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TELÈFONS D’URGÈNCIA
Guàrdia Municipal
Emergències locals

972 126 600

Mossos d’Esquadra (Policia)
Bombers
Servei Emergències Mèdiques
Salvament Marítim
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Ajuntament
Consultori mèdic
CAP Llançà
Hospital de Figueres
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Monestir Sant Pere Rodes
Parc Natural Cap Creus
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Horari d’atenció al ciutadà
De dilluns a divendres de les 10 h a les 14 h i els
dijous de 17 h a 19 h. Dissabtes de 10 h a 12.30 h.

Serveis tècnics: dimarts i dijous de 10 h a 13 h,
prèvia cita al telèfon 972 387 025.

Servei de recaptació: dimarts de 10 h a 14 h i
dijous de 10 h a 14 h i de 17 h a 19 h.

Serveis socials: el dimarts de la 2a setmana de cada
mes, prèvia cita al telèfon 972 387 025.

Nou telèfon de l’Oficina de Turisme
972 387 122
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Presentació
Benvolguts portselvatans i portselvatanes,
Per primera vegada m’adreço a vosaltres des d’aquestes
pàgines. Vull començar agraint-vos l’oportunitat que m’heu donat
de poder-vos servir com a alcalde. Sóc plenament conscient de
la gran responsabilitat que comporta aquest fet i, no tingueu cap
mena de dubte, m’esforçaré per poder-vos correspondre com us
mereixeu.
Fa tot just tres mesos que hem iniciat aquest viatge, un viatge apassionant de quatre anys
que el meu equip i jo mateix afrontem amb gran il·lusió convençuts que per treballar no ens
guanyarà ningú.
Assumim la responsabilitat de liderar el nostre municipi, però que el Port de la Selva
progressi adequadament no només és feina nostra. Necessitem que tothom hi col·labori,
donant suport a les nostres iniciatives, vetllant perquè complim el programa, fent propostes
o fins i tot oposició constructiva quan es consideri oportú.
El moment no és fàcil, però això no ens espanta, estem convençuts que sabrem buscar els
camins per desenvolupar el nostre projecte, un projecte en el qual les persones sou i sereu
el més important.
Tenim dies per endavant, per escoltar-vos, per atendre-us i ajudar-vos, també per explicar-vos
què hem fet, què fem i què volem fer. En definitiva, per compartir objectius i apropar postures
que ens cohesionin com a poble i ens permetin avançar junts.
Quan llegiu aquestes ratlles estarem a la part final del període més àlgid de la temporada.
El juliol no ha estat bo, no ens ha acompanyat el temps, no hi ha hagut la gent que hauríem
volgut i no hem treballat el que haguéssim desitjat. Però hem de ser perseverants i continuar
oferint el millor de nosaltres, dels nostres negocis i del nostre poble.
M’hauria agradat acabar aquest primer escrit al butlletí d’una altra manera, però el tractament
donat per alguns al tema de la meva dedicació a les tasques d’alcalde i la seva corresponent
contraprestació econòmica considero que fa necessari donar-ne alguna explicació. Voldria
deixar clar que el meu sou no és una “prerrogativa”, sinó la corresponent contraprestació a
l’exercici efectiu de les funcions executives i representatives que el càrrec comporta. La
política municipal exigeix d’un compromís personal intens i d’una dedicació important, a més
d’unes responsabilitats polítiques, administratives, civils i penals que ens obliguen a estar
atents a tot el que passa.
Des que em dedico a la política municipal he complert amb diligència la meva missió de
servir al ciutadà amb rigor, honestedat i independència, ho vull continuar fent en adequades
condicions personals, crec que he demostrat capacitat per fer-ho i, per això, trobo just tenir
una contraprestació econòmica que s’hi correspongui.
Malgrat la crítica, al meu entendre injustificada, estic tranquil amb la meva consciència, faig
la feina encomanada amb integritat i valentia, guanyant-me amb escreix cada un dels euros
del meu sou sense oblidar que els rebo per servir amb eficàcia i eficiència al nostre poble i
a tots els seus veïns.
Gràcies i a disposar!
Josep Maria Cervera
Alcalde del Port de la Selva
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Eleccions municipals 2011

El 22 de maig de 2011 varen tenir lloc les eleccions municipals a tots els municipis de Catalunya. En
aquestes eleccions el cens electoral del Port de la Selva va ser de 729 electors. El número de regidors del
nostre Ajuntament és de 7. Els resultats electorals varen ser els següents:
Nombre

% cens electoral

Votants

621

85,19

Abstenció

108

14,81

Nombre

% vots

610

98,87

Blancs

7

1,13

Nuls

4

0,64

Candidatures

Candidatures

Vots

% vots vàlids

Regidors

CiU

360

58,35

4

PORT-AM

157

25,45

2

93

15,07

1

PSC-PM

EVOLUCIÓ 1999-2011
Eleccions

Total votants

Abstenció

Vots blancs

Vots nuls

2011

621

108

14,81%

7

1,13%

4

0,64%

2007

579

214

26,99%

10

1,73%

2

0,35%

2003

571

213

27,17%

22

3,85%

10

1,75%

1999

596

174

22,60%

8

1,34%

12

2,01%

La nova corporació municipal
La nova corporació municipal de l’Ajuntament del Port de la Selva, sorgida dels resultats de les eleccions
municipals celebrades el 22 de maig, està formada per 4 regidors de Convergència i Unió; 2 regidors de PortAcord Municipal, i 1 regidor del Partit dels Socialistes de Catalunya.
L’alcalde de la corporació, amb el suport del seu grup municipal, és en Josep Maria Cervera i Pinart, els tres
regidors de CiU, participen en el consistori municipal per primera vegada.
Les àrees de govern queden administrades de la manera següent:
Alcaldia i àrees d’Urbanisme i Turisme: Josep Maria Cervera i Pinart.
1a tinent d’Alcalde i àrees de Cultura, Educació, Joventut i Salut: regidor delegat, Maria Turró i Morell.
2n tinent d’Alcalde i àrees de Patrimoni, Governació i Hisenda: regidor delegat, Roger Pinart i Cairó.
Àrees de Serveis, Obres i Medi Ambient: regidor delegat, Esteve Cortada i Vidal.
Regidors a l’oposició: Josep Marés i Subirà, Rosa Subirà i Tané, i Francesc Xavier Barneda i Busquets.
4
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Règim de dedicació de l’alcalde i d’altres membres de la corporació:
L’alcalde tindrà una dedicació exclusiva de com a mínim 40 hores de dedicació setmanal i una retribució neta
mensual de 1.917 € per exercir les tasques pròpies del càrrec.
El regidor de Serveis, Obres i Medi Ambient, Esteve Cortada, desenvoluparà el seu càrrec en règim de dedicació
parcial dedicant un mínim de 18 hores setmanals amb una retribució neta mensual de 1.176 €.
Les funcions i tasques que exercirà aquest regidor seran principalment:
1. Coordinar i supervisar; fixar objectius i criteris d’actuació de tota la brigada d’obres municipal, i dels peons
de neteja de platges en la temporada d’estiu.
2. Supervisar; fixar objectius i criteris d’actuació dels serveis d’escombraries, aigua, clavegueram i enllumenat.
3. Supervisar les obres que executi l’Ajuntament.

Discurs de presa de possessió del càrrec de l’alcalde
Pronunciat en el marc del Ple municipal extraordinari de l’11 de juny de 2011
Regidores, regidors, senyores, senyors, amigues i amics, gràcies a tots per acompanyar-nos en aquest
moment en què acabem de complir amb el mandat democràtic de constituir aquesta corporació municipal, tot
prenent possessió dels nostres càrrecs.
No cal que us digui que aquest és un dia de gran rellevància en la meva vida i desitjaria que també ho fos
per a tots vosaltres.
Deixeu-me començar agraint el suport dels que amb el vostre vot heu fet possible que jo avui tingui el gran
honor de ser l’alcalde del Port de la Selva.
Vull agrair també la participació dels que exercint el vostre dret legítim, heu preferit altres opcions.
Tots heu fet possible que avui estrenem un nou Ple municipal. Un Ple amb cares vistes però també amb
cares noves. A tots, gràcies. Vàreu escoltar, valorar i escollir. La vostra decisió expressada lliurement i
democràticament és inapel·lable.
Gràcies també als companys del partit i sobretot als de candidatura que, amb el vostre treball i generositat,
m’heu ajudat i m’ajudareu, en aquest repte. Gràcies per la vostra incondicional, permanent i sòlida confiança.
Avui també és un dia per acomiadar amb agraïment a tots aquells que han estat regidors fins ara. Diem adéu
a persones que portaven diverses legislatures treballant i defensant aquest poble, a vegades de forma poc
reconeguda. A tots ells, començant pel que ha estat l’alcalde durant els darrers setze anys, en Genís Pinart,
i acabant per en Xavier Bassaganya passant per en Quim Nadal, voldria donar-los les gràcies en nom meu i,
si m’ho permeteu, de tot l’Ajuntament i del municipi del Port de la Selva.
Genís, Quim i Xavi, sé de l’interès i l’estima que teniu pel vostre poble i us animo a continuar treballant per ell, ara
des d’altres àmbits, tot aprofitant la vostra experiència i el vostre bagatge que no podem, ni volem, deixar perdre.
Crec que la darrera legislatura no ha estat un exemple de bona relació entre govern i oposició, tampoc ha
estat un exemple la campanya electoral, des d’alguns sectors s’ha afavorit un clima de confrontació que
encara cueja i que el Port de la Selva en cap cas es mereix.
Vagi, doncs, per endavant la meva ferma i, si convé, obsessiva voluntat de garantir la convivència.
I en els que avui heu promès el càrrec us demano que m’ajudeu. Necessitem fer política, opinar i expressarnos, si ho fem emparant-nos en la veritat, el sentit comú i sobretot el respecte, tots els nostres votants ens
ho agrairan i de ben segur s’hi afegiran.
A partir d’ara tenim a les nostres mans la possibilitat de fer del nostre municipi un lloc encara millor. Tenim
la possibilitat d’escoltar i de treballar per tots els nostres veïns i veïnes. Cadascú ho farà des del lloc que li
correspon, uns des de l’equip de govern i els altres des de l’oposició.
5
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Espero que la solemnitat i la importància d’aquesta jornada ens ajudi a prendre consciència, als que aquí
seiem, de la gran responsabilitat que suposa formar part d’aquesta institució.
Com us deia, és un gran honor assumir la responsabilitat que m’heu atorgat els portselvatans amb el resultat
d’aquestes eleccions tan participatives, que hagueu votat un 85% dels electors és el millor símbol de
normalitat democràtica i només alguna ment rebuscada ho pot entendre d’una altra forma.
Avui, després de setze anys com a regidor, he rebut la confiança dels meus companys del grup de
Convergència i Unió per tal d’encapçalar un nou equip i liderar el meu poble. Entomo el càrrec amb il·lusió i
ganes, ganes de servir el Port de la Selva i a la seva gent procurant en tot moment ser digne de l’encàrrec
que m’heu fet. Però també us haig de dir que, per mi, no valdria la pena poder dir que sóc l’alcalde del meu
poble sense poder-hi afegir que sóc fill, pare i marit, deixeu-me donar les gràcies als meus pares per haverme educat en la cultura dels valors i l’esforç. Deixeu-me-les donar, molt especialment, a la meva dona, l’Anna,
i als meus fills, en Guillem i en Bernat, pel seu amor, per la seva comprensió i el seu suport.
Seré l’alcalde i el servidor de tots, dels que m’heu donat suport i dels que no, dels que m’heu respectat i
dels que m’heu faltat, dels que m’heu elogiat i dels que m’heu calumniat. Sóc conscient que la dinàmica de
la vida municipal és complexa, conec les obligacions del càrrec i tinc consciència de la gran responsabilitat
que comporta.
Seré proper, estaré allà on passen les coses, escoltaré i treballaré, més ben dit, serem propers, estarem allà
on passen les coses, escoltarem i treballarem sota la premissa que les coses sempre es poden fer millor,
així tindrem, tindreu la garantia de no quedar aturats.
Durant la campanya no hem fet promeses, però hem pres un compromís traduït en un seguit de propostes
que fa unes setmanes us presentàvem, aquest és el nostre llistat de deures, tingueu-lo a mà, el volem
complir i el volem complir perquè estem convençuts que fer-ho redundarà en la millora del nostre poble i la
nostra qualitat de vida.
Estaria molt bé que tots plegats fóssim capaços de pensar en el futur del nostre poble i no en el nostre futur
polític, que tots plegats treballéssim per les pròximes generacions i no per les pròximes eleccions.
Compto amb tots els que de cor ens vulgueu ajudar, amb les entitats, amb els treballadors de l’Ajuntament, amb
les associacions, amb les empreses, amb els comerços, amb les famílies, en definitiva, amb cada persona.
I avui, que és un dia de promeses us en faig una altra: governaré amb senzillesa, humilitat i honradesa,
sempre en positiu i a favor del Port de la Selva, a canvi només us demano que sigueu exigents amb els
vostres drets, però que no oblideu els vostres deures.
Com que el futur només es garanteix des del present, des d’ara mateix, us encoratjo a tots, a cadascun des
del seu lloc, a participar d’aquest nou projecte que avui comença, us encoratjo a teixir una il·lusió col·lectiva
que ens permeti dir un cop i un altre:
Sóc del Port de la Selva i estic orgullós de ser-ho!
Moltes gràcies, bon dia i bona legislatura!

Carta de comiat d’en Quim Nadal
Hola a tothom! Com tots sabeu sóc en Quim, el que ha estat el vostre regidor d’Urbanisme a l’Ajuntament
aquests darrers vuit anys, i m’agradaria escriure unes paraules d’agraïment per acomiadar-me de tots vosaltres.
Primer, vull agrair a la meva família i a la gent que va creure en mi i així poder formar part d’aquest fantàstic
equip i poder entrar a l’Ajuntament.
Segon, he d’agrair als meus companys d’equip, en Genís, en Jus, en Xavi i la Carme, el suport que sempre
m’han donat i, sobretot, l’amistat que he tingut d’ells.
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Tercer, vull agrair també, l’ajuda que he tingut de la gent de l’Ajuntament per poder fer bé la meva feina de
regidor.
I, finalment, penseu que no tot han sigut camins de roses per a mi, sinó que hi ha hagut moments complicats,
difícils i molt tristos, com la pèrdua del meu pare que és la persona que em va donar suport per entrar en
aquest projecte, però, amb els valors que em va inculcar, vaig continuar mirant endavant i vaig continuar
treballant per al meu poble i per a vosaltres, per a tots!
Jo m’estimo el Port de la Selva, per això crec que el més important es gastar-se les forces en millorar-lo tant
com es pugui.
Bé, com he dit abans, m’acomiado del meu càrrec a l’Ajuntament, tot i que no me’n desvinculo, ja que sempre
que es necessiti de la meva ajuda es pot comptar amb mi.
Dono el meu total i íntegre suport al nou alcalde, en Jus, perquè sé del cert que ho farà de collons!
Ànims per tu, Jus, i pel teu fantàstic equip!
QUIM

Discurs del representat del Grup PORT-AM
Amb motiu del tancament de la legislatura passada, escrit pel Ple extraordinari del
26/04/2011, i no pronunciat
Gràcies,
Avui és l’últim Ple de la nostra primera legislatura i per aquest motiu vull dedicar unes paraules als membres
que hem format part d’aquest consistori al llarg d’aquests quatre anys (aquest escrit el vaig fer amb motiu de
l’últim ple a l’abril de 2011. Per raons que desconec, el Sr. Genís Pinart Fernández va marxar precipitadament
del ple i no ens va donar temps perquè ens poguéssim dir adéu).
Sr. Ignasi Turu, vull donar-te les gràcies per estar obert al nostre grup i facilitar-nos de bon grat i ràpidament
la documentació i els aclariments que hem demanat.
Sr. Lluís Carbones, present a la primera etapa de la legislatura, vull donar-li les gràcies per la seva amabilitat,
el seu suport i per la seva coherència.
Al Sr. Xavier Barneda, vull donar-li les gràcies pel seu suport a les iniciatives que hem presentat. Cal comentarli, però, que ens hagués agradat poder escoltar propostes del grup del PSC, entenc que és difícil proposar
davant un grup que tomba pràcticament totes les propostes pel sol fet que no són propostes seves, però la
nostra obligació com a oposició és entre altres proposar alternatives.
A en Xavi Bassaganya i en Quim Nadal els voldria donar les gràcies, d’ells no en puc dir gaire cosa atès que
el seu silenci al llarg d’aquests quatre anys em fan impossible analitzar-los. Només vull comentar que
m’hagués agradat sentir-los, saber quina idea de poble defensen i quines inquietuds polítiques tenen. Tots
dos són grans persones que aprecio i estimo, però que a nivell polític, crec, podien haver donat molt més.
Al Sr. Josep Maria Cervera, vull donar-li les gràcies per estar obert al diàleg i atendre totes les nostres propostes,
llàstima que ell no tenia l’última paraula perquè segur que s’haguessin pogut fer moltes més coses.
Amb el Sr. Genís Pinart i Fernández la relació ha estat pràcticament nul·la, es fa difícil dialogar i treballar amb
algú que mai s’equivoca i sempre té la raó. Malgrat tot hem donat suport a les coses importants per al poble.
Vull donar-li les gràcies, perquè de tot se n’aprèn. Gràcies, Genís, per haver estat l’alcalde del Port de la Selva
i que vagi molt bé el teu treball a la vinya i que les teves memòries siguin un èxit editorial.
Per acabar, vull donar les gràcies a la Rosa Subirà, la meva companya de grup, pel seu suport incondicional en
tot moment i pel seu treball moltes vegades a l’ombra, atès que com a portaveu m’emporto sempre “la fama”.
Josep Marés i Subirà
7
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Circulació

Circulació de doble sentit al Moll d’en Balleu/
Moll de la Timba
Amb l’objectiu d’alliberar el carrer Illa de vehicles i afavorir als vianants tot millorant la seva seguretat i la
qualitat de l’espai, s’ha pres la decisió de restringir la circulació de vehicles des del bar Platja fins a Correus
i desdoblar-la pels molls d’en Balleu i de la Timba. S’han tingut en compte com a punt de partida l’experiència
de la passada Setmana Santa. Per garantir el pas rodat en doble sentit s’han hagut de realitzar petites
intervencions, modificant els perfils de les voreres, dels dos extrems de tancament dels molls, aquestes
s’han fet a precari posant ciment pòrtland al vial que aquesta tardor asfaltarem. Igualment s’han hagut de
recol·locar els blocs de separació de la zona d’aparcament de la Confraria de Pescadors. També s’ha
reorganitzat l’aparcament de tot el sector recuperant els que s’havien perdut en tot l’àmbit en el sector de
ponent del moll. Finalment, s’ha senyalitzat horitzontalment, i verticalment aquest canvi de circulació.

Moll d’en Balleu

Moll de la Timba

8
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Horaris de càrrega i descàrrega
Amb la finalitat de millorar la fluïdesa de la circulació i garantir la seguretat dels vianants i a partir de l’article
64 de l’Ordenança Municipal de Policia, bon govern i circulació de 20 de juliol de 2001 des del dilluns 4 de
juliol es va establir la regulació per la càrrega i descàrrega en els carrers del front de mar. La càrrega i
descàrrega s’haurà de realitzar en les zones reservades per a aquest fi.
La càrrega i descàrrega queda concentrada entre les 7 h i les 11 h del matí. S’han habilitat nou zones de
càrrega i descàrrega, dues d’aquestes dins de la zona de vianants. Fora dels horaris establerts, aquestes
zones es poden utilitzar com a aparcament lliure, excepte les que estan en les zones de vianants i sempre
tenint present que cal treure el vehicle abans de l’horari fixat.
Igualment amb l’objectiu d’atendre les urgències, s’han destinat dos aparcaments davant la farmàcia;
estipulant un temps de parada màxima de 5 minuts dins l’horari comprès entre les 9 h i les 14 h i les 16 h
i les 21 h. S’estableix igualment un espai d’aparcament limitat en el carrer Mar per atendre les urgències de
la farmàcia. En aquest cas s’estableix una parada com a màxim de 5 minuts dins l’horari comprès entre les
9 h i les 14 h i les 16 i les 21 h.

Zones de càrrega i descàrrega del carrer Mar, de la plaça Pol Nadal i Mallo, del Moll d’en Balleu i zona reservada per urgències de la farmàcia.
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INFORMACIÓ GENERAL

Aprovació del Pla d’usos de les platges
2011 - 2014
La competència exclusiva en l’ordenació i gestió del litoral, segons la llei, és de la Generalitat de Catalunya.
El Pla d’usos de les platges és l’instrument regulat, pel qual l’Ajuntament pot gestionar l’autorització
d’ocupació i explotació dels serveis en sòl de domini públic maritimoterrestre i en la seva zona de servitud
de protecció. És a dir, és l’instrument legal pel qual l’Ajuntament pot administrar la distribució dels serveis
de temporada que es podran instal·lar a les diferents platges del nostre terme municipal.
El terme municipal del Port de la Selva disposa d’uns 15 quilometres de costa, amb un número de platgetes i
cales que superen la trentena, una bona part es troben dins l’àmbit del Parc Natural de Cap de Creus, d’aquesta
manera les dimensions d’algunes platges i la normativa de protecció les inhabiliten per l’acolliment de serveis.
Aquest pla té quatre anys de vigència, afecta l’ordenació d’usos públics a les següents platges: cap de Vol, Port
de la Vall, Taita, Port de la Selva, Pas (entenent la zona compresa entre el Pas i les Clisques), Tamariua i Taballera.
L’objectiu d’aquest pla és oferir un servei de
qualitat, dotant les platges del municipi de serveis
com ara abalisament de platges, neteja, vigilància, col·locació de rampes d’accés per a gent
amb dificultat de desplaçament, entre altres.
Aquest pla també preveu aspectes com ara
l’alineació dels canals de sortida d’embarcacions
sense motor segons la dominant dels vents, per
evitar la invasió d’aquests a la zona de bany en
algunes platges i també dues zones d’amarrament.
A partir del desplegament d’aquest pla també es
regulen les instal·lacions, nombre d’elements i
super fícies ocupades, així com les seves
explotacions; de la mateixa manera dóna potestat
a l’Ajuntament per autoritzar els usos i serveis de
temporada per a les platges.

D’esquerra a dreta: platja de cap de Vol, platja del Port de la Vall, platja d’en Taita, platja del Port de la Selva,
platja del Pas, cala Tamariua i cala Taballera.
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Els acords del Ple Municipal
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL 23/10/2010
• Acord d’aprovació inicial d’expedients de modificació del pressupost de despeses, exercici 2010.

• Acord en relació amb la proposta de revisió del
cànon del servei de recollida d’escombraries, pel
proper exercici del 2011.

Hi voten a favor els quatre integrants del grup municipal de CiU, alcalde i tres regidors, hi voten en contra
els dos regidors del grup PORT-AM i el regidor del grup
PSC-PM.

Hi voten a favor l’alcalde i el tres regidors del grup de
CiU, i en contra, els dos regidors del grup PORT-AM i el
regidor del grup del PSC-PM.

• Acord de donar de baixa drets reconeguts pendents
de cobrament i obligacions reconegudes pendents
de pagament, segons expedients preparats pel
Servei de Recaptació i per la Intervenció Municipal.

• Acord en relació amb els informes sectorials
emesos a l’aprovació inicial del Pla parcial del
SUD-12 “El Molí”.
Hi voten a favor tots els senyors presents, restant
aquesta aprovada per unanimitat.

Vist el que disposen els articles 110.1 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local, i
per remissió els de la Llei General Tributària, s’aprova per
unanimitat.

• Presentació i propostes al document de treball del
Pla especial portuari del nostre municipi.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL 03/02/2011
• Aprovació inicial del Pressupost general d’aquest
Ajuntament per a l’exercici de 2011.

històric”, dins el programa FEDER “Viure al poble”
i el PUOSC, anualitat 2011.

Hi voten a favor els tres membres presents de l’equip
municipal de CiU a l’Ajuntament, alcalde i dos regidors, i
en contra de l’acord, els dos integrants del grup municipal de PORT-AM i el regidor del grup del PSC-PM.
L’alcalde, amb el vot de qualitat, desempata el resultat.

Hi voten a favor tots els senyors presents a la reunió,
sis en total. L’alcalde proclama que la proposta resta
aprovada per unanimitat

• Moció dels municipis, al costat del Govern i el Parlament, en defensa dels drets nacionals de Catalunya.

• Aprovació del Plec de clàusules administratives
particulars que regirà el concurs per a la contractació de l’obra “Urbanització dels carrers del nucli

Hi voten a favor el senyor alcalde, i els regidors Joaquim
Nadal, Xavier Bassaganya i Rosa Subirà. Hi voten en contra els senyors Josep Marés i Xavier Barneda.

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL 31/03/2011
• Acord d’aprovació de la liquidació del pressupost
de l’exercici de 2010.

ric”, dins el programa FEDER “Viure al poble” i el
PUOSC, anualitat 2011.

Hi voten a favor els quatre membres integrants del
grup municipal de CiU. I s’abstenen a la proposta els
dos integrants del grup PORT-AM, i l’integrant únic del
grup PSC-PM.

Hi voten a favor els quatre integrants del grup municipal
de CiU (alcalde i tres regidors més), i els dos regidors
del grup PORT-AM i el del grup PC-PM s’abstenen.

• Acord d’aprovació de l’expedient de contractació,
d’aprovació de la despesa i de l’obertura de la
licitació per a la contractació de l’obra “Urbanització dels carrers del nucli històric”, dins el
programa FEDER “Viure al poble” i el PUOSC,
anualitat 2011.

• Acord d’aprovació de la rectificació de l’Inventari
de Béns, Drets i Obligacions de la Corporació a la
data del 31 de desembre de 2010.
Per unanimitat de tots els grups municipals, alcalde i
els sis regidors, acorden aprovar la proposta.

Hi voten a favor la totalitat dels senyors presents, que
són alhora el nombre total de membres de la
Corporació, restant la proposta aprovada per unanimitat.

• Acord d’aprovació inicial del primer expedient de
modificació del pressupost de l’exercici de 2011, per
incorporació de romanents de crèdit al pressupost.
Hi voten a favor els quatre integrants del grup municipal de CiU, alcalde i tres regidors, i hi voten en contra
els dos regidors del grup PORT-AM i el regidor del grup
PSC-PM.

• Acord d’aprovació inicial del projecte tècnic “Projecte de soterrament de contenidors carrer del
Mar - Avinguda J.V. Foix”.

• Aprovació definitiva del plec de clàusules administratives que regirà el concurs per a la contractació
de l’obra “Urbanització dels carrers del nucli histò-

Hi voten a favor la totalitat dels senyors presents, que
són el total del nombre legal de membres de la
Corporació.
11
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Els acords del Ple Municipal
• Acord d’aprovació inicial del Pla de Millora Urbana
(PEMU) del polígon d’actuació PA-5, “Els Eucaliptus”.

Hi voten a favor l’alcalde i els tres regidors més que
integren el grup municipal de CiU. Els dos regidors del
grup PORT-AM i el del grup del PSC-PM s’abstenen en
la votació.

Hi voten a favor l’alcalde i els tres regidors més que
integren el grup municipal de CiU. Els dos regidors del
grup PORT-AM i el del grup del PSC-PM s’abstenen en
la votació.

• Acord en relació amb la tramitació del Pla parcial del
Sòl Urbanitzable Delimitat del SUD-12 “El Molí”.

• Acord d’aprovació inicial dels estatuts i les bases
d’Actuació del Pla de Millora Urbana del polígon
d’actuació PA-5 “Els Eucaliptus”.

Per unanimitat s’adopta un nou acord de suspensió del
Pla parcial del sector de Sòl Urbanitzable Delimitat SUD12 “El Molí”.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL 26/04/2011
• Celebració del sorteig públic per a la designació dels membres de la Mesa Electoral que actuarà en les properes eleccions municipals del 22 de maig.
• Aprovació inicial del Projecte de Reparcel·lació del Polígon d’Actuació PA-14B.
Per unanimitat dels senyors presents, aprovació inicial.

• Aprovació inicial del Projecte d’Urbanització del Polígon d’Actuació PA-14B.
Per unanimitat dels senyors presents, aprovació inicial.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL 09/06/2011
• Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions del plenari municipal celebrades els dies 31 de març i
26 d’abril de 2011.
Per unanimitat, resolen aprovar aquestes dues actes.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I CONSTITUTIVA DEL NOU AJUNTAMENT DE L’11/06/2011
• Es constitueix l’Ajuntament en concórrer la majoria absoluta dels regidors electes.
• Es proclama l’alcalde.
Per majoria absoluta, amb quatre vots a favor i tres en contra.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL 29/06/2011
• Acord de fixar la periodicitat de les sessions
ordinàries del ple municipal.

cions de funcions en favor d’aquesta per aquesta
Alcaldia - Presidència.

Hi voten a favor els tres regidors del grup de CiU i
l’alcalde. Hi voten en contra els dos representants del
grup PORT-AM, i el regidor del grup PSC-PM manifesta
la seva abstenció a la proposta. S’acorda celebrar
sessió ordinària del Ple municipal cada tres mesos, el
tercer dijous del darrer mes del trimestre natural, a les
19.30. Se celebrarà reunió extraordinària del ple
d’aquest Ajuntament quan així ho decideixi aquesta
Presidència o ho demani la quarta part del nombre
legal de membres de la Corporació.

• Coneixement de resolucions de la Presidència de
delegacions conferides en favor dels regidors.
• Acord en relació amb la constitució i formació de
la Comissió Especial de Comptes.
Hi voten a favor la totalitat dels senyors presents, és a dir,
el total del nombre legal de membres de la Corporació, i la
proposta resta aprovada per unanimitat.

• Acord pel nomenament de tresorer de l’Ajuntament.
Hi voten a favor els tres membres del grup de CiU i
l’alcalde - president.
Hi voten en contra els dos representants del grup
PORT-AM i el representant del grup PSC-PM.

• Nomenament dels representants de la Corporació
als òrgans col·legiats en què participa l’Ajuntament.
Hi voten en contra els dos regidors del grup PORT-AM i
el del PSC-PM. Voten a favor de la proposta els tres
regidors de CiU i l’alcalde.

• Acord en relació amb les dedicacions i les retribucions d’alguns càrrecs electes municipals.

• Coneixement resolucions de la Presidència en
matèria de nomenaments de tinents d’alcalde i
membres de la Junta de Govern Local, i delega-

Hi voten a favor els tres integrants del grup de CiU més
l’alcalde. Hi voten en contra els dos regidors del grup
PORT-AM i el del grup PSC-PM.
12
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ELS GRUPS MUNICIPALS

Opinen
El canvi real

Temps era temps...

envolguts conciutadans i conciutadanes,
ens retrobem en aquest espai després de
les eleccions del 22 de maig. Si avui ens mirem
l’Ajuntament, podríem pensar que no ha canviat
res, tots els partits tenim exactament la
mateixa representació. Però si ens hi fixem,
veurem que hi ha canvis, canvis importants, els
que hem fet nosaltres. CiU ens hem renovat
des de dins, incorporem tres regidors nous, nou
alcalde, noves energies, noves maneres de fer,
noves idees. A l’altra banda, les mateixes
cares, el mateix discurs i les mateixes formes.
Durant els dies posteriors a les eleccions, els
nostres adversaris i el seu entorn intentaven
deslegitimar la nostra victòria atribuint-la al vot
de Barcelona. Sorprenentment, per les
mateixes dates ens aturaven pel poble per
felicitar-nos i fer-nos saber que ens havien
votat. No cal que ningú pateixi, el nostre
sistema democràtic fa que cadascú pugui
escollir en secret l’opció que més li agradi o li
convingui. Des de CiU, ara, no ens preocupa si
ens vas votar o no, perquè un cop hem assolit
responsabilitats de govern som els representants i servidors de tots, fiins i tot dels pocs
que no van anar a votar.
En Jus, la Maria, en Roger i l’Esteve som les
cares visibles d’un projecte integrador i sense
límits que compta amb el suport de moltes
persones disposades a treballar en positiu a
favor del Port de la Selva, t’hi apuntes?
Gràcies i a disposar!

egularment es van penjant fotografies antigues del nostre poble al
Facebook.
Que bonic que era, el Passeig, el Moll d’en Balleu, l’hotel Comercio, les
Ginesteres i les Figuerasses sense cases, l’Arola i la Mora quan només eren
una immensa pineda... I les pel·lícules de La banda del Pecas i La barca del
Pescador? Qui no ha vist aquests vídeos?
Però els temps canvien, i han de canviar, i la nostàlgia d’aquell poble s’ha
d’anar arraconant.
Algú recorda que no fa gaires anys podíem viure tranquil·lament sense mòbil i
sense Internet? Doncs això és el mateix, la vida evoluciona i de quina manera.
Tot això és per explicar que fins ara teníem un govern en què només manava
una sola persona, com que estava pels seus temes, no donava gaire guerra.
I era normal.
Ara ens mana un govern evolucionat com el nostre poble, on mana tothom i
quan diem tothom, volem dir tothom. TOTHOM!!! Fins i tot persones que no
anaven en cap candidatura.
I això no és gens bo, quan en una comunitat hi ha un patró, els seguidors i els
menys seguidors segueixen, però quan hi ha més d’un patró i a més cadascun
d’ells té una idea diferent de l’altre, a qui cal seguir? Tot es converteix en una
disbauxa.
I és el que ens passa al Port de la Selva, en pocs dies s’ha convertit en una
disbauxa.
Però és la voluntat del poble, més del de fora que del de dins, uns més que
d’altres i les opinions es desfermen formant un entrellat difícil de desfer.
Ara més que mai les diferències entre els ciutadans de primera i els de segona
salten a la vista de qualsevol.
Però no cal que ens posem romàntics, mai més anirem tan malament com ara.
Esperem que el nou alcalde no caigui en aquest error i doni màniga ample a
tothom sense controlar què passa al nostre poble.
Com que gairebé ha passat l’estiu, doncs bona tardor a tothom i esperem
que aquest hivern poguem sobreviure amb els guanys de l’estiu...

B

Grup municipal de CiU
Web: http://www.ciu.cat/elportdelaselva
e-mail: elportdelaselva@cdc.cat

R

Grup municipal PSC del Port de la Selva

Gràcies,
olem donar les gràcies a tots aquells i aquelles que ens varen donar suport el passat mes de maig de 2011, alhora
que transmetre les nostres felicitacions al grup de Convergència i Unió per la seva clara victòria.
Volem felicitar el grup que ens governa i per la tasca realitzada durant aquests dos primers mesos: regularització de
trànsit i de la zona de càrrega i descàrrega; neteja de platges i inici de noves activitats per fomentar el turisme. Tres grans
assignatures pendents dels darrers anys de govern i sembla ser que ara, finalment, han passat a ser prioritàries. Totes
aquestes tasques feia temps que el grup Port-AM venia demanant i que són inherents a qualsevol Ajuntament de les
característiques del Port de la Selva.
Volem acabar amb una reflexió del publicista J. Lorente; Estar honestament al servei dels altres és el sacrifici més gloriós,
exemplar i positiu, perquè exigeix una vocació sense límits, un talent sense fre i una exemplaritat inalterable. I, a més,
sense que la remuneració econòmica sigui el tema prioritari.
Esperem que ens vagi bé a tots i totes!
Grup municipal Port-AM

V
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Actualitat i notícies

Remodelació del Cau
Durant els mesos d’estiu, s’han fet les obres de
remodelació del Cau, adaptant els espais als
paràmetres marcats pel Departament d’Ensenyament, per poder transformar el Cau en Llar Municipal. El Cau es va remodelar l’any 2001, complint
la normativa vigent, però calien algunes reformes.
Les obres que s’hi han fet són: unió dels espais
de les dues sales centrals, modificació de la zona
de canvi de bolquers i adaptació d’una zona
aïllada per a la manipulació d’aliments.

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

Finalització de les obres
d’HPO
Les obres dels pisos de protecció oficial de la
carretera de Cadaqués, de la urbanització La
Sorra 2, ja han finalitzat. L’edifici té 20 pisos,
dels quals 1 és de 4 habitacions, 9 de 3
habitacions i 10 pisos de 2 habitacions. La
planta baixa està destinada a aparcaments.

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

Instal·lació dels tendals del
pati dels “grans”
L’edifici nou de les escoles està dissenyat de
manera que es pugui aprofitar al màxim la llum
natural i que els espais ocupats per la mainada
quedin protegits de la tramuntana. El pati dels
nens de primària queda pràcticament sense
cap ombra. Per guanyar una mica més d’ombra
s’han instal·lat, a continuació del porxo, quatre
tendals de tres metres cadascun.
14
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Finalització de la instal·lació de
l’enllumenat de la zona de les escoles,
de la zona portuària i soterrament
d’una línia de baixa tensió
Durant el mes de juny passat, es varen acabar diversos projectes relacionats amb el subministrament elèctric i l’enllumenat públic. Per una banda, l’enllumenat de la zona de les
escoles. Dintre d’aquest projecte, s’han soterrat algunes línies,
s’ha fet la substitució de lluminàries i la millora dels quadres.
La zona portuària també ha estat objecte d’un projecte de
substitució d’enllumenat adaptat a la normativa vigent pel que
fa a contaminació lumínica, canviant entre altres coses el llum
groc (vapor de sodi) per llum blanc (halogenurs metàl·lics).
Arran d’aquest projecte, s’han millorat les instal·lacions de
subministrament elèctric, d’enllumenat exterior, d’abastament
d’aigua i de protecció contra incendis del front de mar: avinguda
J.V. Foix, Molls d’en Balleu i de la Timba, zona dels pantalans
del passeig del Mil·lenari i moll Gros. A part d’aquests
projectes, s’ha soterrat la línia de baixa tensió de la cruïlla de
la carretera de Cadaqués amb el carrer Llançà.

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

Condicionament de la rotonda
del Pont Vell
El condicionament de la rotonda del costat del Pont Vell
s’ha fet en homenatge als conreus tradicionals de la Vall de
Rubiés. La rotonda és prou gran com per poder plantar-hi
ceps i oliveres. S’ha instal·lat un reg gota a gota i el terra
s’ha fet amb pedres similars a les que hi ha a les vinyes.

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

La neteja de platges
Aquesta temporada s’està fent un esforç en la neteja de platges, en primer
lloc l’ACA no ha destinat cap embarcació al nostre municipi que reculli les
restes quan suren en el mar, això fa que arribin més residus a les platges. A
l’inici de la temporada, teníem l’afegit que la primavera havia estat molt
plujosa i teníem les platges plenes de restes provinents de les riuades. Per
a la neteja de les cales que hi ha dins l’àmbit del Parc Natural de Cap de
Creus s’ha comptat amb la col·laboració d’una colla de la fundació ALTEM
gràcies al conveni signat amb el Parc finançat per la Fundació la Caixa.
15
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Què fer amb... les restes vegetals del jardí...
amb els mobles atrotinats...
La gestió dels residus és el gran problema del nostre poble i de la nostra societat. Uns no trobem la solució
definitiva, els altres no fem bon ús dels espais o no seguim els mecanismes establerts. Hi treballem, però de
moment ens calen solucions d’urgència. Des de l’Ajuntament, i mentre definim com ho farem, us demanem
que utilitzeu el punt d’aportació del darrere del Pavelló. Cal utilitzar aquest espai amb consciència i respectant
els cartells de cada contenidor. Hi ha sis àrees diferenciades: l’àrea de les restes vegetals, on cal que no hi
llencem cap bossa de plàstic i que regularment triturem; l’àrea dels quatre grans contenidors: un
d’electrodomèstics, un de matalassos i tèxtils, un de fustes i un de plàstics i, per acabar, també hi ha uns
contenidors per als residus no reciclables. En cap cas podem llençar en aquest abocador ni runa, ni olis, ni
pintures, ni productes que puguin generar vessaments o toxicitats. Cal recordar que hi ha diferents contenidors
en el poble de vidre, plàstic i paper. Pel que fa als mobles, a l’estiu, hi ha recollida el divendres proper al 15 i
el darrer divendres de mes; a l’hivern, hi ha recollida el darrer divendres de mes. Cal deixar els mobles al costat
del contenidor més proper que tinguem a darrera hora del vespre perquè els recullin de bon matí.

Treballs per la posterior
trituració dels residus vegetals
de l’abocador.

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

IV aplec de Sant Baldiri de
Taballera
La festa major d’hivern s’obre, des de fa quatre
anys, amb l’aplec de Sant Baldiri de Taballera.
Se celebra el diumenge abans del 20 de maig,
la gent va a peu o en cotxe fins a l’ermita on
hi passa el dia, visitant les excavacions, xerrant
i ballant sardanes al matí. Després un dinar
popular i cucanyes per a la mainada. Aquesta
festa es va celebrar fins l’any 1917, i la vàrem
recuperar el 2008.
16
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Exposició fons Salvador Puigvert: Tresors submarins
Durant els dies 19 i 20 de març, al Centre Cultural de la Sala del Ball, al Moll d’en Balleu, es va fer l’exposició
del Fons Salvador Puigvert. El seu fons està format per un ampli ventall de peces relacionades amb la pesca
del corall i la seva història, així com també moltes peces de gran interès arqueològic, com ara àmfores,
diferents ceràmiques, coralleres i ceps romans entre altres.

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

L’Associació de restauradors
i comerciants organitza les
II Jornades Culturals Oci i
Costums del Port de la Selva
Del 28 de maig al 26 de juny, l’Associació de
restauració i comerç del Port de la Selva va
organitzar les segones jornades, amb una
àmplia programació d’actes esportius, culturals
i artístics. L’objectiu és unir gastronomia, oci i
costums, convidant a tothom a conèixer el Port
de la Selva. L’escamarlà va ser el protagonista
de la cuina d’aquestes jornades, on hi varen participar dotze restaurants del poble oferint menús entorn
d’aquest protagonista. Entre moltes activitats, es va fer la segona edició del Tramuntanart, una mostra d’art
contemporani al carrer, entorn de la tramuntana.

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

II Mostra
Terra de Vi
El 8 de maig passat, disset
cellers de la Denominació
d’Origen Alt Empordà van
par ticipar en la segona
edició de la Mostra Terra de
Vi. Aquest any els vins estaven acompanyats per una
mostra d’olis d’oliva de la
Denominació d’Origen Protegida Empordà i d’embotits
de la comarca.
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Presentació del llibre Guia dels cetacis del Cap de Creus
El mes de març es va presentar, al Port de la Selva, el llibre Guia dels cetacis del Parc Natural del Cap de
Creus: manual d’albirament i bones pràctiques marineres per a la protecció dels cetacis a Catalunya, escrit
per Gemma González i Albert López, membres del projecte NINAM. És una guia sobre els cetacis, les orques
i els rorquals que es poden trobar al cap de Creus.

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

III Fira de l’espàrrec de bosc
Per tercer any consecutiu, hem estat l’escenari
de la fira de l’espàrrec de bosc. Aquest any
les activitats programades es varen allargar a
tot un cap de setmana, el 19 i 20 de març. La
intenció és que la fira se celebri cada any el
diumenge o el cap de setmana proper al 15 de
març. L’activitat principal és la fira on participen botiguers i artesans del poble, amb el
repte d’oferir com a mínim un producte
relacionat amb l’espàrrec. Durant el cap de
setmana de la fira, els restauradors ofereixen a les seves cartes un plat o un menú amb espàrrecs de bosc.
També es realitzen altres activitats entorn de l’espàrrec de bosc, com el concurs de caçar espàrrecs, la
degustació d’un producte fet amb espàrrecs, que aquest any ha cuinat i ha fet la demostració mitjançant un
showcooking l’Escola d’Hostaleria de l’Alt Empordà. Per als més petits, les associacions i entitats del poble
han ofert un bon ventall d’activitats esportives i de lleure. Les activitats culturals que complementaven la fira
van ser la presentació d’un llibre i quatre exposicions: dues al carrer sobre la cuina de l’espàrrec de bosc i
dues a l’interior: una del facsímil de la Bíblia de Rodes i una altra sobre arqueologia subaquàtica i la pesca
del corall, amb el Fons Salvador Puigvert.

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

Avís per als domicilis afectats per les obres de rehabilitació
del nucli històric
El proper setembre s’iniciaran els treballs de rehabilitació urbana d’aquesta zona. Això suposa el soterrament de
les línies aèries d’electricitat, enllumenat i telèfon, la renovació dels tubs d’aigua potable, la nova implantació del
gas i la pavimentació de tot el conjunt. Es preveu una durada aproximada de les obres de nou mesos. Es mantindrà
en tot moment l’accés per a vianants als domicilis. Es procurarà reduir al mínim els talls en els serveis per efectuar
les degudes connexions mantenint-vos informats amb la major antelació possible. Es vetllarà per disminuir al mínim
les molèsties que una obra d’aquesta envergadura pot ocasionar. Aprofitem per demanar la vostra comprensió i
col·laboració en una tasca que a la fi no farà altra cosa que millorar l’espai públic i el patrimoni de tots.
Se’ns ha informat, des de la companyia subministradora de gas (Repsol), que el Departament d’Indústria de
la Generalitat, per motius de seguretat, no està autoritzant els enllaços particulars sense connexió real a
domicilis. Davant d’aquesta possibilitat, l’Ajuntament aconsella que qui estigui interessat a tenir gas, ara o
en un futur proper, sol·liciti a Repsol la connexió, ja que una vegada pavimentat el carrer difícilment
s’atorgaran autoritzacions per efectuar noves connexions. Els interessats hauran de posar-se en contacte
amb el Sr. Robert Font (SIG SL - Repsol) al 619 794 182.
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Renovació de les jardineres del nucli urbà
S’han repintat tots els grans testos metàl·lics que hi ha a diferents punts del municipi i s’ha canviat el tipus
de planta que hi havia plantat. S’ha optat per plantar arbustos que aguantin millor les condicions externes,
com ara la llarga exposició solar i l’acció de la sal. S’han plantat 35 arbustos, en testos i també en algun
punt com ara al voltant de l’arbre de la cruïlla del carrer illa i el carrer JV Foix. Dels 35 arbustos, 18 són
abelies, un arbust que es troba originàriament a Àsia i Méxic, i molt extés a tot arreu en jardins i parcs
públics; té petites flors blanques de llarga duració. També s’han plantat 25 Chamaerops humilis, l’únic tipus
de palmera originari d’Europa, molt extés pel litoral mediterrani.

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

Nous vehicles pels vigilants
municipals
Els vigilants municipals han canviat alguns dels vehicles
que utilitzaven fins aquest estiu. S’han comprat dues
motos scooters Sym de 125cc., i el cotxe dels vigilants
s’ha canviat per un Nissan Pathfinder de 7 places.

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

Opus spicatum, la crònica prohibida,
un nou llibre inspirat en el Monestir de Sant Pere de Rodes
Opus spicatum, la crònica prohibida, és una novel·la d’intriga, escrita per Eugeni Verdú, basada en la història i
les llegendes de Sant Pere de Rodes. El llibre es va presentar el passat mes de gener a Barcelona i està editat
per Flamma Editorial. L’autor construeix una història prenent com a punt de partida els estius al Port de la Selva,
la història del Monestir i diferents llegendes com els túnels i la llegenda de les reliquíes de Sant Pere.
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Un estiu ple de propostes i activitats
Durant els mesos d’estiu hi ha hagut una gran oferta d’activitats de descoberta del territori amb moltes
visites guiades, amb la possibilitat de practicar diversos esports nàutics i amb un bon grapat de propostes
per acostar-nos als nostres monuments. Pel que fa a les actuacions, hi ha hagut les actuacions dels
divendres i també hem tingut espectacles els dissabtes, a les tardes animacions infantils i els dissabtes al
vespre actuacions de diferents gèneres musicals. Alguns dilluns hi ha hagut contecontes i maquillatge infantil,
tot això sense oblidar els actes de la Festa Major, la XVIa Nit de l’havanera i el 11è Festival de Música de
Sant Pere de Rodes.

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

L’11 de setembre
La diada Nacional de Catalunya es va instaurar oficialment en el Parlament de Catalunya el 1980. Tot i
aquesta data tan tardana, les primeres celebracions de l’11 de setembre es remonten al darrer terç del s.
XIX, com a manifestacions religioses fúnebres en homenatge als morts en la guerra. El caire reivindicatiu per
la llibertat i l’autonomia de les institucions catalanes, sobretot a partir del 1901, fa que sigui una festa
prohibida reiterativament. La Diada Nacional commemora la resistència de la ciutat de Barcelona durant 14
mesos davant de les tropes dels borbons, en el marc de la Guerra de Successió, que enfrontava l’Arxiduc
Carles, de la Casa dels Austries i Felip V, borbó. Catalunya va prendre partit pels Austries, perdent les
institucions i llibertats civils catalanes. Al Port de la Selva celebrem la Diada, penjant banderes catalanes als
balcons i amb ballades de sardanes, aquest any amb la Principal del Rosselló, al Passeig, a les 12 h i a les
18.30 h.
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