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JOSEP MARIA CERVERA

BUTLLETÍ

PRESENTACIÓ

Benvolguts i benvolgudes,
El passat mes de juny va fer cinc anys que, amb els meus
companys d’equip, estem al capdavant del nostre ajuntament. Des del primer dia hi som plenament convençuts
que podem millorar el nostre poble i la vida dels nostres
veïns. Durant aquest període hem assumit les responsabilitats que ens pertocaven al igual que hem treballat i treballem escoltant, atenent i explicant el que hem fet, el que
fem i el que volem fer. És evident que aquesta publicació
que ara teniu a les mans ens ha ajudat i ens ajuda a arribar a molta gent.
Un cop més coincideix aquest número amb el Nadal, un
moment tranquil que contrasta amb l’estiu, període de
màxim dinamisme i màxima ocupació perquè el Port de
la Selva esdevé el seu referent vacacional de moltes persones que busquen entre la nostra geografia física i humana llocs, moments i experiències que els facin gaudir.
És responsabilitat de tots deixar un bon record a aquells
que ens han triat perquè, sense cap mena de dubte, és
la millor manera de fidelitzar-los i garantir-nos el futur.
L’única fòrmula d’èxit en aquest camp és la que implica
el compromís total del sector públic i del sector privat,
per tant estem obligats a continuar teixint complicitats i
a col·laborar encara més per vincular a l’excel·lència tot
allò que oferim.
Mentre escric aquestes ratlles ressona lluny el fosc intent
de cop d’estat a Turquia, i l’encara més fosc atropellament
de Niça, cada dia ens arriben crues imatges d’altres indrets de la riba mediterrània on el patiment i la por fa
temps que s’arrosseguen. És evident que el món no va bé.
La situació aquí tampoc és òptima, especialment escandalós és la utilització il·legal i abusiva d’institucions democràtiques, com haurien de ser la judicatura per combatre
idees polítiques. Nosaltres podem aportar el nostre granet
de sorra en la millora d’aquestes situacions en la mesura que siguem capaços de compartir objectius i apropar
postures que ens cohesionin com a poble i ens permetin
avançar junts des del diàleg i el respecte.
Trobareu a les següents pàgines d’aquest butlletí un resum
d’aquelles coses més destacades que des de l’ajuntament
hem promogut i també d’altres vinculades al municipi i
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Josep Maria Cervera, Alcalde

amb les que d’una forma o altra col·laborem. M’agradaria
destacar la reforma que s’ha fet a la biblioteca que, entre
d’altres coses, ens ha permès fer-la accessible a tothom. No
menys important és l’actuació feta en els carrers de la Vall
de Santa Creu on han quedat pràcticament tots arranjats
o la de la substitució del sostre del pavelló i la construcció
d’una cotxera en el mateix espai pels vehicles d’emergència que farà possible alliberar la planta baixa de la casa de
cultura. També s’ha iniciat la remodelació del carrer Illa
que ens ha de permetre que els vianants siguin definitivament els protagonistes del centre. El Consell Comarcal
també ha adjudicat l’obra per construir la vorera a l’entrada del municipi venint de Llançà que ens ha de permetre
millorar la seguretat de totes aquelles persones que van a
peu. De moment no ens n’hem sortit amb la carretera de
Sant Pere de Rodes i per bé que hi ha el compromís de la
Generalitat i la Diputació de fer-hi una inversió important
el 2017, des de l’ajuntament vàrem fer una actuació d’urgència per tapar forats amb asfalt en fred abans de l’estiu.
També el 2016 ha estat any de canvis en dos dels grans
esdeveniments del municipi, la Fira de l’Espàrrec i el Tramuntanart. En el primer cas hem ampliat l’àmbit i hem
obert la fira a parades de fora trencant, penso amb èxit,
una de les premisses que ens havíem fixat en l’origen de la
fira. I en el segon, aquest ha estat el primer Tramuntanart
que no liderava en Carles Bros, que ens va generar moltes
pors i dubtes però que al final penso que hem passat amb
bona nota. Com us deia us animo a continuar llegint per
descobrir més coses i amb més detall del que ha passat,
passa o passarà al nostre poble.
Agraeixo un cop més el compromís dels regidors i del personal de l’ajuntament així com la de totes les empreses,
entitats i persones que cada dia treballen perquè el Port
de la Selva sigui un lloc millor.
Restant, com sempre, a disposició de tots aquells que ho
necessiteu i a les portes d’acabar l’any us desitjo a totes i
tots molta salut, pau i prosperitat.

Ben cordialment,
Josep Maria Cervera – Alcalde
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RESSORGIMENT

100 ANYS
DE RESSORGIMENT

Una exposició commemora
els 100 anys de la revista Ressorgiment,
dirigida per un fill del Port de la Selva.
L’agost de 1916 començava una de les empreses catalanes de
més repercussió cultural i política del país. Protagonitzava
aquesta empresa, un fill d’una família de pescadors del Port de
la Selva: Hipòlit Nadal i Mallol. Va néixer el 1871 i va morir a
Buenos Aires el 1972. En Pol, com el coneixien al Port, destacava en els estudis a l’escola del poble; la família aconsellats pel
mestre, van enviar-lo a estudiar a fora, per aprendre l’ofici de
sastre, ofici que va exercir durant tota la seva vida aportant-li
ingressos per viure i per sustentar una bona part de la revista
que va dirigir durant 56 anys.
La seva implicació política i el seu interès per escriure el van
portar a col·laborar en moltes publicacions de l’època: l’Esquetlla de la Torratxa, la Campana de Gràcia, La Nació, Renaixement i Empordà Federal, entre altres.
El 1912 es va adherir a la Unió Catalanista i en va ser el delegat
pel Port de la Selva. A finals del mateix any, embarcava cap a
Buenos Aires, al vaixell Uruguay, amb documents falsos, per
no fer el servei militar a l’exèrcit espanyol, “per no servir al
Rei”, com es deia, amb la conseqüent anada al front de la guerra del nord d’Àfrica.
A Buenos Aires es va associar al Casal Català, des d’on va impulsar i dirigir el Comitè Llibertat, fundat pel figuerenc Pere
Seras Isern, organització independentista dels catalans de l’Argentina.
Va impulsar la creació de delegacions de l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana i el 1914 va fundar Catalunya
Nova, una entitat d’acció nacionalista, políticament independent i una revista amb el mateix títol, però que no van reeixir.
El 1916, juntament amb Pius Àrias, Manuel Cairol i Francesc
Colomer, van crear la Revista Ressorgiment, veritable portaveu del catalanisme nacionalista a l’exili. Va ser el director de
Ressorgiment fins el darrer número el desembre de 1972.
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Els fundadors de la revista Ressorgiment l’any 1916. En Pol Nadal i Mallol
és el 2n per l’esquerra, el 1r és en Pius Arias i a l’altre costat en Manel
Cairol i en Francesc Colomer.

El 25 d’agost de 1919 es casa amb Maria Lluïsa Burch, a Barcelona, amb la que va tenir quatre fills.
Nadal va tornar a visitar Catalunya el 1931, amb el mateix
vaixell que havia marxat anys abans. En el Port de Barcelona
va ser rebut per una gran multitud de gent, entre els quals hi
havia membres del govern com Ventura Gassol, secretari de
Macià. Tots els diaris catalans se’n van fer ressò. Va venir a
veure la família al Port de la Selva i el poble el va declarar fill
predilecte, l’únic que tenim fins a dia d’avui.
Però per què va ser tan important Ressorgiment? Ressorgiment és una revista, però què la fa diferent dels centenars
de revistes que han existit?
Contestar a aquestes preguntes és el repte que ens proposem
en la celebració dels 100 anys de Ressorgiment, que commemorem amb l’exposició “100 anys de Ressorgiment” que vàrem
veure a l’estiu, a l’espai del carrer Major, 19. L’exposició fa
una anàlisi de la revista que s’ha publicat durant més temps
en català: 677 números, 10.860 pàgines, 56 anys, i destaca la
figura del seu principal artífex: Hipòlit Nadal i Mallol. Aquesta
exposició també s’ha pogut veure a la Sala d’exposicions del
Consell Comarcal de l’Alt Empordà, des del 21 al 30 de novembre i fins el 30 de gener del 2017 al MUME de la Jonquera.
Nadal explicava en un article com va néixer Ressorgiment; de
la mà de quatre companys, Manuel Cairol, Francesc Colomer,
Luis Arias i ell mateix, en el marc del Casal Català de Buenos Aires, l’agost del 1916. Per diferents circumstàncies Nadal aviat va
quedar com a únic director de la revista. El mateix Nadal explicava: les pors de trobar finançament, el rigor en la presentació
tipogràfica, en l’aplicació de les recents Normes Ortogràfiques
publicades per IEC. “... Nosaltres que en això de l’idioma, com
en els afers de pàtria, som disciplinats com el primer, ...”.
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Els primers números van aparèixer amb el nom Resurgiment,
però passat un any va canviar a Ressorgiment. Es van publicar
677 números que van suposar 10.860 pàgines, amb el número
continu d’un mes al següent, escrit a cada pàgina. Cada any
s’encarregava a un artista, vinculat amb la comunitat catalana, que il·lustrés la portada.
Tenia una periodicitat mensual. Escrita íntegrament en català.
L’objectiu de la revista no era comercial, només es rebia per
subscripció i es finançava per aportacions del mateix Nadal,
d’alguns membres de la comunitat catalana a Buenos Aires,
d’anuncis i subscripcions.
Nadal escrivia les editorials i molts articles utilitzant pseudònims (P. De Reig, Justí Ferm, Vic, Valentí Just o Pere Pi), s’encarregava de la relació amb els tallers gràfics, primer la impremta de “Caras i caretes” i després la Imprenta Fontana. El
domicili que figurava en la revista era la de Nadal. Comptava
amb molts corresponsals a Catalunya com: Domènec Latorre,
Florenci Bassa, M. Serra i Moret, Joaquim Ventalló, Emerencià Roig, Pere Foix, E. Granier-Barrera, Víctor Castells, entre
altres. També tenia una àmplia xarxa de corresponsals a Argentina i a la resta d’Amèrica.

“Als 56 anys i un escaig de 5 mesos continuats, sense cap suspensió temporal, hem de donar per acabada l’empresa patriòtica acomplerta amb Ressorgiment … dues circumstàncies ens imposen aquesta
decisió obligada que ja vèiem venir temps ha: d’una
banda l’edat avançada del qui des de la fundació del
periòdic n’ha dut sempre la direcció; de l’altra, la
impossibilitat de fer front a les despeses per a mantenir-lo. Ambdues circumstàncies s’han manifestat
seguint línies distants però convergents ... Salut per
tots i llibertat per als Països Catalans, que, no dubteu, un dia o altre recobraran la seva antiga independència nacional ...”.

L’ideari de Ressorgiment durant els 56 anys de vida, va ser la
difusió de la cultura catalana, dels ideals catalanistes i de la
defensa del dret de Catalunya en poder exercir lliurement la
seva realització com a nació.
El contingut de les editorials li varen proporcionar un gran
prestigi tan dins com fora de Catalunya, de manera que tan el
govern català com els partits polítics li enviaven informació i
documents de primera mà.
Les editorials van estar marcades per un ideari separatista,
però amb gran capacitat d’anàlisi de la pluralitat del pensament polític català dintre del context europeu. Nadal es mostrà
partidari del republicanisme i en contra de les dictadures, especialment les de Primo de Rivera i de Franco. Posteriorment
també va denunciar, la col·laboració dels exèrcits feixistes
amb el bàndol franquista i l’avançament dels totalitarismes a
Europa i de les polítiques d’ocupació que practicaven.
Ressorgiment va buscar recolzament i col·laboració de les comunitats catalanes d’Argentina i d’Amèrica envers el projecte
de Francesc Macià a Estat Català. El 1931 amb la declaració de
la República catalana i posterior establiment de la Generalitat
de Catalunya, defensà la necessitat de fer costat al govern. Durant la guerra civil Nadal considerava legítima la II República
i la confiança en el sistema democràtic com a pilars del catalanisme modern, oposant-se obertament a l’alçament militar.
Ressorgiment va fer forta oposició a Franco amb el rebuig intel·lectual, la col·laboració amb la difusió de les tasques d’ajuda cap a les víctimes de la guerra civil, entre les comunitats
catalanes d’Amèrica, tan per la recaptació com després informant al col·lectiu català de Buenos Aires de la destinació dels
donatius.
El desembre de 1972, Ressorgiment tancava l’aventura editorial més apassionant dels catalans, amb unes sentides paraules del port-selvatà més internacional que hem tingut mai:
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AIGUA

JORNADA TÈCNICA
AIGUA REGENERADA
Més d’un centenar de tècnics i gestors d’aigua d’arreu de l’Estat, majoritàriament relacionats amb empreses de subministrament d’aigua als municipis, però també amb la presència
de científics i representants polítics, van assistir, el passat 6 de
maig, a una jornada tècnica que va permetre donar a conèixer
el projecte de recàrrega de l’aqüífer del Port de la Selva amb
aigua regenerada. La sessió es va celebrar a l’Espai Port.
Com ja és prou conegut, l’ajuntament del Port de la Selva i el
Consorci de la Costa Brava, amb el vistiplau de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), impulsen un projecte pioner amb l’objectiu de produir aigua a Km 0 per minimitzar els efectes de
les sequeres. Aquesta iniciativa consisteix a recarregar l’aqüífer de la riera de Rubiés amb aigua regenerada. Per aconseguir-ho, es transporta l’aigua depurada, que prèviament ha
estat regenerada, a unes piscines des d’on es filtra a l’aqüífer
per poder reutilitzar-la. La regeneració consisteix a sotmetre
l’aigua depurada a un tractament que en restaura la qualitat
fins a fer-la apta per ser utilitzada de nou. Aquesta aigua es
pot destinar a usos no potables, com per exemple regar els
jardins, i també permet recarregar l’aqüífer local en períodes
secs, sempre que sigui necessari: bàsicament durant part de la
tardor, l’hivern i part de la primavera.
Aquest projecte pilot permetrà convertir l’aqüífer de la riera
Rubiés en una guardiola d’aigua que es pot omplir amb aigua
de la depuradora que prèviament ha estat sotmesa a un pro-
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cés de regeneració, en comptes de llençar-la al mar. Per fer-ho
possible, s’ha construït una canonada per transportar l’aigua
tractada i s’han creat unes basses d’infiltració amb aigua regenerada a la zona de Malajambota, amb un cost de 146.453,81
euros. Les obres, finançades pel Consorci de la Costa Brava,
estan incloses en el projecte europeu Demonstration Water
Reuse 2014-2016 (DEMOWARE).
Per tirar endavant aquesta actuació, l’Ajuntament del Port de
la Selva i el Consorci de la Costa Brava van decidir l’any 2013
participar en aquest projecte europeu que impulsa l’execució
de projectes de demostració dels diferents usos als quals es pot
aplicar l’aigua regenerada. En aquest cas concret, avaluarà si
el conjunt de tractaments (estació depuradora, regeneració,
infiltració i estada en l’aqüífer) permet generar una aigua
de qualitat suficient per ser barrejada amb l’aigua pròpia de
l’aqüífer i, posteriorment, subministrada per a l’abastament
municipal, com a estratègia per a augmentar el volum i la garantia dels recursos disponibles en èpoques de poca pluja.
Durant la jornada tècnica per analitzar els resultats i els reptes
d’implantació del projecte, l’alcalde del Port de la Selva, Josep
Maria Cervera, va agrair “l’esforç que fa tothom per portar aigua al Port de la Selva”. Més d’un centenar d’experts, entre els
quals hi havia enginyers i tècnics d’ajuntaments, es van donar
cita al municipi per conèixer els detalls d’aquesta iniciativa innovadora i sostenible. El president del Consorci de la Costa Brava, Carles Pàramo, va assegurar en el transcurs de la jornada,
que el projecte del Port de la Selva “és un pas endavant en l’excel·lència de l’abastament i el tractament de l’aigua”, però ha assenyalat que “per continuar investigant necessitem una estructura administrativa capaç de fer possibles els avenços tècnics”.
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En aquest sentit, el conseller de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, Josep Rull, va declarar que “cal tenir bons projectes però també que siguem un país d’acció per
poder-los implementar; cal prendre mesures concretes que
transformin la realitat de la gent”. Rull també va afirmar que
“el projecte del Port de la Selva és un model de referència de
cares al futur”.

La jornada celebrada el 6 de maig i
organitzada per l’ajuntament i el Consorci
de la Costa Brava va servir per donar a
conèixer la iniciativa pilot de recàrrega
de l’aqüífer que s’ha impulsat al municipi.
El conseller de Territori i Sostenibilitat,
Josep Rull, va clausurar la sessió de treball.

Actualment, el Port de la Selva només s’abasteix dels pous i de
l’aigua de la pluja que alimenta el seu aqüífer, ja que no està
connectat a la xarxa de la Costa Brava nord. Això ha fet que
en anys de sequera, com aquest, el nostre municipi hagi patit
problemes, tant per la falta de garantia d’abastament com per
la pèrdua de qualitat de l’aigua potable per intrusió marina
i per la salinització de l’aqüífer. Davant d’aquest context, la
regeneració de l’aigua es dibuixa com la millor alternativa per
fer front a possibles sequeres, a l’espera de la futura connexió
a la xarxa de la Costa Brava nord (amb un cost estimat de més
de 4 milions d’euros). La iniciativa servirà per comprovar si
l’aigua regenerada pot ajudar a millorar la garantia de subministrament d’aigua potable al Port de la Selva, que cada any
consumeix uns 300.000 metres cúbics d’aigua.
La seguretat és una de les prioritats d’aquest projecte. Per
això, DEMOWARE portarà a terme un protocol basat en evidències científiques per fer una recàrrega segura i sostenible
amb aigua regenerada de l’aqüífer que abasteix el Port de la
Selva. L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i el departament de
Salut supervisaran el projecte per garantir-ne la seguretat.
De moment, el projecte pilot avança a bon ritme. A finals de
l’any passat es va començar la infiltració d’aigua regenerada
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a l’aqüífer amb 200 metres cúbics per dia. La participació en
el projecte europeu també ha implicat altres actuacions com
la instal·lació d’un conductímetre en continu per evitar l’enviament a la recàrrega d’aigua amb excés de salinitat, unes
millores en el funcionament de l’estació depuradora i el monitoratge de paràmetres clau del procés, entre d’altres. La part
essencial del projecte inclou assajos d’infiltració d’aigua regenerada, seguiment analític exhaustiu, anàlisi del cicle de vida
i valoracions de risc.
La recàrrega de l’aqüífer del Port de la Selva suposa un nou
desafiament davant la necessitat creixent de recuperar i valorar els recursos hídrics alternatius. Els reptes plantejats al
Port de la Selva enllacen directament amb les problemàtiques
globals del segle XXI com ara la contaminació, l’escassetat d’aigua i la recerca de la sostenibilitat. A més, aquesta iniciativa
pionera servirà per posar les bases per desenvolupar projectes
similars en altres indrets aprofitant els recursos locals. Els resultats del projecte DEMOWARE seran, doncs, de gran utilitat
per impulsar noves maneres d’entendre la gestió dels recursos
hídrics a Catalunya, garantint la sostenibilitat i la seguretat de
la ciutadania.
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AIGUA

RESTRICCIONS DE L’ÚS DE L’AIGUA
Malgrat l’ambiciós i pioner projecte per aprofitar l’aigua regenerada i convertir-lo en un recurs hídric
més, no hem pogut gaudir dels seus beneficis, ja que l’aigua infiltrada encara no estava disponible a
l’aqüífer, doncs des del moment que l’infiltrem a la bassa fins que arriba al pou passen aproximadament
12 mesos, que tot just els fa ara. Així podem dir que la sequera se’ns va anticipar.
El 19 d’agost l’ajuntament es va veure obligat a signar un decret d’alcaldia referent a les restriccions de
l’ús de l’aigua subministrada per la xarxa municipal degut a l’escassetat de pluges al llarg del 2016. El 19
d’agost l’acumulat del municipi superava de poc els 200 mm, en aquesta data, Sorea, l’empresa que té encomanada al gestió de l’aigua, ens informava que l’aigua provinent de l’aqüífer havia duplicat el nivell
de sal fins arribar als 210 mg/l.
Aquesta proporció de salinitat a l’aigua no afecta el seu consum, tot i això i per tal d’assegurar la màxima
qualitat de l’aigua, es va creure convenient adoptar un seguit de mesures de caràcter excepcional, amb
l’objectiu d’incentivar l’estalvi i fer un aprofitament més eficient de l’aigua per tal d’estabilitzar o reduir
en la mesura del possible el nivell de sal de l’aigua.
El decret s’emmarcava en l’article 21 del Reglament del servei d’abastament d’aigua potable del Port
de la Selva, publicat al B.O.P. de Girona número 84, de 21 de juny de 1994, que estableix la prioritat del
servei per satisfer les necessitats domiciliàries dels habitatges, la resta d’usos només en el cas que les
necessitats de l’abastament ho permetin, Així mateix, si el servei ho exigeix, es podrà fins i tot suspendre
el servei per a aquests usos que no siguin estrictament els domèstics.
Així doncs la prohibició d’ús d’aigua s’aplicava per a reg de jardins i reg agrícola, per a la neteja de
façanes i terrasses, neteja de vehicles i embarcacions, per a omplir piscines, per a la neteja de carrers i
espais públics i per a tots els usos que no fossin pròpiament domèstics. Tot i això, l’ajuntament va posar
a disposició dels qui ho necessitessin i ho poguessin justificar, aigua regenerada provinent del terciari,
aquesta es subministrava a la depuradora.
Aquest decret ha estat vigent fins al 3 de novembre, quan Sorea, responsable del servei, comunica que a
la darrera analítica els valors de clorurs eren de 171 mg/l.
Volem recordar, que tot i que ens trobem dins els barems correctes, seguim demanant a tothom que en
la mesura del possible es faci un ús responsable i es fomenti l’estalvi d’aigua en la seva activitat diària.
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ELS GRUPS MUNICIPALS OPINEN

CiU
Benvolguts conciutadans i conciutadanes,
En el darrer butlletí us dèiem que aquesta legislatura era la darrera en que hi haurà grup municipal de CiU perquè
Convergència Democràtica de Catalunya i Unió Democràtica de Catalunya havien emprès camins diferents. També us
dèiem, que, a nivell de grup municipal, això no tindrà cap afectació i continuarem treballant com fins ara. Des del dia
que us dèiem això, tots sabeu que, han passat coses a nivell del partit que ens ha fet de paraigua durant aquestes darreres legislatures.
Convergència Democràtica de Catalunya ha fet un pas important tancant una etapa i obrint-ne una de nova materialitzada en l’anomenat Partit Demòcrata Europeu Català (PDECAT). S’ha fet una renovació evident, amb un aprofundiment
democràtic i un relleu en les cares. El Congrés fundacional també va posar fi a una manera de fer, massa assentada i que
havia esdevingut norma, que consistia en fer les coses en petit comitè per acabar imposant-les de dalt cap a baix. S’ha
primat la participació, la deliberació i la cerca d’ampli consens en la presa de decisions.
El Partit Demòcrata es defineix com a social-liberal, independentista, humanista i republicà. El que això comportarà ho
reflectia molt bé un article del periodista Jordi Cabré “el PDECAT no representarà en cap cas l’ambigüitat, ni el retard
calculats, ni els jocs de paraules, ni tampoc -compte!- l’obediència a la CUP ni a ERC ni a cap altra formació. Significa que
al PDECAT no li fan falta models externs per a fer el que ha de fer, que és possibilitar la proclamació de la independència
de Catalunya. I fer-ho a la seva manera, com és obvi, com li pertoca. Significa que el canvi generacional s’ha fet, no al 100%
però s’ha fet de forma molt completa, i significa que continua havent-hi el repte de sumar-hi tota la gent que té por o que
fins ara frenava en sentit contrari.
El nostre alcalde assumeix responsabilitats dins el Partit Demòcrata, en serà Conseller Nacional i responsable del
subàmbit de Protecció Civil però amb el seu compromís no n’hi ha prou per això des d’ara mateix us convidem a
associar-vos-hi i a participar-hi, perquè és important pel país però també ho ha de ser pel nostre poble, perquè si hi
ha d’haver una candidatura que doni continuïtat a la nostra el 2019, ara mateix, pensem que ha de ser la del Partit
Demòcrata Europeu Català.
Sense més, us desitgem un molt bon Nadal i una millor entrada d’Any!
Rosa, Esteve, Roger, Maria i Josep M

JxPS AM
Des de l’equip Junts pel Port us informem sobre les tasques que realitzem a les diferents comissions. Com us vàrem dir
a l’anterior butlletí en formem part a les dues, la de territori i la de les persones.
Les dues estan formades l’Alcalde, tres regidors del govern i una de nosaltres. Les reunions es fan dues vegades al mes
sempre que hi hagi temes a tractar.
Els punts que es tracten a la de territori, sobretot, giren al voltant, de temes urbanístics, com per exemple, els arranjaments o obres a diferents carrers del poble, de les platges, del camí de ronda.... i de les respectives licitacions.
Pel que fa a les de les persones, es tracten principalment temes de salut, educació, gent gran, joventut, cultura i, en general, totes aquelles inquietuds que afecten a vilatans i/o turistes i que es fan arribar a l’Ajuntament per diferents mitjans.
L’objectiu principal d’aquestes comissions es poder-nos informar de qualsevol iniciativa, canvi o modificació que afecti
al poble i d’aquesta manera poder donar la nostra opinió.
Per a qualsevol consulta restem a la vostra disposició.
I per acabar, només desitjar-vos unes Bones Festes!

D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
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ACORDS DE PLE MUNICIPAL
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
CELEBRADA EL DIA 10.09.2015

ACORD.

Proposta d’acord en aplicació de l’article 21.Uno.2.c) de la Llei
36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015.

Primer.- L’Ajuntament del Port de la Selva amb motiu de
l’aprovació del pressupost municipal per aquest exercici de
2015 i de la seva plantilla de personal, va fixar el següent:

2.- Laborals

2.2.- Indefinits.

CELEBRADA EL DIA 10.09.2015

(...)
Vigilants Municipals, (a extingir)

I en aquest mateix acord plenari, de data 18 de desembre de
2014, entre d’altres el ple municipal va resoldre expressament:
Primer.- L’Ajuntament del Port de la Selva pren el compromís
ferm de procedir a l’extinció de les places de vigilants municipals, en règim de personal laboral, i en el moment immediat a
la provisió de places de personal funcionari dins l’escala d’administració especial – vigilants municipals.
Les places a extingir ho seran pel mateix número de places
que es proveeixin pel sistema de concurs-oposició.
Prèviament a la convocatòria de les places per a la provisió
d’aquests llocs de treball, es donarà compliment al que disposa
l’article 21.Uno.2.c) del projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’exercici de 2015.
Segon.- Posar de manifest novament al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques que l’Ajuntament del Port de la Sel-

Certificat d’escolaritat

2 Places a extingir

va, com ja va complir en l’exercici de 2014, pren el compromís
per aquest exercici de 2015 d’amortitzar aquestes dues places
de vigilants municipals, laborals indefinits, al moment de la
provisió de les dues places vacants d’agents vigilants municipals, dins Escala d’administració especial – Sots-escala serveis
especials de funcionaris d’aquest ajuntament. Al moment de la
provisió i presa de possessió com a funcionaris en pràctiques
de dos agents, es procedirà a extingir la relació laboral amb els
dos agents laborals indefinits.
Tercer.- Posar de manifest al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, com ja n’és coneixedor, que l’ajuntament
no supera els límits que fixa la legislació reguladora de les
hisendes locals en matèria d’autorització d’operacions d’endeutament, com sia que el volum de deute viu a 31/12/2014,
en termes de percentatge sobre els ingressos corrents ajustats
minorant els ingressos afectats, és el següent:

Nivell de deute viu

Import

1

(+)

Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5)

3.187.707,14

2

(-)

CCEE

0,00

3

(-)

QQUU

0,00

4

(-)

ALTRES

0,00

5

Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2-3-4)

3.187.707,14

6

Deute viu a 31 de desembre a llarg termini

1.322.090,36

7

Deute viu a 31 de desembre a curt termini

0,00

8

Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4)

41,47%

I que en aquest exercici de 2015, al lliurament al MINHAP
de l’informe trimestral corresponent al segon trimestre, presentava un volum de deute viu a 30/06/2015 per import de
1.221.163,82 euros, i per tant per sota del que era a tancament
de l’exercici de 2014.
Quart.- Posar de manifest al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, com ja n’és coneixedor, que l’ajuntament tant
al moment de la liquidació del pressupost de l’exercici de 2014
com de l’aprovació del pressupost per aquest exercici de 2015,
compleix amb el principi d’estabilitat pressupostària de l’arti-
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cle 11.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
De la informació lliurada al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques corresponent a la liquidació del pressupost
de l’exercici de 2014, mitjançant la plataforma Oficina Virtual
para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales, en
resulta el compliment d’aquest principi d’estabilitat pressupostària:

BUTLLETÍ

Entidad

Ingreso
no financiero

Gasto
no financiero

Ajustes
propia Entidad

Ajustes por
operaciones
internas

Capac./Nec.
Financ. Entidad

09-17-140-AA-000
Port de la Selva (El)

3.338.922,65

2.861.087,80

-22.230,84

0,00

455.604,01

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local

455.604,01

I finalment, al moment del lliurament de la informació respecte del pressupost aprovat per aquest exercici de 2015, en resulta:

Ajustos S. Europeu de Comptes

ingrés no financer

despesa no
financera

ajustos propis

ajustos per
op. internes

Capacitat /
necessitat de
finançament

3.084.344,68

2.881.964,68

107.557,94

0

309.937,94

La intervenció municipal informa que a la data d’avui, i en
l’execució del pressupost d’aquest exercici de 2015, es dona
compliment a aquest principi d’estabilitat pressupostària.

Acord d’imposició de contribucions especials per a l’execució de l’obra del Projecte de reforma de les instal·lacions
existents a S’Aranella de Mar.

Cinquè.- Traslladar aquest acord al Ministeri d’Hisendes i Administracions Públiques en compliment del que disposa l’article 21.Ú.2.c) de la Llei 36/2014, de 26 de desembre.

L’Alcalde posa a votació la proposta, essent el resultat el següent:

L’Alcalde posa a votació la proposta, essent el resultat que la
totalitat dels senyors i senyores presents, set que és el nombre
total de membres de la Corporació, voten a favor de la proposta.
Aprovació de les bases per a la selecció, mitjançant el concurs – oposició lliure, de dos places de vigilants municipals,
vacants a la plantilla de personal d’aquest ajuntament.

Vots a FAVOR:

CINC (5)

l’Alcalde i els quatre regidors més
que formen el grup municipal
de CiU.

ABSTENCIONS:

DOS (2)

Les dues regidores del grup
municipal JxPS-AM

L’Alcalde posa a votació la proposta, essent el resultat que la
totalitat dels senyors i senyores presents, set que és el nombre
total de membres de la Corporació, voten a favor de la proposta.
Aprovació definitiva del Projecte de reforma de les instal·lacions existents a S’Aranella de Mar.
L’Alcalde posa a votació la proposta, essent el resultat el següent:

Vots a FAVOR:

CINC (5)

l’Alcalde i els quatre regidors més
que formen el grup municipal
de CiU.

ABSTENCIONS:

DOS (2)

Les dues regidores del grup
municipal JxPS-AM

D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
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ACORDS DE PLE MUNICIPAL
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
CELEBRADA EL DIA 06.10.2015

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
CELEBRADA EL DIA 27.11.2015

Acord d’aprovació dels Comptes Anuals d’aquest Ajuntament corresponents a l’exercici de 2014.

Acord per verificar el Text refós del Pla Especial del port
del Port de la Selva.

Posada a votació la proposta, el resultat és el següent:

La Presidència posa a votació la proposta, essent el resultat
que la totalitat dels senyors presents, els cinc integrants del
grup de CiU i la regidora del grup JxPS-AM hi voten a favor.

Vots a FAVOR:

ABSTENCIONS:

CINC (5)

UNA (1)

L’alcalde, i els quatre regidors i
regidores més del grup municipal de CiU, i la senyora Gemma
Vall, regidora del grup municipal
JxPS - AM
La senyora Aina Prenafeta, regidora del grup municipal JxPS - AM

Acord per verificar el Text refós de la Modificació Puntual núm. 11 del vigent Pla d’Ordenació Urbana Municipal
(POUM).
La Presidència posa a votació la proposta, essent el resultat
que la totalitat dels senyors presents, els cinc integrants del
grup de CiU i la regidora del grup JxPS-AM hi voten a favor.

Acord d’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici de 2016.

Acord d’aprovació definitiva del Pla Parcial del SUD -13
“Port de la Vall – 2”.

Posada a votació la proposta, el resultat és el següent:

La Presidència posa a votació la proposta, essent el resultat
que la totalitat dels senyors presents, els cinc integrants del
grup de CiU i la regidora del grup JxPS-AM hi voten a favor.

Vots a FAVOR:

CINC (5)

L’alcalde, i els quatre regidors i
regidores més del grup municipal
de CiU.

Acord d’aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana del
Polígon d’Actuació PA – 16 “Taita 1”.

ABSTENCIONS:

DOS (2)

Les dues regidores del grup
municipal JxPS - AM

Acord de creació dels fitxers que contenen dades personals, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre.
Posada a votació la proposta, voten a favor de la mateixa la
totalitat dels senyors i les senyores presents, que són alhora el
total de membres d’aquest Consistori.

La Presidència posa a votació la proposta, essent el resultat
que la totalitat dels presents hi voten a favor.

Acord d’aprovació inicial del projecte tècnic d’obra local
ordinària “Construcció de pas per a vianants: GR-92, GR-11
i Itinerànnia” (El Port de la Selva).
La Presidència posa a votació la proposta, essent el resultat
que la totalitat dels presents hi voten a favor.

Acord d’aprovació inicial del projecte tècnic d’obra local ordinària “Projecte d’urbanització d’un tram del carrer Illa”.
La Presidència posa a votació la proposta, essent el resultat
que la totalitat dels presents hi voten a favor.

Acord d’aprovació de les bases que regiran el concurs per
a la provisió temporal d’un lloc de treball de tècnic/a d’alcaldia, mitjançant contracte laboral d’interinitat.
L’Alcalde posa a votació la proposta, essent el resultat que la
totalitat dels senyors i senyores presents, set que és el nombre
total de membres de la Corporació, voten a favor de la proposta.
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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
CELEBRADA EL DIA 21.12.2015
Aprovació inicial del Pressupost General d’aquesta Corporació per a l’exercici de 2016, de la Plantilla de Personal, de les
Bases d’execució del pressupost i resta d’elements que el conformen.

Econ.

Descripció

Previsions inicials

1

IMPOSTOS DIRECTES

1.485.480,00

2

IMPOSTOS INDIRECTES

60.150,96

3

TAXES I ALTRES INGRESSOS

1.648.061,16

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

245.202,51

5

INGRESSOS PATRIMONIALS

15.194,31

6

ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS

250.000,00

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

90.777,85

9

PASSIUS FINANCERS

120.000,00

TOTAL INGRESSOS.-

3.914.866,79

Econ.

Descripció

Crèdit inicial

1

DESPESES DE PERSONAL

966.742,54

2

DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

1.658.547,01

3

DESPESES FINANCERES

25.693,64

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

31.527,00

5

FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES

6

INVERSIONS REALS

891.845,13

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

138.205,70

9

PASIUS FINANCERS

202.305,77

TOTAL INGRESSOS.-

3.914.866,79

Acord d’aprovació d’un Pla Econòmic i Financer en aplicació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril.

Acord d’aprovació inicial d’expedients de modificació de
crèdit al pressupost de despeses de l’exercici de 2015.

Posada a votació la proposta, el resultat és el següent:

Posada a votació la proposta, el resultat és el següent:

Vots a FAVOR:

CINC (5)

L’alcalde, i els quatre regidors i
regidores més del grup municipal
de CiU.

Vots a FAVOR:

CINC (5)

L’alcalde, i els quatre regidors i
regidores més del grup municipal
de CiU.

ABSTENCIONS:

DOS (2)

Les dues regidores del grup
municipal JxPS - AM

ABSTENCIONS:

DOS (2)

Les dues regidores del grup
municipal JxPS - AM

D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
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ACORDS DE PLE MUNICIPAL
Acord d’aprovació moció de suport a la Resolució 1/XI del
Parlament de Catalunya.
L’Alcalde posa a votació la moció, i el resultat és que voten a favor el mateix l’Alcalde, els quatre regidors i regidores del grup
municipal de CiU i la senyora Gemma Vall, del grup municipal
JxPS-AM.
La senyora Aina Prenafeta s’absté i dona explicació del sentit
del seu vot: Arrel de les eleccions al Parlament de Catalunya,
la majoria independentista no es prou majoritària a la cambra
catalana. Al moment que es va votar la moció del Parlament,
hagués calgut cercar major consens i buscar més complicitats
entre les forces polítiques presents al Parlament de Catalunya.
L’Alcalde conclou que aquesta moció té un alt contingut social
més enllà de la independència i s’ha presentat per solidaritat
amb tots aquells ajuntament de Catalunya que ja ho han fet.

Acord d’aprovació inicial del projecte de Modificació puntual núm. 14 del POUM: Modificació de l’article 67 – sistema viari.
L’Alcalde sotmet a votació la proposta presentada, essent el
resultat que la totalitat dels senyors presents, set que representen el nombre total de membres de la Corporació, voten a
favor de la proposta.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
CELEBRADA EL DIA 13.05.2016
Acord d’aprovació inicial de la modificació puntual número
12 – modificació dels usos a la Zona de Rústic Protegit (clau
d.3), del vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.
Posada a votació la proposta, el resultat és que la totalitat dels
senyors i senyores presents hi voten a favor.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
CELEBRADA EL DIA 05.02.2016
Acord d’aprovació definitiva del “Projecte de construcció
de pas per a vianants: GR-92, GR-11 i Itinerànnia”.
L’Alcalde posa a votació la proposta, essent el resultat que la totalitat dels senyors i senyores presents, set que és el nombre total de membres de la Corporació, voten a favor de la proposta.

Acord de modificació del règim de dedicació i retribució de
l’alcaldia d’aquest Ajuntament.
La Presidència posa a votació la proposta i el resultat és el
següent:

Vots a FAVOR:

ABSTENCIONS:

CINC (5)

DOS (2)

L’alcalde, i els quatre regidors i
regidores més del grup municipal
de CiU.

Les dues regidores del grup
municipal JxPS - AM

Acord d’aprovació inicial del Projecte de Pla Especial Urbanístic Paratge La Sorra, que promou la senyora Teresa Paltré Cervera.
Posada a votació la proposta, el resultat és que la totalitat dels
senyors i senyores presents hi voten a favor.

Acord d’aprovació inicial del Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la contractació per a l’execució de l’obra del projecte tècnic “Projecte d’urbanització
d’un tram del carrer Illa”.
L’acord resta aprovat per unanimitat dels senyors presents, i
que són alhora la totalitat dels membres integrants d’aquest
ajuntament.

Acord d’aprovació inicial d’expedients de modificació del
pressupost de despeses, exercici 2016.
Posada a votació la proposta, el resultat és el següent:

Vots a FAVOR:

CINC (5)

L’alcalde, i els quatre regidors i
regidores més del grup municipal
de CiU.

ABSTENCIONS:

DOS (2)

Les dues regidores del grup
municipal JxPS - AM

Acord d’encomanar transitòriament les funcions de tresorer municipal en la persona del secretari interventor.
La Presidència posa a votació la proposta, essent el resultat
que la totalitat dels presents hi voten a favor.

Acord d’aprovació definitiva del P.M.U. del solar del Carrer Llançà, 1.
Posada a votació la proposta, el resultat és que la totalitat dels
senyors presents, que alhora representen el total del nombre
legal de membres de la Corporació, hi voten a favor.
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Acord d’aprovació dels coeficients de revisió de preus i
pressupost anual revisat del contracte de serveis de recollida i transport de residus municipals, neteja viària i implantació i gestió de la deixalleria municipal, que presta la
mercantil Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. pels
períodes 1 de febrer de 2015 a 31 de gener de 2016, i 1 de
febrer de 2016 a 31 de gener de 2017.
Posada a votació la proposta, el resultat és que la totalitat dels
senyors presents, que alhora són el nombre total de membres
del Consistori, voten a favor de la proposta d’acord.

Acord de fixació de les festes locals per a l’any 2017.

Acord d’aprovació del conveni entre el nostre Ajuntament i
la mercantil CRISONTA SYSTEM, S.L., pel pagament fraccionat del deute pel 10% d’aprofitament mig del sector SUD – 5
La Sorra 2.
Posada a votació la proposta, el resultat és el següent:

Vots a FAVOR:

5

L’alcalde, i els quatre regidors i
regidores més del grup municipal
de CiU.

ABSTENCIONS:

1

De la senyora Aina Prenafeta,
regidora del grup municipal de
JxPS-AM

Fixar els dos dies de festa local per a l’any 2017, en les següents
dates:

Vint (20)
DE MAIG

dissabte

Festa Major Sant Baldiri.

Cinc (5)
D’AGOST

dissabte

Festa Major M. de Déu de les Neus.

Acord d’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora del
preu públic per a la prestació del servei d’obertura i manteniment de la franja de prevenció d’incendis forestals.
Posada a votació la proposta, el resultat és el següent:

Posada a votació la proposta de la Presidència, voten a favor de
la mateixa la totalitat dels senyors presents.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
CELEBRADA EL DIA 30.05.2016
Acord de donar conformitat de forma expressa a la sol·licitud d’autorització judicial de venda, així com a l’oferta de
compra formulada per CRISONTA SYSTEM, S.L. en relació
amb les finques de titularitat de la societat OSSEJA Gestora
de Proyectos Inmobiliarios, S.L., ara concursada, sobre les
que l’Ajuntament ostenta un crèdit privilegiat especial.
Posada a votació la proposta, el resultat és el següent:

Vots a FAVOR:

5

L’alcalde, i els quatre regidors i
regidores més del grup municipal
de CiU.

ABSTENCIONS:

1

De la senyora Aina Prenafeta,
regidora del grup municipal de
JxPS-AM

D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

Vots a FAVOR:

5

L’alcalde, i els quatre regidors i
regidores més del grup municipal
de CiU.

ABSTENCIONS:

1

De la senyora Aina Prenafeta,
regidora del grup municipal de
JxPS-AM

Acord d’aprovació de la Moció de rebuig als atacs del govern espanyol contra la llei de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.
L’Alcalde demana el sentit del vot dels presents, essent que tot
ells hi voten a favor.
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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
CELEBRADA EL DIA 09.06.2016

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
CELEBRADA EL DIA 15.09.2016

Acord d’aprovació del Conveni de col·laboració entre el
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament del Port de la Selva sobre les comunicacions
realitzades mitjançat la xarxa RESCAT en l’àmbit dels Vigilants Municipals.

Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions celebrades els dies 9 de juny i 8 de juliol de 2016.

Posada a votació la proposta, el resultat és que la totalitat dels
senyors presents, sis dels set membres que formen part del
consistori, hi voten a favor.

Coneixement i ratificació de les resolucions adoptades
per l’Alcaldia Presidència.

L’Alcalde proclama que l’acord resta aprovat per unanimitat.

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
CELEBRADA EL DIA 08.07.2016
Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local, del dia
21 de juny de 2016, en relació al procediment concursal i
execució hipotecària que se segueix al Jutjat Mercantil 8
de Barcelona.
Posada a votació la proposta, la totalitat dels senyors presents, que són sis dels set que és el nombre legal de membres
d’aquesta corporació, hi voten a favor.

Acord d’aprovació inicial de la modificació del Reglament
dels Vigilants Municipals de l’Ajuntament del Port de la
Selva.
Posada a votació la proposta, la totalitat dels senyors presents, que són sis dels set que és el nombre legal de membres
d’aquesta corporació, hi voten a favor.

Acord d’aprovació inicial d’expedients de modificació de
crèdit al pressupost de despeses, exercici 2016.
Posada a votació la proposta, el resultat és el següent:

Vots a FAVOR:

5

L’alcalde, i els quatre regidors i
regidores més del grup municipal
de CiU.

Aquestes actes s’aproven per unanimitat dels senyors presents.

Per la Presidència s’informa de tots els antecedents i motivacions al respecte de les resolucions adoptades, alhora que
tots els regidors tenen a la seva disposició aquests decrets, on
consten amb més detall els antecedents. I posada a la consideració dels senyors presents la ratificació d’aquests decrets, els
senyors reunits, els acorden ratificar tots ells.

Acord d’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora del
servei de taxi del Port de la Selva.
Posada a votació la proposta, el resultat és el següent:

Vots a FAVOR:

5

L’alcalde, i els quatre regidors i
regidores més del grup municipal
de CiU.

ABSTENCIONS:

2

Les dues regidores del grup
municipal JxPS - AM

L’Alcalde proclama que l’acord resta aprovat per la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.

Acord d’aprovació definitiva de la modificació del Reglament dels Vigilants Municipals de l’Ajuntament del Port
de la Selva.
Posada a votació la proposta el resultat és que la totalitat dels
senyors presents, set i que representen el nombre legal de
membres de la corporació.
L’alcalde proclama que l’acord resta aprovat per unanimitat.

ABSTENCIONS:

1

De la senyora Gemma Vall,
regidora del grup municipal de
JxPS-AM

Acord d’aprovació provisional de la Modificació puntual
núm. 14 (modificació de l’article 67 – sistema viari) del vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.
L’Alcalde proclama que la proposta d’acord resta aprovada
per unanimitat dels presents, que són alhora la totalitat del
nombre legal de membres de la Corporació.
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Acord d’aprovació de la rectificació de l’Inventari de béns,
drets i obligacions a dates de 31/12/2014 i 31/12/2015.

SESSIÓ ESTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
CELEBRADA EL DIA 11.10.2016

L’Alcalde proclama que la proposta d’acord resta aprovada
per unanimitat dels presents, que són alhora la totalitat del
nombre legal de membres de la Corporació.

Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió celebrada el
passat dia 15 de setembre de 2016.
Aquestes actes s’aproven per unanimitat dels senyors presents.

Acord d’aprovació inicial d’expedients de modificació de
crèdits del pressupost de despeses, exercici 2016.
L’Alcalde proclama que la proposta d’acord resta aprovada
per unanimitat dels presents, que són alhora la totalitat del
nombre legal de membres de la Corporació.

Acord d’aprovació de les bases que han de regir el concurs
oposició lliure per a la provisió de la vacant de tècnica superior en educació infantil.
L’Alcalde proclama que la proposta d’acord resta aprovada
per unanimitat i que són la totalitat del nombre legal de membres de la Corporació.

Acord de participar en el Grup d’acció local per la pesca
(GALP).
Per unanimitat dels senyors presents, es resol adreçar aquesta carta de suport a l’associació GALP Costa Brava.

Acord de nomenament de voluntaris de protecció civil.

Acord d’aprovació del Compte general d’aquest ajuntament i corresponent a l’exercici de 2015.
L’Alcalde proclama que l’acord resta aprovat per unanimitat
dels presents, que alhora són el nombre total de membres
d’aquest ajuntament.

Acord per endegar el tràmit de desagrupació de les secretaries dels ajuntaments del Port de la Selva i de la Selva
de Mar.
L’Alcalde proclama que la proposta d’acord resta aprovada
per unanimitat dels presents, que són alhora la totalitat del
nombre legal de membres de la Corporació.

Acord d’adjudicació del contracte d’obres per a l’execució
del “Projecte d’urbanització d’un tram del carrer Illa”.
L’Alcalde proclama que l’acord resta aprovat per unanimitat
dels presents, que alhora són el nombre total de membres
d’aquest ajuntament.

Posada a votació la proposta, la totalitat del senyors presents
voten a favor de la mateixa.

ENS HA DEIXAT EN LLUIS MALÉ I VILA

El que fou Jutge de Pau del Port de la Selva des del 1985 al 1990 i posteriorment
regidor de l’ajuntament durant una legislatura (1991 -1995), va morir el dijous
13 d’octubre a l’hospital de Figueres.
En Lluis Malé, va néixer el 5 d’octubre de 1932 a Setcases (Ripollès), els seus
pares realitzaven la transhumància de Setcases al Port de la Selva, i així en Lluís
va arribar al municipi acompanyant el ramat, va viure al mas Puignau i el 1958
es va casar amb la Rosa Colom Massot amb qui van tenir dos fills. Era molt conegut al poble perquè des del 1954 va estar al capdavant de la carnisseria familiar.
La cerimònia de comiat es va celebrar el dia 15 d’octubre a l’església del Port de
la Selva. Des d’aquestes pàgines també volem tenir-lo en el record i agrair-li la
seva dedicació al municipi.

D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
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OBRES I MANTENIMENTS
MILLORES A LA VALL
El nucli de la Vall està en continua millora amb accions ja esmentades en anteriors butlletins, tals com fer arribar la xarxa
de sanejament, la pujada de l’aigua i la rehabilitació de l’enllumenat públic. Per a continuar amb aquestes millores, s’ha
finalitzat la pavimentació dels carrers que quedaven pendents
al nucli: s’ha treballat als carrers de la Plaça de la Catedral del
Vi, el Rec del Llaurer i la Font de la Vall.
Un altre espai del nucli en el que hem treballat és l’església de
Sant Fruitós de la Vall, des de la cessió d’ús per part del Bisbat de Girona de l’Església, l’ajuntament del Port de la Selva es
va comprometre a assumir el manteniment de la mateixa. En
aquest sentit, s’ha procedit a iniciar les obres de connexió elèctrica i l’enllumenat interior. Restaran pendents la rehabilitació de la façana i el sanejament del sostre i les parets interiors.

MILLORES I ARRANJAMENTS AL MUNICIPI
Durant aquest d’any des de l’ajuntament hem anat actuant en
diferents espais del municipi que ho requerien amb obres de
diferents intensitats, per exemple s’han repassat els llums del
tram final del passeig de Mar. Ha estat important la connexió
amb una vorera per vianants al carrer Major i l’Avda. Moisés
Broggi . També l’arranjament de la vorera de Cal Nin o la pavimentació de l’aparcament del dispensari municipal.

A l’escola Les Clisques s’ha renovat el sistema d’alarma reforçant així la seguretat d’aquest espai públic davant la intrusió i els incendis. També s’han fet actuacions en el clavegueram del carrer Ginesteres i del Port de la Vall. A la carretera
de Sant Pere de Rodes s’han tapat els forats més grans amb
asfalt en fred a l’espera d’una actuació conjunta amb altres
administracions. També han estat objecte de millores diversos
trams del camí de ronda, l’àrea de pícnic del Campet, el camí de
Sant Baldiri i a la part alta rec de la Granyera on s’han col·locat
tanques de fusta.

PAVELLÓ
Des de l’ajuntament la passada primavera es va encomanar la pavimentació
de l’aparcament i la renovació de l’enllumenat del pavelló. Igualment s’han
realitzat les obres de reparació de la teulada d’aquesta instal·lació, deteriorada pel pas dels anys però que els darrers temporals van acabar de castigar
fent-se improrrogable el seu arranjament i resoldre les grans goteres que
aquest darrer hivern ens han fet la guitza. Aquesta actuació l’hem portat a
terme amb el suport financer de la Diputació de Girona.
Aprofitant les obres a la coberta s’està construint una cotxera en el calaix de
la façana que dona a l’aparcament per concentrar els vehicles d’emergències.
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OBRES A L’ÀMBIT PORTUARI
Ports de la Generalitat de Catalunya van realitzar abans de l’estiu les obres de reforç del dic de recer al Moll Gros. Les actuacions han suposat una inversió de poc
més 200.000 euros i s’emmarquen en el Pla d’Inversions 2014-2017 de l’empresa
pública. L’objectiu és millorar la funcionalitat i les condicions de recer del port. Les
obres van començar el 29 de gener i van acabar a mitjans de maig. Les intervencions han consistit en afegir al dic de recer ja existent un nou tram de l’espatller de
98 metres de longitud, també en la col·locació d’una franja de blocs d’escullera a
tot el nou tram i en la pavimentació de la part del moll al costat del mur construït.
Actualment el dic de recer té una longitud de 210 metres i una amplada de 25 m,
en els últims anys havia patit molt l’erosió dels temporals de tramuntana amb el
desplaçament d’una part dels blocs d’escullera.
Actualment Ports de la Generalitat està actuant al moll d’en Balleu i de la Timba
que pateixen un enfonsament que cal corregir, així com posant al dia els serveis i
el paviment del sector.

VORERA DE L’ENTRADA DEL POBLE
S’han adjudicat les obres de la vorera de l’entrada del poble, que estan projectades per a començar els propers mesos. Es tracta de
la construcció d’una vorera de 230 metres de llargada paral·lela a la GI-612 per a donar continuïtat i seguretat en el recorregut que
molts veïns i visitants fan a peu del poble cap a les urbanitzacions, al Camí de Ronda o a la Selva de Mar.
Aquesta obra s’emmarca dins del Pla de Foment territorial del turisme, del Departament d’Empresa i Ocupació, mitjançant el projecte Foment del valor turístic dels espais naturals protegits de l’Alt Empordà. La licitació s’ha fet a través del Consell Comarcal i el
seu cost l’assumim al 50% l’ajuntament i la Generalitat de Catalunya.

PROJECTE D’URBANITZACIÓ
D’UN TRAM DEL CARRER ILLA
Les obres previstes del carrer Illa, estan delimitades al sud pel
cantó de Torelló i pel nord amb el Moll de la Timba. Actualment el carrer té suficient amplada i no té escales, és un carrer
d’antic trànsit rodat que des de fa uns anys s’ha tancat al trànsit, deixant-se només un pas de mercaderies. Té les voreres estretes i una calçada central per a vehicles.
L’objectiu principal d’aquesta intervenció és millorar la qualitat de la urbanització de l’àmbit, permetent a tots els habitants
gaudir dels mateixos nivells de serveis, a la vegada que pretén
posar en valor les característiques espacials, tan urbanístiques
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com arquitectòniques del poble. Amb aquest projecte es farà
la reurbanització del tram del carrer Illa, dotant a les edificacions de tots els serveis o les previsions necessàries i amb la
màxima qualitat. Es preveu dotar de nous serveis a l’àmbit i
soterrar les xarxes aèries existents, actualment grapades a les
façanes. També es completarà la urbanització amb la pavimentació d’aquest tram de carrer per a potenciar una trama
semipeatonal en tot el casc urbà. La supressió de les barreres
arquitectòniques en tot el tram per tal de fer accessible el tram
objecte d’intervenció a la totalitat de les persones amb mobilitat reduïda. El pressupost del projecte és de 217.750,95€ i
compta amb una subvenció de la Diputació de Girona del fons
de cooperació econòmica de 31.467,85€.
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SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL
NOU VEHICLE PER LA GUÀRDIA MUNICIPAL
El vehicle Opel Combo dels vigilants municipals utilitzat fins ara com a vehicle
principal per patrullar té més de 200.000 km i durant els darrers mesos havia
tingut diverses avaries que li havia restat molta operativitat. La seva vida es pot
allargar com a 2n vehicle baixant el ritme d’ús. És per això que el mes de juny
els vigilants municipals han incorporat un vehicle patrulla nou al servei. Es tracta
d’un Toyota Auris Touring equipat per desenvolupar la seva tasca amb les millors
garanties. S’ha optat per un vehicle híbrid per refermar el nostre compromís amb
el medi ambient i evitar els problemes de mala combustió que havíem tingut amb
els dièsel al circular molt temps a velocitats molt baixes.

XARXA RESCAT
La xarxa Rescat és una xarxa de radiocomunicacions mòbils que permet la comunicació en actuacions d’emergències o seguretat. Aquesta xarxa de radiocomunicacions dóna cobertura a tots els col·lectius professionals implicats en la
seguretat i les emergències de Catalunya. Està destinada a cobrir les necessitats
de comunicació dels serveis d’emergències i seguretat de la Generalitat de Catalunya i d’altres administracions locals. La finalitat d’aquest sistema és millorar
el rendiment, l’eficàcia i l’operativa de tots els recursos del país que treballen en
aquest àmbit.
El nostre servei de vigilants municipals operatiu les 24h del dia els 365 dies a
l’any s’ha integrat aquest mes de juliol a la xarxa Rescat fet que li permet estar
en contacte amb els Mossos d’Esquadra en tot moment millorant la comunicació
i la resposta en cas de necessitat.
El fet de disposar d’aquest canal de comunicació possibilitarà: transmetre informació policial en calent, alertar de fets greus que es puguin donar a la Regió
Policial, fer consultes de persones i vehicles, així com donar suport urgent en
situacions de perill.

EMBARCACIÓ DE PROTECCIÓ CIVIL
L’ajuntament del Port de la Selva disposa de dues embarcacions per les tasques
de protecció civil al municipi. Una de 4,20 m que és la que presta servei els estius
a la platja on hi ha el servei de socorrisme i salvament i una de 7,50 m que s’utilitza per donar cobertura a la resta del terme municipal. Aquesta segona després
de gairebé 20 anys de servei necessitava una posada al dia per poder continuar
operant amb garanties i màxima seguretat. L’actuació més important ha estat
substituir el motor de 2 temps per un de 4 temps d’última generació que a més
de millorar els rendiments és molt més respectuós amb el medi.
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PREVENCIÓ D’INCENDIS
FORESTALS
Durant la passada primavera com ja
hem fet els darrers anys des de l’ajuntament vàrem reprendre les feines de
manteniment de les franges de prevenció d’incendis forestals, així com l’obertura d’algun tram nou. Encara no cobrim tot el municipi però cada dia ens
falta menys. Aquesta feina, per si sola
no apaga el foc però és de gran ajuda
per tothom quan es produeix. Si la tasca de l’administració local va acompanyada d’una actitud responsable com a
particulars, que comporti actuar a les
nostres propietats i/o negocis aplicant
les mesures d’autoprotecció previstes,
les garanties davant d’un incendi són
elevadíssimes. Durant els mesos de juliol i agost la nostra ADF participa en
el dispositiu finançat per la Diputació
de Girona i coordinat per l’Associació
d’ADF de l’Alt Empordà. Això fa que
disposem de 3 persones vinculades a
l’ADF contractades i que treballen en
parella per fer vigilància i una primera intervenció durant les hores de més
risc d’incendi forestal.
Cal recordar que del 15 de març fins
el 15 d’octubre és vigent la prohibició
d’encendre foc en terrenys forestals i
en la franja de 500 metres que els envolta, que en el cas del nostre municipi
és pràcticament la totalitat del terme.
També queda prohibit llençar objectes encesos de qualsevol mena que
puguin ser la causa de l’inici d’un foc;
llançar coets, focs d’artifici o d’altres
artefactes que continguin foc, així com
utilitzar bufadors o similars en obres.
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RACÓ JOVE. ÀREA DE JOVENTUT

Primera reunió trobada Jove

Taller de manualitats “Preparem l’Stop Motion”

Fem fotografies per crear les diferents escenes.

Des de la regidoria de joventut, us volem informar del nou espai cedit per a fer activitats de joventut, que està situat a la segona planta de la Casa del Mar. Després de sol·licitar el seu ús
al Departament de Benestar Social i família, es va fer un conveni d’ús de l’espai per a què servís com a punt de trobada per
a tots els joves del poble. Es va obrir el dia 4 de febrer d’aquest
any, amb l’objectiu de dinamitzar l’espai fent activitats, però
sobretot vol ser un punt de trobada i d’experiències que es vinculin també amb la resta de gent del poble. Des de l’Àrea de
Joventut de l’Ajuntament del Port de la Selva volem participar
en el procés educatiu dels nens/es i joves del municipi creant
recursos que els ajudin a dur a terme les seves tasques amb
èxit, així com esdevenir un espai de lleure i d’interrelació.

L’espai va estar obert dues tardes a la setmana els divendres
i dissabtes durant els mesos de març, abril i maig, gràcies al
suport d’una monitora de lleure en pràctiques. Per a poder fer
les pràctiques es va fer un conveni de pràctiques amb l’Escola
Empordà, i poder així tenir monitors/es per a realitzar les hores de pràctiques al nostre espai i amb els nostres joves.

L’ espai Jove del Port de la Selva, és un espai de lleure, formació i trobada dels infants i joves del municipi. On les diferents
activitats que es porten a terme s’utilitzen com a mitjà d’aprenentatge i de creixement personal. Els objectius són:

Una proposta que els va engrescar molt va ser la de fer un
stop motion, la gravació d’una història utilitzant imatges fixes
de ninos de playmobil que es van movent i poder també dissenyar els decorats. Després de fer una pluja d’idees de quina
història podíem fer, van decidir fer la llegenda de La Cabra
d’Or, que ells coneixien.

- Oferir un espai de trobada i de relació
- Organitzar tot tipus d’activitats de lleure i d’oci
- Organitzar cursos i tallers de formació
- Aprofitar aquest espai per potenciar la cohesió social
- Aprofitar aquest espai per entreveure inquietuds i necessitats dels infants i joves
- Aprofitar l’espai per parlar dels temes d’interès entorn el desenvolupament dels infants i joves.

En una primera convocatòria es va convidar als joves a participar sobre l’ús que volien donar al nou espai i sobre les activitats que els agradaria fer.
D’aquesta reunió varen sorgir diferents idees i propostes per a
fer durant l’any, jocs de taula, concurs de play, tallers, sortides,
acampada, mirar pelis, etc...

La valoració que fem és molt positiva, ja que han fet ús de l’espai i han participat a les diferents activitats proposades, però
sobretot cal destacar les ganes i la il·lusió que tenen de trobar-se i fer coses junts, per aquest motiu el nostre principal
objectiu serà continuar oferint recursos i activitats per als joves del Port de la Selva.
Gràcies per la vostra participació
Regidora de Joventut Rosa Mª Sala
Tècnica de Joventut Mª José Navarro
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CULTURA
CLUB DE LECTURA
El 27 de maig vàrem fer la darrera sessió del club de lectura del
curs 2015/16, amb l’autor del llibre “Els morts no parlen”, Miquel Aguirre, qui va relatar-nos moltes anècdotes vinculades a
la història del llibre, com l’origen del llibre. Aguirre ens explicava que trobava interessant fer una novel·la d’assassinats en
un context molt conegut per ell com és el Pla de l’Estany.
Hem reiniciat les sessions el mes de setembre, ens continuem
reunint l’últim divendres de mes a les 15.15 h a la biblioteca
municipal. És una activitat gratuïta i oberta a tothom, només
hi ha un requisit imprescindible: tenir ganes de compartir una
estona parlant de llibres. Us animem a venir.

ADEQUACIÓ SALA CARRER MAJOR 19
La manca d’un espai per a la realitzacions d’exposicions d’àmbit local és un problema que venim arrossegant des de fa temps. Enguany s’ha llogat una planta
baixa que compleix els requisits necessaris per poder
desenvolupar activitats culturals d’àmbit local. Aquest
espai està situat al carrer Major 19 i ha obert les seves
portes aquest estiu amb l’exposició 100 anys de Ressorgiment. L’objectiu és poder desenvolupar activitats
culturals amb una programació continua anual, amb
exposicions, xerrades, activitats i visites sobre diferents aspectes relacionats amb el patrimoni cultural i
natural del nostre municipi.

FINALITZADES LES MILLORES
DE LA CASA DE CULTURA
El projecte de reforma i adaptació d’accessibilitat de la Casa
de Cultura, ha suposat una inversió de 108.790 euros i compta
amb el finançament del Programa Específic de la Diputació de
Girona PUOSC 2013-2017. Les obres han consistit en diferents
intervencions, algunes estructurals i altres d’adaptació a l’accessibilitat de l’edifici.

d’un envà pluvial. L’acció que potser notaran més els usuaris
de la biblioteca i del punt TIC, tot i que no és estructural, és la
integració de les terrasses originals a les sales immediates i un
canvi dels tancaments. Aquesta acció fa que l’espai de lectura
quedi més obert i lluminós, i sigui molt més agradable.

La Casa de cultura, és un edifici construït el 1989 en el lloc on
hi havia l’antic escorxador del municipi. Les intervencions que
s’han fet per adaptar l’edifici a l’actual codi d’accessibilitat, es
la implantació d’un ascensor adaptat, col·locat en l’espai que ja
tenia preparat en el projecte inicial del edifici. També s’han fet
intervencions per solucionar els problemes derivats de l’erosió de la sal i de la humitat, com ara la rehabilitació d’algunes
barres d’acer estructural, el seu estat havia provocat la pèrdua d’alguns revestiments de formigó. També s’han reparat
els elements impermeables de la coberta que començaven a
estar degradats i a presentar punts de penetració d’aigua. La
façana sud, que ens donava tants problemes amb la presència
d’humitats, a causa de l’acció del vent i de la pluja, sobre la
paret que en el moment de construcció de l’edifici es va mantenir de l’antic escorxador, ha estat doblada, amb la construcció
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EL MONUMENT FAVORIT DE CATALUNYA
Les conegudes revistes SÀPIENS i DESCOBRIR van organitzar el passat 16 de
març un interessant i original concurs entre els seus lectors per decidir quin era
el monument preferit dels catalans. Amb la col·laboració de l’Agència Catalana
del Patrimoni Cultural, del Departament de Cultura i d’una comissió d’experts,
van seleccionar 10 monuments del territori català entre ells Sant Pere de Rodes.
Com si d’una competició esportiva es tractés, un cop passada la fase classificatòria, el monument de Sant Pere de Rodes va eliminar al conjunt de les Santes
Creus localitzat a Aiguamúrcia, comarca d’Alt Camp, passant així a la semifinal.
Amb tan sols quatre dels deu monuments en joc, al nostre monestir va quedar
emparellat amb l’església de Sant Climent de Taüll, i des de el passat 27 d’abril al
12 de maig, els participants del concurs van lliurar una emocionant batalla on
ambdós monuments es van anar superant mútuament. Tot i la gran col·laboració, el treball realitzat des de les xarxes socials i dels selvatans amb el boca-orella, finalment va guanyar l’església de Sant Climent de Taüll per escassos 1000
vots. La victòria final fou pel Turó de la Seu Vella, al Segrià.

TRAMUNTANART
Del 4 al 12 de juny el Port de la Selva es va omplir d’art. Una
vuitantena d’artistes, tant en col·laboracions individuals com en
grup, es van trobar al Port de la Selva per gaudir de l’art, en el
marc de la setena edició del Tramuntanart. Aquesta és una iniciativa organitzada per l’Ajuntament del Port de la Selva i l’ARC
(Associació de restauració i comerç), i compta amb la col·laboració d’entitats locals com la Confraria de Pescadors i d’artistes
locals com la Galeria Pilar Pineda.
El Tramuntanart és un treball d’experimentació i investigació
sobre l’actuació del vent i les conseqüències que pot provocar
sobre el paisatge, la fauna o bé sobre l’ésser humà a través de
l’art contemporani. Aquest any hi ha hagut modificacions pel
que fa als espais. Les obres s’han concentrat a la Platja d’Aquí de
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sota (davant ajuntament), el Passeig del Mil·lenari i altres espais
interiors com ara el baix de l’hotel la Mar d’Amunt, Cal Nin i la
Confraria de Pescadors. Per tal de poder seguir el recorregut de
tots els espais es va fer un desplegable amb un plànol de tots els
àmbits participants en aquesta edició del Tramuntanart.
Arran de la setena edició del Tramuntanart varis artistes han fet
donació de les obres presentades i quedaran permanentment
exposades en espais públics del poble. L’artista de Sant Gregori,
Jaume Arnan ha donat l’obra Cercant el vent, que es va presentar en el tramuntanart en l’edició del 2012 i que des d’aleshores
es podia contemplar al Club Nàutic. La nova ubicació des del
juliol del 2016 és al final del Passeig. Encara pendents d’ubicació
final hi ha dues obres més, els peixos al vent, escultura de tècnica mixta, de l’artista local Isidre Corominas i el drac del vent, estàtua de forja de l’artista de Sant Feliu de Codines, Tanet Canet.
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TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA
MILLORES A LA XARXA DE SENDERS
ITINERÀNNIA «CALES I CAMINS DE RONDA»
Des del Consell Comarcal de l’Alt Empordà s’ha presentat un projecte adequació de rutes de la Xarxa
d’Itinerànnia. Aquest projecte es finança amb el Pla de
foment de turisme de la Generalitat de Catalunya. No
crea noves rutes, sinó que refà les existents i millora
la senyalització per reforçar la localització d’un recurs
turístic com els camins de ronda. Els itineraris del nostre municipi inclosos són dos, el de la platja de la Farella a la platja del Port de la Selva i el de Cala Tamariua
a Cala Fornells.

PRESÈNCIA EN FIRES
Aquesta primavera hem repetit dues de les fires on ja
havíem estat l’any passat, es tracten de Sevatur a Donostia i al mercat del Ram de Vic. Hem comprovat que
són dues fires que s’ajusten molt a les nostres possibilitats i amb un bon retorn. A diferència del 2015 aquest
any no hem anat al Saló mundial del Turisme de Paris;
el fet de ser una fira tan gran, feia que encara que anéssim sota el paraigua de l’Estat espanyol i compartint
espais amb el Patronat de Turisme i altres municipis
de la Costa Brava, quedéssim eclipsats per destinacions
d’altres indrets del món amb molts recursos.
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BALANÇ ACTIVITAT TURÍSTICA
ESTIU 2016 DE L’OFICINA DE TURISME
Un any més, es confirma la tendència dels últims anys que
evidencia una lleugera davallada de consultes de turistes o
visitants (1,8%), sobretot catalans, procedents de Barcelona i
l’Àrea metropolitana. Tot i això, aquesta davallada s’ha vist
tímidament compensada per l’increment de consultes de turistes europeus, que han augmentat al voltant d’un 4%. Pel
que fa a la resta de turistes/visitants que ens han consultat de
l’estat espanyol, s’ha mantingut el mateix nombre que l’estiu
anterior, i els de la resta de continents, la tendència ha estat
lleugerament a l’alça.
Dins el territori català, tot i la disminució de visites a l’oficina
de turisme de procedents de Barcelona, aquests han seguit essent el principal mercat emissor (gairebé 8 de cada 10 catalans
provenen d’aquesta àrea), seguit pel turisme gironí, amb l’11%
del global català, i a molta més distància el segueixen el turisme lleidatà i tarragoní respectivament.
Pel que fa a les consultes provinents de la resta de l’estat espanyol, els bascos segueixen essent els més nombrosos (55%)
seguit dels madrilenys (14,9%), els valencians (7,2%) i andalusos (5,5%).
A nivell europeu, el francès és el principal mercat emissor de
turistes amb el 75,8% del total europeu i el 31,7% del total global. El segueixen, a molta més distància, el mercat alemany , el
turisme provinent dels Països Baixos, el mercat anglès i l’italià.
La majoria venen en parella o en família, sobretot famílies
amb nens petits i també diferents famílies juntes. Els grups
organitzats, sobretot estrangers, es concentren fora del període estival, durant la primavera i la tardor, en canvi els esplais
catalans sí que venen durant l’estiu.
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Pel que fa a l’allotjament, els turistes que consulten l’oficina de
turisme, pernocten majoritàriament en càmpings, hotels i pensions i menys nombrosos són els que ho fan en apartaments.
L’estada mitjana d’aquests sol ser d’entre una i tres nits.
Com ja ve essent habitual any rere any, la informació més demandada és la relacionada amb les activitats que tenen lloc
durant els mesos d’estiu, així com informació més genèrica
sobre què fer o què visitar. El ventall d’activitats és molt ampli
i inclou: sortides en barca, esports, visites guiades, de les quals
s’han incorporat noves visites enguany. Pel que fa a les rutes
de senderisme, que ocupen el tercer lloc en interès, es tracta
d’informació molt més concreta que engloba tots els itineraris pedestres del municipi i també dins el Parc Natural, punt
d’inici, tipus de senyalització, etc.. I en quart lloc, una de les
consultes més habituals sobretot pels turistes amb segones residències són les referents als transports públics, i els horaris
referents a la línia de bus (Sarfa) i tren (estació de Llançà).
Altres consultes recurrents fora del municipi són les que tenen
a veure amb el Cap de Creus (com arribar-hi) i Portlligat (Dalí).
En quan a l’oferta d’activitats, enguany es va decidir implementar noves visites en detriment de les que ja feia varis estius que es programaven i que havien vist decréixer el nombre
de participants significativament. Així doncs, enguany s’han
incorporat tres noves activitats, dues d’elles de caire familiar:
“Ulls de sirena”, la de més èxit, on els protagonistes eren els
contes relacionats amb el mar i els seus éssers màgics, la segona activitat familiar “Vida a Ran de Mar”, explicava la vida
del litoral i els habitants que el poblen. I per últim un itinerari
pensat per a tots els públics, que consistia en recórrer el camí
de ronda de Cala Tamariua a Cala Fornells.
D’altra banda l’església del Port de la Selva va estar oberta al
públic del 5 de juliol al 30 d’agost, en horari matinal d’11h a
13h, amb un total de 1795 visitants, gairebé un 30% més que
l’estiu del 2015.
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SALUT I BENESTAR
SERVEIS SOCIALS

DONACIÓ DE SANG

L’1 de juny, l’Àrea de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt Empordà va
posar en funcionament un Telèfon d’Atenció a la Ciutadania (972 552 000).

El passat 21 de setembre de 18h a 21h a l’Espai
Port vàrem tornar a demostrar la solidaritat
del nostre municipi amb una nova jornada de
donació de sang. Cal donar les gràcies a tots els
donants i als voluntaris de l’Associació Donants
de Sang per la feina que es fa cada any.

Els objectius són fonamentalment, poder concentrar l’atenció telefònica,
agilitzar el temps de resposta, gestionar l’agenda dels diferents professionals així com mantenir un primer contacte que ja permeti proporcionar
una orientació a les persones.
Aquest servei és operatiu de dilluns a divendres de les 8:30h a les 14:30h.

SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA
Es tracta d’un servei públic amb l’objectiu de millorar l’autonomia de les persones amb mobilitat reduïda o persones grans que viuen o passen moltes hores
soles. És un collaret amb una prestació tecnològica
integrada en els serveis socials bàsics, que ofereix
resposta quan la persona usuària està a casa seva i
es complementa amb el servei de Teleassistència Mòbil, que la Creu Roja ofereix també i que facilita una
atenció permanent quan la persona usuària és fora
de la seva llar.

MULLA’T PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE 2016
Un any més el Port de la Selva es mulla en la lluita per combatre l’esclerosi múltiple. Simbòlicament i de forma literal
ja que, diumenge 10 de juliol es va dur a terme una nova
edició de la campanya solidària ‘Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple’ en favor de la Fundació Esclerosi Múltiple.
Des del 1994, cada any es convida a tota la societat a “mullar-se” en el sentit literal de la paraula, llançant-se a l’aigua
de la piscina o la platja més propera per col·laborar en la
lluita contra l’esclerosi múltiple.
A Catalunya aquest esdeveniment s’ha consolidat com el segon acte de solidaritat més multitudinari i compta amb el
suport de més de 600 municipis, piscines i clubs nàutics.
Amb aquesta, el Port de la Selva arriba a la 22a participació, que es va desenvolupar a la Platja Gran i al Club Nàutic.
El Mulla’t té una doble finalitat. D’una banda, pretén conscienciar la societat respecte a la malaltia. D’altra banda, és
la principal campanya de captació de fons de la Fundació
Esclerosi Múltiple.
Gràcies a campanyes com el Mulla’t, la FEM pot oferir serveis de neurorehabilitació en hospitals de dia i serveis d’inserció i orientació laboral a persones amb esclerosi múltiple.
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PROJECTE DE COL·LABORACIÓ
SOCIAL AMB EL SOC

ral, de persones en situació d’atur, perceptores de prestacions
per desocupació per a la realització d’obres i serveis d’interès
general.

La col·laboració social és una de les mesures de foment de
l’ocupació contemplades al Reial Decret 1445/1982. Aquest
programa fa possible que les administracions públiques, en
aquest cas l’Ajuntament, puguin disposar de manera tempo-

El 2016 l’ajuntament ha sol·licitat un projecte de col·laboració
social al Servei d’Ocupació de Catalunya. El projecte aprovat
porta el nom de “Pavimentació amb enllosat del carrer de les
Comes de la Vall de Santa Creu” i ha afavorit a tres persones
del nostre municipi.

HUMANA
Humana és una Organització no Governamental per al
Desenvolupament (ONGD), la seva raó de ser és la protecció del medi ambient i el desenvolupament de projectes de cooperació orientats a impulsar el progrés de
les comunitats dels països del sud. De forma paral·lela
fomenten la educació i sensibilització del desenvolupament del nord.
Per dur a terme totes aquestes accions, busquen finançament principalment a través de la gestió de residus tèxtils que es generen al país. El nostre municipi
disposa de tres contenidors on deixar-hi els residus
tèxtils, les dades d’aquests contenidors mostren que
estem superant les donacions del 2015, esperem que el
que ens queda d’any aquest augment continuï i donem
les gràcies a tots els que feu donacions.

TRANSPIRENAICA
Aquest mes de juliol el Port de la Selva ha sigut per un dia l’amfitrió de la Transpirenaica social solidària, una marxa a través
dels 800 km entre Cabo Higuer (Hondarribia) i Cap de creus,
des del Mar Cantàbric al Mar Mediterrani.
La original prova, amb transfons socials, té com a objectiu
principal connectar joves amb situació vulnerable amb diverses persones, institucions i empreses per tal de millorar la seva
inserció social i laboral.
Aquesta quarta edició ha portat com a projecte principal “refugiats, migracions i hospitalitat” al llarg de 42 dies, diversos
joves han compartit experiències amb 200 professionals i organitzacions socials creant així un espai de creativitat, aprenentatge i col·laboracionisme.
La marxa va començar el 9 de Juny a la costa basca amb arribada el 23 de Juliol a la veïna població de Cadaqués.
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ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ
SETMANA SANTA 2016
Els més petits van poder gaudir d’una setmana santa
plena d’activitats per a ells, des dels contes a la biblioteca, a la tradicional bicicletada on podien mostrar les
seves obres del taller d’engalanar bicicletes i acabar
amb una xocolatada i un taller de maquillatge infantil.
També per als mes menuts, espectacles de carrer i màgia, i tallers de mones. No han faltat els inflables i en
aquest cas vàrem tenir jocs gegants al carrer.
El toc musical el posaren les sardanes de la cobla Osona i el cantautor Lluís Lozano.
Pels que aquesta època de l’any tenen ganes de gaudir
del bon temps, les visites que es realitzaren a l’entorn
del municipi portaven a descobrir el paisatge, les platges i cales entre el Port de la Selva i el far de s’Arenella
a través del camí de ronda o fer una sortida pel camí
dels masos cap al cor del Cap de Creus fins a l’ermita de Sant Baldiri de Taballera per descobrir l’entorn
i la història. Pel que no els agrada tant caminar, es va
realitzar la ruta literària JV Foix, 25 anys sense somnis
en la que varen passejar pel poble per descobrir punts
vinculats a l’obra i a les vivències d’en J.V. Foix.

LA VIII FIRA DE L’ESPÀRREC
DE BOSC DEL PORT DE LA SELVA
El 3 d’abril vàrem poder gaudir de la vuitena fira de
l’espàrrec de bosc. Fira ja totalment consolidada dintre
del panorama de les fires de les comarques de Girona,
enguany ha començat un procés de renovació. La fira
de l’espàrrec implica a diferents sectors del municipi,
el sector de la restauració amb els menús i les receptes de cuina dedicades a l’espàrrec de bosc, el sector
associatiu i les entitats del municipi, que presenten
les seves activitats habituals i organitzen activitats
i tallers per la mainada i el sector comercial que són
els veritables pilars de la fira, amb les seves parades
i els productes elaborats amb espàrrecs de bosc, fets
especialment per la fira. Aquest any, la fira ha crescut
ocupant el front marítim des de la Plaça Doctor Oriol
fins a Port de Reig, amb la participació d’una trentena
d’artesans més.
La fira va oferir un dia per gaudir passejant per les
parades, però també tot un seguit d’activitats lúdiques
com el cocktail time d’en Gerard Ruiz al matí, els inflables per la mainada, les sardanes i la cantada d’havaneres i el passeig dels gegants acompanyats dels grallers d’Espolla pels carrers de la Fira.
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JORNADA LA MAR DE CREATIVA

4a PUJADA A SANT PERE DE RODES

El 17 d’abril per iniciativa de 6-tells, l’ARC i el Club Nàutic Port
de la Selva, van organitzar la 1a. Jornada la Mar de Creativa
amb gran èxit i afluència de gent. En aquesta primera edició
van participar 12 artesans que durant tot el dia van oferir tallers de manualitats a petits i grans. Vàrem poder gaudir i triar
entre tallers de goma EVA per fer fofutxes, tallers d’animalets
amb pom-poms, taller de tauletes de fusta, taller d’scrap per
fer un petit àlbum personalitzat, taller de quadres de sorra,
taller de decoupage, taller de fer galetes i taller de torn de fang,
entre altres.

Un any més es va pujar a peu al monestir des de tots els pobles del Cap de Creus. Des del nostre municipi hi havien dos
punts de sortida, La Vall de Santa Creu (plaça de la Font) i el
Port de la Selva (davant La Caixa). La novetat d’enguany va
ser un servei de bus que fa de llançadora entre Vilajuïga i el
Port de la Selva i que finalitza el seu recorregut a Cadaqués i
Roses per tal de atraure més participants.

SANT BALDIRI
Durant la festa de Sant Baldiri, celebrada del 19 al 22 de maig
es varen succeir un munt d’activitats, des de la popular mostra de cuina, al dinar de la gent gran, el concert i ball de festa major, activitats i tallers per al més petits, la segona edició
del Randemar i la cercavila dels gegants, capgrossos, grallers i
xanquers. Aquest any, la Cia de Teatre d’en Luard ens va presentar, “Perruqueria de Senyores” coincidint amb la Festa Major de Sant Baldiri.
Les dues representacions, la primera el dissabte 21 de maig a
la nit i la darrera el diumenge 22 a la tarda, ambdues a l’Espai
Port varen tenir un gran èxit d’assistència.

Totes les rutes finalitzen a l’antic poble de Santa Creu, davant l’església de Santa Helena de Rodes. Allà es rep als assistents amb vi dolç i galetes i es segella la credencial de Sant
Pere de Rodes. A més, hi ha servei d’esmorzar per part del
restaurant del monestir i també es va poder comprar la samarreta commemorativa de la IV Pujada.
Al llarg de tot el dia hi ha jornada de portes obertes a Sant
Pere de Rodes i es fan visites guiades gratuïtes al monestir, a
l’església de Santa Helena, al poble de Santa Creu i al castell
de Sant Salvador. També es va poder escoltar i ballar sardanes amb la Cobla els Rossinyolets de Castelló d’Empúries.
Prèviament a la 4a pujada a Sant Pere de Rodes, el dissabte
30 d’abril, a les 22h, el Port de la Selva va projectar un audiovisual del monestir de Sant Pere de Rodes a la paret de l’església, acompanyat amb un tastet de vi de missa i bunyols
per a complementar les activitats que es fan des del monestir en aquesta festivitat.

9è APLEC DE SANT BALDIRI
El 15 de Maig els selvatans, alguns a peu i altres amb
cotxe, varen pujar a l’ermita de Sant Baldiri per gaudir
per novena vegada del dinar de germanor acompanyats de sardanes i jocs per la mainada.
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ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ
RANDEMAR
El mes de maig, el Port de la Selva, va organitzar la segona
edició del Randemar Music Festival. Randemar Music Festival,
neix el 2015, com una proposta per incentivar el fet de compartir la música i el lleure de tota la família, en un marc com és
la platja del Port de la Selva que gaudeix d’una immillorable situació dins el Cap de Creus amb l’al·licient “mediterrani”, com
a valor afegit. Al mateix temps, motivats per la idea de promocionar el treball, la constància i la dedicació dels grups de
música que s’han creat i es segueixen formant al nostre país,
amb qui compartim una identitat, costums i manera de fer.
El festival se celebra al mes de maig per aprofitar les agradables
temperatures i la proximitat de l’estiu. Proposem gaudir als assistents de la música i d’un munt d’activitats a ran de mar.

30

El cartell d’aquest any ens portava REGGAE PER XICS que va
celebrar els seus 5 anys dalt els escenaris i va fer ballar a petits
i grans al ritme de ska, reggae, calypso i rythm & blues, mentre convidaven a pujar al Tren del Reggae. La promesa CROSSING que tant va triomfar amb el seu primer single “Parem el
Temps”, va venir al Port de la Selva a presentar el seu segon disc
“Desfés-te de festa”, que també aposta per l’èxit i fa una crida
al públic adolescent. Els espectaculars BRODAS BROS amb un
espectacle especial amb la col·laboració de la Black Music Big
Band, on el hip hop, la dansa i la cultura urbana fan vibrar al
ritme més elèctric. I per als més grans, les versions del conegut
HOTEL COHAMBRE, un grup que té fidels seguidors arreu on
va, projectant la seva peculiar ironia fresca i natural.

BUTLLETÍ

FESTA MAJOR

SANT JORDI 2016

Aquest estiu la Festa Major del Port de la Selva, es va celebrar del 4 al 7
d’agost. Aquest any va estar marcada per el vent, que va causar canvis en la
programació i en la ubicació de les activitats.

Durant la diada de Sant Jordi del dissabte 23
d’abril, vam poder gaudir de l’ambient festiu
amb les tradicionals parades de llibres i roses,
contes de Sant Jordi, a la plaça de la Gent Gran
amb la Cia. La Minúscula i com a colofó final,
presentació del nou llibre d’Isidre Corominas
“La lleva del biberó no fou possible”, a l’Espai
Port.

Un dels actes més esperats va ser el pregó, realitzat per el pallasso Tortell
Poltrona, que va començar amb la lectura d’un text de J. V. Foix i acabà
aconseguint les rialles dels més petits i els més grans. Pel que fa a altres
actes, ja hem parlat anteriorment de la inauguració del la sala del carrer
Major, amb l’exposició del Ressorgiment, l’ofici en honor a Ntra. Sra. Verge
de les Neus, les sardanes i concert de l’Orquestra Costa Brava i els concerts
de Ninus i de Zàpping que va fer ballar tot el públic recordant els èxits de
tots els temps. No faltaren les activitats en les que es recorre el poble com
l’apreciada cercavila de la colla Gegantera i una batucada que va tenir molt
d’èxit de públic. Per als més menuts el diumenge per la tarda el passeig
era per a ells amb la festa de l’escuma i els inflables d’aigua i dilluns per
a tarda l’espectacle de circ Shake, shake, shake. Golden Gang en concert i
els Diables de Terrassa amb la nit de foc tancaven el cartell de Festa Major.

Relat original de Joan Nadal i Fortià, fill del Port
de la Selva (relat d’Abril 1985).
Va presentar l’acte, Josep Maria Cervera, Alcalde del Port de la Selva. Amb la intervenció del
seu autor, Isidre Corominas i Zaragoza i amb la
presència de Núria Nadal Fàbregas.

MÚSICA A L’ESTIU

ALTRES ACTIVITATS

Durant l’estiu és quan tenen lloc més concerts en el Port de
la Selva, una programació que intenta satisfer tots aquells
que viuen al poble i també els que ens han escollit per a
passar-hi uns dies. Festivals de música amb llarg recorregut
com el 16è Festival de Música de Sant Pere de Rodes i el XXè
Festival de Música a l’Albera amb el concert de “Tríptic per
Viola de Gamba sola”, amb Pau Marcos a l’església de Sant
Fruitós de la Vall de Santa Creu. Concerts de guitarra espanyola com el de Josep Manzano i Manel Sanchez i concerts
a l’església Nostra Sra. De les Neus a càrrec de l’Orquestra
Cambra de l’Empordà o els tres concerts OFF, dins el festival
de Sant Pere de Rodes, en el que varem poder gaudir de tres
estils diferents, el gospel amb el Cor Gospel Garrotxa, el fado
amb l’artista Raquel Peters i non solo tango amb el trio format per Francesco Ferrarini al violoncel, Erica Fassetta amb
el violí i Gianni Fassetta a l’ acordió. Altres clàssics dels que
hem pogut gaudir han estat la Cobla-Orquestra Costa Brava
que celebraven 60 anys d’història.

Altres activitats que es varen organitzar el mes de juny passat,
varen ser el popular playback, la revetlla de Sant Joan amb la
rebuda de la torxa del Canigó i la revetlla de Sant Pere, organitzada des de la Confraria.

Per als seguidors de les havaneres, a final de juliol varem celebrar la XXI Nit de l’Havanera amb els grups Mar D’amunt
i Cap de Creus i a l’agost Les Anxovetes, un grup cantat íntegrament en femení i que va tenir molt bona rebuda entre
el públic.
Aquest estiu hi ha hagut espai per als joves en la programació amb dues nits dedicades especialment a aquest públic, la
Night Beach Party amb el dj Ruben Rider i el dj Ander Sac i la
Rumba de l’Empordà en la que els Delay i els Banana Beach
varen fer ballar a tot el públic assistent.

La Diada nacional d’aquest 2016, es va tornar a iniciar amb actes que ja són tradició, arrancant amb la Marxa de Torxes i la
botifarrada i en aquesta ocasió el concert de ReggaeIndieFolk
de grup Vianda. El diumenge la Cobla Bisbal Jove va amenitzar
la jornada amb sardanes al matí i a la tarda.
Altres activitats dutes a terme al Port de la Selva ha estat la
presentació de tres llibres, Isidre Coromines presentà el seu
últim llibre, “La lleva del biberó no fou possible” esmentat anteriorment, el segon, el llibre de Max Pérez, “Les onades del
mar de la història” presentat per Rúben Molina a l’església de
la Vall de Santa Creu, on varem veure perquè, segons Deulofeu, Catalunya serà independent l’any 2029. I el passat mes
d’octubre Vicens Relats ens presentava a l’Espai Port la seva
darrera publicació “El Port de la Selva després de les bombes”
on rememora la repressió, l’exili i la supervivència d’un poble que va ressorgir d’entre les runes. Durant l’acte es varen
fer públics els textos inèdits “Avui fa un any” i “Partença”, del
soldat Sebastià Falcó i Falcó (El Port de la Selva 1913-1938). La
presentació es va fer a càrrec de l’alcalde del Port de la Selva,
Josep Maria Cervera i del mateix autor.

A finals d’agost varem tenir una de les cercaviles més curioses, amb la participació de les tradicionals mascaradas i
cimarronas d’Aserrí (San José de Costa Rica) i l’acompanyament dels gegants del Port de la Selva i Torroella de Montgrí.
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ESPORTS
TAEKWONDO
El club Ki-Hop Llançà va organitzar el
II Campionat de tècnica Costa Brava, el
diumenge 29 de maig al Pavelló Municipal del Port de la Selva, amb una participació de 120 nens i nenes dels clubs
de Vilafant, Cassà de la Selva, Figueres,
Llançà i Port de la Selva.

X-PYR

JOCS EMPORION

Després de dos anys el Port de la Selva torna a ser el punt d’arribada de la X-pyr. La
duríssima competició es celebra cada dos anys i combina la cursa de muntanya amb el
parapent.

El 21 de maig, 4 nens i nenes del
Port de la Selva van participar
als Jocs Emporion (Finals

La sortida es va realitzar des d’Hondarribia el 17 de Juliol amb l’objectiu de creuar els
Pirineus d’oest a est amb el menor temps possible, els equips consten de dos participants (pilot i assistent) i comptant únicament amb l’ajuda de les cames i un parapent
els participants han passat per totes les balises que marca la organització abans d’arribar a la Platja del Port de la Selva.

Territorials de Girona dels Jocs
Esportius Escolars de Catalunya
), a Banyoles com a benjamins
del Club Nàutic Port De la Selva.

La X-Pyr 2016 és la tercera edició de la prova, sempre amb el mateix recorregut, la competició ha anat guanyant adeptes i consolidant-se com la prova més coneguda d’aquesta
espectacular modalitat a nivell internacional, els pilots participants a la X-Pyr poden
arribar a recórrer més de 200 km en un sol dia amb vols a més de 3000 metres d’alçada.

Als relleus 4x25 la Carla, Aurora, Quim i Agustí van fer medalla de plata, Aurora Cairó 4t lloc
en esquena i 4t lloc en lliures,
Carla Castro 5è lloc en braça i 6è
lloc en lliures, Quim Mensión 4t
lloc en braça i 2on lloc en lliures
(plata) i Agustí Planas 1r lloc en
braça (or) i 2on lloc en esquena
(plata).

VII REGATA DE REM
El 14 d’agost es va realitzar al
Port de la Selva la setena edició de la Regata popular de rem
en llagut tradicional català. El
recorregut constava de 300 m,
amb categoria masculina i femenina. Seguidament es va fer
una botifarrada i l’entrega de
premis.
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TRAVESSES DE NATACIÓ

que s’està donant a conèixer gràcies a l’habilitació de les diverses vies braves que connecten el nostre litoral.

Durant l’estiu s’han dut a terme dues travesses de natació al
municipi, el 19 de juliol i el 13 d’agost, al juliol es va celebrar
el Swim by Sunset 2016, on experimentats nedadors van travessar els 5500 metres de la “Mar d’Amunt” que separen la
Cala Farella de Llança de la Platja Gran del Port de la Selva.

El dissabte 13 d’agost es va fer la VII Travessa de Natació del
Port de la Selva, organitzada pel Club Nàutic Port de la Selva.
La prova va comptar en 281 inscrits, repartits en diferents
categories i modalitats. D’aquests 281, n’hi havia 116 nedadors que eren joves de menys de 15 anys, inscrits en funció de
l’edat en curses de 25 m, 50 m, 100 m, 500 m i 2.5 Km.

Els 200 participants de la prova van haver de patir les inclemències de la mar per poder admirar la bellesa de la costa que separa el Parc Natural de l’Albera amb el del Cap de
Creus, de ben segur més d’un va aprofitar el moment de treure el cap de l’aigua per poder gaudir de la punta del podaire
o del cap de Bol.
La victòria final se la va endur el nedador George Savescu
de Zone 3 Team amb un temps de 1 hora i 4 minuts, marcant
un avantatge de més de 2 minuts sobre Pau Cusó de l’equip
Diversport i Fabian Ferrari de Zone 3 Team amb només un
segon de diferència entre ells.
A l’apartat de dones, la més ràpida ha estat Sabina Martinez
amb un temps de 1 hora i 17 minuts, la nedadora del Club
Natació Minorisa s’ha imposat a Núria Pubill i Rebeca Martín,
ambdós independents.
L’èxit d’aquesta tercera edició resideix en l’increment de més
de 50 participants respecte la passada, fet que corrobora el
creixement d’aquesta disciplina, la natació en aigües obertes,
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Els guanyadors en categoria d’adults en 2500 metres masculins va ser Guillem Pujol del CN Mataró i en 2500 m femenins
Judit Navarro del CN Sant Andreu, en els 500 m masculins va
guanyar Joel Blanca, i en els 500 m femenins Queralt Velasco,
ambdós independents de clubs de natació.
Els recorreguts a mar obert d’aquesta cursa anaven des de la
Cala Tamariua, passant per la zona del Pas i del Moll Gros fins
al punt d’arribada al Club Nàutic Port de la Selva.
Van col·laborar en l’organització i desenvolupament de la
travessa diferents entitats i organismes: Ajuntament del Port
de la Selva, Salvament Marítim, Guardia Civil del Mar, Voluntaris de Protecció Civil, Associació de Restauradors i comerciants del Port de la Selva, Pa fi i Penya Blau Grana de l’Alt
Empordà. Així com l’ajuda del personal del Club, del personal
de SalaSalut, de les embarcacions de suport i control dels socis i col·laboradors, i dels pares i mares.
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TOCATS
PER LA
TRAMUNTANA
Més d’una quarta part dels empordanesos
reconeixen notar els efectes del vent, sigui
per patir mal de cap o angoixa o bé per
estar més animats. 51 veïns del Port de la
Selva participen en un estudi realitzat pel
psiquiatre Antoni Bulbena després de fer una
enquesta a 320 persones de la comarca.
L’escriptor Joan Guillamet (Figueres, 1922 – Barcelona,
2014) va advertir, al seu llibre “Vent de tramuntana, gent
de tramuntana”, que “ja en temps dels grecs que vingueren
a fundar Empúries, la tramuntana degué influir en les seves malalties mentals, ja que la por d’aquell vent tan fort,
que feia naufragar les seves naus i que ensorrava les seves
llars, degué ser força traumatitzant per al seu esperit i els
deuria provocar veritables neurosis obsessives i d’angoixa,
malgrat la divinització o mitificació que en volguessin fer”.
De fet, el testimoni escrit més antic que hi ha sobre els
efectes del vent més característic i identitari de l’Empordà
data de l’any 195 aC i és de l’historiador romà Cató. Afirma
que la tramuntana “omple la boca quan parleu i tomba a
terra un home armat i un carro carregat”. Però a banda
dels efectes físics que té sobre la comarca, des de sempre
s’ha especulat sobre els efectes psíquics. Val a dir que en to
seriós o burleta, quan un empordanès fa una cosa fora de
l’habitual sovint és titllat com una persona “tocada per la
tramuntana”.
Ara tenim una primera evidència científica que això pot
ser cert. I s’ha fet amb la participació de gent del Port de la
Selva. El passat mes d’abril el doctor Antoni Bulbena, psiquiatre, va presentar els resultats d’una enquesta realitza
a 320 persones de la comarca, en la qual s’analitzen, entre
altres qüestions, els efectes que té la tramuntana sobre tots
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ells. Bulbena és director del Departament de Psiquiatria i
Medicina Legal de la Universitat Autònoma de Barcelona i
coordinador acadèmic de l’ Institut de Neuropsiquiatria i
Addiccions del Parc de Salut Mar de Barcelona.
Els resultats del seu treball es van donar a conèixer en
el marc de les Segones Jornades de Meteorologia, Aigua i
Canvi Climàtic, organitzades per l’Ajuntament de Figueres.
Bulbena va deixar clar que “ja en temps d’Hipòcrates –va
morir al 370 aC, a Grècia- es considerava que el temps tenia
la seva influència sobre la salut. Estudis més recents procedents de llocs tan dispars com Alemanya i Canadà han arribat a la mateixa conclusió, però amb una base totalment
científica. Allò que tots els metges també tenim clar és que
les estacions de l’any influeixen en l’estat d’ànim de les persones. Ja és un clàssic que a la primavera o a la tardor es
registrin més depressions i que a l’estiu l’estat d’ànim sigui
més eufòric”

L’ESTUDI DEL 2016
Es dóna la circumstància que als anys 80 del segle passat,
Bulbena i la metgessa Conxita Rojo, que exercia a Portbou,
van fer un primer estudi sobre els efectes de la tramuntana sobre les persones del poble i la rodalia. Aleshores
varen arribar a la conclusió que un 66% dels enquestats
–unes 300 persones- reconeixien que el vent els molestava. El concepte era molt arbitrari i de difícil concreció. El
2016, amb la col·laboració del meteoròleg figuerenc Carles
Bayés, van decidir anar més enllà i elaborar un estudi més
rigorós i d’un abast geogràfic més ampli.
La mostra va ser de 320 persones, de les quals 90 eren de
Figueres, 51 del Port de la Selva, 50 de Verges i 44 de Portbou, com a poblacions amb major nombre d’enquestats. El
62% eren dones i el 48%, homes, amb una mitjana d’edat
de 52 anys. Se’ls va preguntar sobre diversos temes de salut
i hàbits alimentaris per tal de tenir un perfil més acurat a
l’hora de donar validesa científica al treball.
En relació als efectes de la tramuntana, el 28% dels enquestats van contestar que noten els efectes, davant d’un 72%
que assegura que no en nota cap. Un 15% va reconèixer
explícitament que el vent li provocava mal de cap, irritabilitat, neguit, cansament, dolor, tristor i angoixa, entre altres conseqüències. Un 7,5%, per contra, assegurava que la
tramuntana els afectava de forma positiva, alleujant situacions de dolor o angoixa. El 5,5% restant no especificava
quins eren els efectes concrets que notaven quan bufava
el vent.
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Bulbena no va voler extreure cap conclusió final sobre
aquest resultat, malgrat reconèixer que es començava a perfilar que un petit però significatiu segment de la població de
l’Empordà rebia unes conseqüències negatives més o menys
importants quan feia tramuntana. Al llarg dels anys s’han
expressat opinions molt diverses, i fins i tot contradictòries,
entre els professionals de la medicina a l’entorn del tema.
Per exemple, un grup d’infermers de l’Hospital de Figueres
van buscar una correlació entre els 900 ingressos per ansietat durant els dies de tramuntana –bufa uns 150 al llarg
de l’any, tot i amb una intensitat molt variable- i els dies de
tramuntana i coincidien gairebé en un 30%.

LA RELACIÓ AMB ELS SUICIDIS
El premi Nobel colombià Gabriel García Márquez va fer
una estada a Cadaqués a començament dels anys 80 i va
escriure una narració titulada “Tramontana”, on deixava
molt mal parada la comarca pels efectes del vent. Arran del
text va declarar que “aquest vent obsessiu pot ser terrible.
Va bufar dies i dies, semblava que no havia de parar mai.
Quan ho va fer, vam trobar davant de casa un home que
s’havia penjat, Sembla irreal, però és així. Crec que no tornaré a Cadaqués”. De fet, no hi va anar mai més.

En qualsevol cas, allò que sembla clar és que entre el vent
i la gent hi ha alguna relació. Poden ser les simples molèsties que provoca qualsevol fenomen meteorològic -com les
causa el fred, la boira, la pluja o la calor- o bé tenir una
major incidència, en aquest cas en la salut o en l’enginy. Estar “tocat per la tramuntana” pot representar alguna cosa
més que tenir un cert toc de genialitat. Segurament caldran
nous estudis, i més aprofundits tècnicament que una simple enquesta, per a poder-ho determinar. Però si, com va
recordar Bulbena, des de l’antiga Grècia ja es deia que el
temps influïa en la salut, és evident que alguna cosa passa
quan bufa el vent del nord.
Escrivia Pere Corominas, a principis del segle passat, que
“la tramuntana esbandeix el cel, purifica l’atmosfera i presenta les arestes de les coses a la més clara percepció dels
sentits. L’empordanès la tem perquè encara és més franca i més valenta que ell, més al cap de temps de no sentir-la cantar alegre i esbojarrada, oprimit per la boira i la
congoixa, la desitja i l’enyora”. En ple segle XXI, segur que
molts hi estem d’acord.

L’estudi de Bulbena no parla de la relació entre suïcidis i
tramuntana, però és un tema recurrent entre professionals
de la psiquiatria des de fa anys. Les estadístiques –tot i que
el concepte suïcidi és molt relatiu ja que no sempre s’hi troba reflectit amb claredat- indiquen que l’Alt i el Baix Empordà són les dues comarques gironines amb un índex més
alt d’aquest tipus de mort. Les dades, al llarg de les dècades, també assenyalen que la primavera és l’època on se’n
registren més. Ara bé, la relació entre vent i suïcidi no queda clara. El forense Narcís Bardalet explicava fa uns anys
que “l’estadística demostra que a l’àrea de l’Empordà no
hi ha més gent que se suïcida quan el vent bufa de manera
més violenta” mentre que el psiquiatre Antoni Bulbena no
exclou el vincle i recordava que “a Mallorca existeixen indicis que el vent hi té relació”.

El doctor Antoni Bulbena donant a conèixer els resultats del seu estudi a
les Jornades de Meteorologia de Figueres. (Foto: BERNILS)
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ACTIVITATS DE NADAL
Dissabte 10 de desembre, a les 12 h.

Contes a la biblioteca: Quan arriba Nadal amb el País de Xauxa
Diumenge 11 de desembre, a les 18 h.

Quina a l’Espai Port. Organitzada per l’AMPA del CEIP les Clisques.
Divendres 16 de desembre, a les 17.30 h.

Decorem la biblioteca per Nadal, taller de guarniments de Nadal.
Dissabte 17 de desembre, a partir de les 18 h, als jardins de l’església parroquial.

Pessebre vivent. Organitzat per AMPA del CEIP les Clisques.
Diumenge 18 de desembre, a partir de les 18 h, als jardins de l’església parroquial.

Pessebre vivent. Organitzat per AMPA del CEIP les Clisques.
Dissabte 24 de desembre, a les 17 h

visita als pessebres de l’església, tortell i cava.
Dissabte 24 de desembre, a les 19 h.

Missa del gall.
Divendres 30 de desembre, a les 17.30 h.

Contes de Nadal i seguidament taller de fanalets amb la Sal d’Olot.
Diumenge 1 de gener, a les 12h.

Sardanes a la Plaça de la Gent Gran, amb la Cobla Vila de la Jonquera.
Diumenge 1 de gener, a les 18h.

Quina a l’Espai Port. Organitzada per l’AMPA del CEIP Les Clisques pro-cavalcada de Reis.
Dilluns 2 de gener, a les 16 h.

Taller de JugaCirc amb Activijoc, vine a fer un tastet al món del circ.
Dilluns 2 de gener, a les 19 h, a l’Espai Port.

Arribada del Patge Reial i recollida de cartes.
Dimecres 4 de gener, d’11h a 13h, a l’Espai Jove.

Taller de Noves tecnologies. Dirigit a joves entre 12 i 18 anys.
Inscripcions obligatòries a l’oficina de turisme. Places limitades.
Dijous 5 de gener, a les 18 h. Nit de reis.

Arribada de Ses Majestats els tres Reis d’Orient al passeig del Mil·lenari,
rebuda a l’Ajuntament i trobada amb els nens a l’Espai Port.

