost hi haurà unes noves excavacions amb
estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona, que
se centraran en l’àrea de l’esplanada del davant de la
torre.

Nous jaciments arqueològics entorn de Sant
Pere de Rodes
Després de l’incendi del mes d’octubre passat a la zona
del monestir de Sant Pere de Rodes, Isabel Buscató i
Accés al pis inferior de la torre de defensa localitzat en
Carme Ruestes van poder detectar un nou jaciment
aquesta darrera campanya.
arqueològic a la zona del coll del Bosch. Aquest jaciment
està format per un gran enderroc amb pedres tallades
per fer de llindes i pedres de cantonades. També hi ha
moltes restes de teula. Entre els enderrocs, vàrem poder
obser var un fragment ceràmic decorat amb verd-manganès. Aquest tipus de decoració data de mitjan
segle XIII-segle XIV.
Al costat d’aquest jaciment hi ha l’aparcament del monestir i en el petit promontori del costat. En Genís Pinart
va descobrir, als anys 70, uns forats excavats a la roca de mida considerable, que fan pensar en el basament
d’una torre de fusta, per la vigilància del camí que anava des del monestir direcció a la costa, als masos de
Sant Baldiri i cap a Cadaqués.
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Els acords del Ple Municipal
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL 4/12/2009
• Acord d’aprovació definitiva de les modificacions de les ordenances fiscals, aplicables a l’exercici de 2010.
Voten a favor els tres integrants del grup municipal de CiU i, en contra, els representants del grup PORT-AM i
el del grup PSC-PM. L’alcalde, amb el vot de qualitat, decanta l’empat a favor de l’aprovació de l’acord presentat.
• Acord d’adjudicació del concurs convocat per l’alienació, amb permuta futura, de la parcel·la R3 del Pla
Parcial del SUD - 5 “La Sorra - 2”, inclosa en el Patrimoni Municipal de sòl i d’habitatge.
Tots els presents hi voten a favor, restant aquesta aprovada per unanimitat de la totalitat del nombre legal
de membres de la Corporació.

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL 17/12/2009
• Acord d’aprovació inicial del Pressupost General d’aquesta Corporació per a l’exercici de 2010.
Voten a favor els tres integrants del grup municipal de CiU i, en contra, els representants del grup PORT-AM i
el del grup PSC-PM. L’alcalde, amb el vot de qualitat, decanta l’empat a favor de l’aprovació de l’acord presentat.
• Acord d’adjudicació definitiva de les obres del “Projecte executiu de xarxa en alta per a distribució d’aigua
regenerada al t.m. de Port de la Selva”.
Hi voten a favor els quatre membres de l’equip municipal de CiU a l’Ajuntament, l’alcalde i els tres regidors, i s’abstenen la regidora present integrant del grup municipal de PORT-AM i el regidor del grup del PSCPM.
• Acord d’aprovació de l’increment de la retribució a la mercantil SOREA, per la prestació del servei d’abastament d’aigua.
Hi voten a favor els quatre regidors integrants del grup de CiU (l’alcalde i els tres regidors més) i, en contra, la senyora Rosa Subirà, del grup PORT-AM, i el senyor Xavier Barneda, del grup del PSC-PM.
• Acord d’aprovació inicial del darrer expedient de modificació del pressupost de despeses de l’exercici de
2009.
Hi voten a favor els quatre regidors integrants del grup de CiU (l’alcalde iels tres regidors més) i, en contra, la senyora Rosa Subirà, del grup PORT-AM, i el senyor Xavier Barneda, del grup del PSC-PM.
• Acord de donar de baixa rebuts pendents de cobrament, segons expedient preparat pel Servei de
Recaptació.
Aprovat per unanimitat.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL 22/2/2010
• Aprovació del Compte General de la Corporació, corresponent a l’exercici de 2007.
Hi voten a favor els quatre integrants del grup municipal de CiU, i s’abstenen, els representants del grup
PORT-AM i el del grup PSC-PM.
• Acord de concertació d’Operació de Tresoreria, per aquest exercici de 2010.
Hi voten a favor els quatre integrants del grup de CiU (l’alcalde i els tres regidors). Els dos integrants del
grup PORT-AM s’abstenen, i el representant del grup PSC-PM hi vota en contra.
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• Acord d’aprovació inicial del primer expedient de modificació de crèdits al Pressupost General de l’exercici
de 2010.
Hi voten a favor els quatre integrants del grup de CiU (l’alcalde i els tres regidors). Els dos integrants del
grup PORT-AM voten en contra de la proposta, i el representant del grup PSC-PM s’absté.
• Acord de rectificació de l’Inventari de Béns, Drets i Obligacions de la Corporació, a data de 31 de desembre de 2009.
Per unanimitat de tots els grups municipals, l’alcalde i els sis regidors, acorden aprovar la proposta.
• Ratificació d’acord de la Comissió de Govern Municipal d’aprovació de proposta de baixa de liquidacions
mal esteses, preparada pel Servei de Recaptació.
Per unanimitat de tots els grups municipals, l’alcalde i els sis regidors, acorden aprovar la proposta.
• Acord d’aprovació inicial d’un expedient de modificació de crèdits al pressupost de l’exercici de 2009.
Hi voten a favor els quatre integrants del grup municipal de CiU, l’alcalde i els tres regidors, i voten en contra els dos integrants del grup PORT-AM i el regidor del grup PSC-PM s’absté.
• Acord d’aprovació inicial del projecte tècnic d’obra local ordinària “Soterrament i millora de les instal·lacions
del sector de les Escoles”.
Hi voten a favor l’alcalde i els tres regidors integrants del grup municipal de CiU. Els regidors del grup PORTAM hi voten en contra, i el senyor Xavier Barneda, únic integrant del grup PSC-PM, s’absté.
• Acord d’aprovació inicial del Pla de Millora Urbana del Polígon d’Actuació PA - 24, “Beleser”.
Hi voten a favor l’alcalde i els tres regidors integrants del grup municipal de CiU. Els regidors del grup PORTAM hi voten en contra, i el senyor Xavier Barneda, únic integrant del grup PSC-PM, s’absté.
• Acord d’aprovació inicial del Projecte d’urbanització del Polígon d’Actuació PA - 24, “Beleser”.
Hi voten a favor l’alcalde i els tres regidors integrants del grup municipal de CiU. Els regidors del grup PORTAM hi voten en contra, i el senyor Xavier Barneda, únic integrant del grup PSC-PM, s’absté.
• Acord per a la signatura del conveni de delegació de competències del servei de recollida selectiva dels
residus municipals en favor del CCAE.
Per unanimitat de tots els grups municipals, l’alcalde i els sis regidors, acorden aprovar la proposta.
• Acord d’aprovació del conveni entre el nostre Ajuntament i la Fundació Mar, pel desenvolupament i la promoció del Projecte SILMAR a l’Estat espanyol.
Hi voten a favor l’alcalde i els tres regidors integrants del grup municipal de CiU. Els regidors del grup PORTAM hi voten en contra, i el senyor Xavier Barneda, únic integrant del grup PSC-PM, s’absté.
• Acord en relació amb la constitució del consorci “Terra de Pas”.
Voten a favor de no participar en aquest projecte l’alcalde i els tres regidors integrants del grup municipal
de CiU. Els dos regidors del grup PORT-AM i l’únic integrant del grup PSC-PM s’abstenen.
• Aprovació de la moció adreçada als grups polítics representats al Parlament de Catalunya, en relació amb
la tramitació de la Llei de creació del parc del Montgrí.
Voten a favor que els annexos referents a la Vall de Santa Creu restin tal com els ha aprovat el Govern de
la Generalitat de Catalunya, els quatre integrants del grup municipal de CiU (l’alcalde i els tres regidors), i
s’abstenen els dos integrants del grup PORT-AM i l’únic regidor del grup PSC-PM.
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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL 30/3/2010
• Acord d’aprovació del Compte General de la Corporació, corresponent a l’exercici econòmic de 2008.
Hi voten a favor els quatre integrants del grup municipal de CiU (l’alcalde i els tres regidors) i s’abstenen
els dos integrants del grup PORT-AM i el regidor únic del grup PSC-PM.
• Acord de sol·licitud de diversos ajuts a la Diputació de Girona.
Aprovat per unanimitat.
• Acord d’aprovació del conveni de col·laboració entre el CCAE i l’Ajuntament per a la prestació del servei
d’implantació i seguiment del compostatge casolà.
Aprovat per unanimitat.
• Acord d’aprovació del Pla d’usos i serveis de temporada a les nostres platges, per aquest any 2010.
Hi voten a favor l’alcalde i els altres tres integrants del grup municipal de CiU i, en contra, els dos regidors
del grup PORT-AM i el regidor del grup PSC-PM.
• Acord d’aprovació inicial del Plec de clàusules administratives particulars que regirà el concurs per a l’atorgament de les autoritzacions previstes al Pla d’usos de les platges.
Hi voten a favor l’alcalde i els altres tres integrants del grup municipal de CiU i, en contra, els dos regidors
del grup PORT-AM i el regidor del grup PSC-PM.
• Acord d’aprovació definitiva dels Estatuts i les Bases d’Actuació del SUD - 13 “Port de la Vall - 2”.
Hi voten a favor els quatre integrants del grup municipal de CiU (l’alcalde i els tres regidors) i s’abstenen
els dos integrants del grup PORT-AM i el regidor únic del grup PSC-PM.

NAIXEMENTS I DEFUNCIONS AL PORT DE LA SELVA L’ANY 2009
REGISTRATS AL PADRÓ MUNICIPAL
NAIXEMENTS

DEFUNCIONS

17 de febrer
Sergi López Vidal
Amaya Risel Cáceres Sandoval

13 de gener
Alejandrina Ferrer Cervera
14 de febrer
Maria Tané Griell

20 de febrer
Josué Carmelo Señorans Vaquila

26 de febrer
Josué Carmelo Señorans Vaquila

28 de febrer
Albert Sánchez Ferrer

17 de març
Sebastià Mensión Vehí

24 de març
Mohamed Falsafi Thaimi

29 de març
Ricardo Muchada Grau

16 d’abril
Ruben Nadal Carrasco

13 de maig
Dolores Alcaraz García

3 de juny
Thaïs Hasselmann Fuentes

3 de juny
Francisco Marín Domínguez

1 de juliol
Martí Aymar Oriol

16 d’agost
María Josefa Calero González

21 de setembre
Gabriel Da Silva Batista

14 d’octubre
Esteban López López

22 de novembre
Ona Pinart Puig

16 de novembre
Miquel Palliser Alsina
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Opinen

Tot s’hi val
Com es pot dir que l’Ajuntament del Port de la Selva no té cap interès en mantenir l’escola? Doncs, qui el té? Qui fa el manteniment? Els mestres? Els
pares? Els alumnes? El Consell Comarcal? La Diputació? L’Estat? Les associacions sense ànim de lucre? El manteniment de l’escola el fa l’Ajuntament del
Port de la Selva, i l’interès de l’equip de govern en aquest aspecte és total. Diàriament netegem les instal·lacions. Cada 15 dies s’envia la brigada a fer les
reparacions o els condicionaments prèviament sol·licitats o detectats per la direcció. El manteniment i la línia de telèfon de l’ascensor també l’assumeix
l’Ajuntament, com el rebut de la llum i l’aigua o el subministrament de gasoil per a la calefacció. Però aquest no és un fet excepcional, passa el mateix amb
el Cau, la Sala del Ball, el pavelló, la biblioteca i la resta d’instal·lacions municipals. El manteniment de l’escola durant el 2009 va costar, a l’Ajuntament,
26.797 € pel cap baix, ja que no hi ha repercutida la part de dedicació de la brigada municipal d’obres.
Des de l’oposició s’organitza una taula de treball sobre joventut, podem reconèixer que segurament és un tema que ens hagi quedat un pèl coix. Però no és ben
veritat que no s’hagi fet res. A tots els joves que ho han sol·licitat se’ls ha facilitat tota mena d’informació, s’han signat convenis perquè els nostre joves
poguessin fer les pràctiques aquí, s’ha facilitat l’accés als treballs temporals, s’han organitzat sortides conjuntes amb el punt jove de Llançà i amb el Consell
Comarcal, s’ha donat suport a les entitats del municipi, s’ha organitzat la 1a nit jove, es va redactar el Pla Local de Joventut i per desenvolupar-lo se’ns va oferir
una subvenció per al 2008-2009 que, entre Diputació i Secretaria General de Joventut, no arribava al 25% del cost del projecte de dinamització juvenil i al qual
vàrem haver de renunciar. Malgrat tot érem conscients que calia fer alguna cosa més. Per això aquest any s’ha treballat de valent per entrar en el programa de
joventut del Consell Comarcal i poder disposar d’un tècnic compartit. Aquest hauria d’haver començat a treballar fa uns mesos, però el concurs d’adjudicació de
places al Consell ho va fer endarrerir. La tècnica de Joventut que treballarà per a l’Ajuntament va assistir a la primera reunió de treball, convidada directament
pel cap de l’oposició. Aquest, tot i saber que en el pressupost municipal hi havia una partida per la seva contractació, sabia que el nostre Ajuntament aquest
any participava en el projecte comarcal de joventut, sabia que si no s’havia començat a treballar era per l’allargament en l’adjudicació de places del Consell
Comarcal. No sabem si ho va explicar, tot això. Ens imaginem, que el discurs que convé és que aquest ajuntament zero. Quina casualitat que s’organitzin aquestes
jornades en aquest moment! Està molt bé sumar esforços i més per a una causa de futur, però fem-ho amb honestedat. A la joventut se l’ha d’ajudar i potenciar,
però no manipular amb interessos partidistes.
Qui vol confondre? Qui vol vendre gat per llebre? Si us plau, en l’àmbit municipal allibereu-nos de la política del “tot s’hi val”, tan de moda amb el tripartit.
Grup Municipal de Convergència i Unió
http://ciuelportdelaselva.blogspot.com

Temps d'actuar
S’han fet coses, però tot i això queda molt per fer:
1. Zona de Wi-Fi inexistent. 2. Zona industrial estancada fa més de 25 anys. 3. Pisos de Protecció Oficial amb 304 dies de retard. 4. Polítiques
juvenils inexistents fins al moment. 5. Ni un pas pel nou museu. 6. No ens volen explicar el nou projecte de Ports i Costes.
A poc més d’un any per a les eleccions municipals, us recomanem revisar el programa electoral de CiU Port de la Selva, el del PSC i el de PORT-AM.
Inici compte enrere:
QUEDEN 401 PEL CANVI DE GOVERN AL PORT DE LA SELVA.
El 28 de maig 2011 canvi de sentit.
Grup Municipal PORT-AM

PSC
Benvolguts/des vilatans/nes,
En primer lloc, cal felicitar una nova edició de la Fira de l’espàrrec. Tanmateix ha tingut èxit. El temps va acompanyar i la gent en general, tant les persones
que feien parada com els visitants, van quedar molt sorpresos.
En segon lloc, cal criticar el govern de l’Ajuntament per la forma en què se-n’s va convidar a la inauguració de la sortida del camí de Sant Jaume, amb la
presència de l’Honorable Conseller. Ho van fer amb 24 hores d’antelació i no es va anunciar enlloc. Va semblar que es feia d’amagat i van aconseguir que
hi anés molt poca gent.
Així mateix, on és la banyera de marbre, la qual ha estat substituïda pel monòlit? Potser llençada al camp de futbol vell, com l’antiga font que hi havia darrere
el Porto Cristo amb els tres caps de lleó de bronze, els quals han desaparegut? Potser és al magatzem entre remolcs i tractors . . . no hauríem de tenir més
cura del patrimoni municipal?
Per una banda, hauríem de començar a pensar què volem.
Hem pensat si volem esperar 25 anys més a tenir la zona industrial o una entrada digna al nostre poble, com ara la dels pobles veïns? Si és així, aquest és
el projecte vàlid.
Per altra banda, què en sabem de la barana del cantó de Torelló (del Banc de Bilbao a Can Palliser)? També és al magatzem entre tractors i remolcs? Ja deu
fer dos anys que és allà i encara no l’han posada. Pot ser que aquest sigui un cantó privilegiat que no permet forats?
S’apropa l’estiu. Com les farem aquest any les contractacions? Per urgència? Ens hauríem d’anar posant les piles i convocar, ja, el personal, no?
També trobem a faltar la poca sensibilitat que té l’equip de govern amb els altres càrrecs electes dels altres partits, regidors, per ser més exactes.
Aquest Ajuntament és com una agrupació de set membres en què tres toquen la pera, dos s’ho miren, un treballa i un ordena i mana. Ara entenem perquè
costa tant avançar, perquè hi ha tantes resistències, certament això pot millorar molt.
Finalment, i per acabar, aprofitem per posar-nos a disposició de totes les associacions del poble que ho vulguin, l’ajuda necessària per qualsevol qüestió.
Creiem que n’hi ha algunes que no són ateses com Déu mana.
Us heu fixat en l’estop de la baixada de Sant Pere de Rodes? A dia d’avui, han pintat a terra Sotp. Deu ser per avisar dels sots perillosos que hi ha a la
carrereta, però això s’avisa de pujada.
Bona Festa Major a tothom!
Grup Municipal
PSC del Port de la Selva
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Actualitat i notícies
Presentació del llibre Rere els murs de Núria Esponellà
El 18 de desembre passat es va presentar, al restaurant del monestir
de Sant Pere de Rodes, la novel·la de Núria Esponellà, Rere els murs.
Novel·la de ficció ambientada a la segona meitat del s. XII, en el
monestir de Sant Pere de Rodes. La trama està formada per un seguit
d’històries que evolucionen juntes i es van entrellaçant, mantenint la
tensió del llibre i permetent que ens imaginem com era la vida al
monestir, en una de les seves èpoques de més esplendor.
Trobem diferents fils argumentals de la trama: els conflictes i les
lluites de poder, en plena època feudal entre els nobles de la zona:
el comte d’Empúries i el vescomte de Peralada. Els esforços de
l’abat del monestir per preservar els privilegis i els dominis de la casa benedictina. L’arribada del mestre escultor que va
construir la portalada de marbre blanc de l’església conegut avui com a mestre de Cabestany. Juntament amb el mestre
escultor arribarà la seva filla, de la que s’enamorarà Blai, un noiet protegit per l’administrador de l’hospital dels pelegrins,
que buscarà desesperadament la llibertat i l’amor.
Part dels personatges del llibre són extrets de la història real, d’altres són totalment inventats. L’ambientació en el món
medieval és molt bona, les diferents històries, protagonitzades per personatges de tots els estaments socials, l’aparició
de molts petits episodis de la vida quotidiana, fa creïble la novel·la i ens fa imaginar com devia viure la gent en aquestes
terres, fa més de vuit-cents anys. L’autora ha fet una gran feina de documentació i ambientació que es veu reflectida en
cada plana del llibre.
Referència bibliogràfica:
ESPONELLÀ, Núria; Rere els murs, Editorial Columna, 2009.
Premi Nèstor Luján de “Novel·la Històrica 2009”

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

En funcionament el nou bombament del moll de la Timba
Aquesta passada Setmana Santa ja van entrar en funcionament
les noves tres bombes d’aigües residuals instal·lades al col·lector
central del moll de la Timba, que juntament amb les millores del
pendent i la canalització han de servir per resoldre els habituals
problemes del carrers Platja i Illa.

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

Camí de ronda Port de la Vall-s’Arenella
Ja fa uns mesos que es treballa en el tram del camí de ronda que
quedava per fer entre el Port de la Vall i s’Arenella. L’obra avança a bon
ritme i la previsió és que de cares a la temporada d’estiu estigui enllestit.
Amb això quedarà complet el recorregut del camí cap a Llançà al llarg
del nostre terme. Es continuen les converses amb Costes del
Ministerio de Medio Ambiente per tal de resoldre la connexió del
Passeig amb el camí que, a més, ens ha de permetre millorar
considerablement l’entrada al poble.
17

BREUS

Sopar tertúlia amb en Domènec Subirà
Durant les festes de Nadal, vàrem tenir entre nosaltres,
segurament, el portselvatà més mediàtic de les darreres
dècades. En “Dume”, periodista radiofònic que des de fa anys
treballa a Catalunya Ràdio.
Ens va semblar una bona ocasió per convidar-lo a sopar per
tal que compartís la seva experiència en l’exercici de la seva
professió amb la seva gent i, més concretament, del que va
viure durant el període que va ser corresponsal al Pròxim
Orient.
D’aquesta manera, el dilluns 4 de gener de 2010 més de 70
persones van gaudir en aquesta vetllada de les explicacions
d’en Domènec, que ens va oferir una visió acurada i alhora
amena del llarg conflicte palestinoisraelià.

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

Àrea esportiva i de lleure
Ja s’ha adjudicat el subministrament i muntatge dels elements esportius
que han de servir, com us dèiem a l’anterior butlletí, per convertir l’espai
de tocar el pavelló, ocupat en el seu moment pels mòduls provisionals de
l’escola, en una zona esportiva a l’aire lliure.
S’ha adjudicat, per import de 14.993 €, la instal·lació de dues cistelles
de bàsquet antivandàliques, un Half pipe, un grindbox i un rail per la
pràctica del patinatge metres.
En aquest paquet també hi ha previstes dues cistelles de mini bàsquet
per al pati de l’escola.
Paral·lelament s’està treballant en la il·luminació de l’espai.
Els terminis que hem previst tenen en compte la seva posada en
funcionament pels voltants de la festa de Sant Baldiri.
Igualment continuem treballant amb el Dipsalut per definir el petit parc de
salut que ha de completar l’espai.

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

Habitatges de Protecció Oficial, on són?
Dins del termini previst pel concurs de venda del terreny destinat a Habitatges de Protecció Oficial, l’empresa
adjudicatària, OSSEJA GESTORA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS SA, ha presentat el corresponent projecte
executiu per a la construcció de 20 habitatges de protecció oficial amb els seus corresponents garatges. En
aquests moments, s’està a l’espera de l’informe de qualificació provisional per a habitatges de protecció
oficial que emet el Departament d’Arquitectura i Habitatge. S’espera disposar d’aquest document,
imprescindible per a l’atorgament de la llicència d’obres, en un termini inferior a un mes.
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Els voluntaris de l’ADF responen
Aquest hivern, arran de la jornada informativa realitzada per l’ADF, s’han incorporat alguns joves com a nous
voluntaris de l’ADF Cap de Creus-Serra de Rodes.
Això va fer possible que aquest col·lectiu assumís la barra de Carnaval amb l’ajuda d’amics i familiars. Però,
sobretot, ha fet possible realitzar actuacions de resposta als efectes de les nevades en els nostres boscos.
A més de les actuacions realitzades durant la nevada i els dies immediatament posteriors, sobretot per retirar
arbres de les pistes i els camins forestals per garantir el pas, s’han organitzat dues jornades a la zona que
envolta l’ermita de Sant Baldiri, (una de les més afectades del terme) per eliminar les restes de brancada
trencada pel pes de la neu.
Aquesta tasca ha permès minimitzar en aquell sector el risc d'incendi forestal amb l’eliminació mitjançant
fogueres o triturat de la brancada que havia quedat el terra i que afavoriria en cas d’incendi la seva propagació
tant horitzontal com vertical. D’aquesta forma també es garanteix la seguretat pels mitjans d’extinció en cas
d’incendi.

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

Carril bici i per a vianants, pràcticament enllestit
És a punt de quedar definitivament enllestida l’obra vinculada
a la millora de la carretera que uneix el nostre municipi amb
la Selva de Mar, de construcció d’un vial per a vianants i
bicicletes llargament reivindicat.
La darrera Setmana Santa ja va funcionar en el 95% del seu
recorregut, només faltava el pont per superar la riera de la Selva.
Malgrat que faltaven alguns petits detalls, la sensació fou molt
bona, i el que era una passejada habitual, però no exempta de
riscos, s’ha convertit en una passejada de qualitat.
En total, el nostre Ajuntament haurà aportat uns 120.000 €
per a l’execució d’aquesta nova infraestructura.
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