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PRESENTACIÓ

Josep Maria Cervera, Alcalde

Benvolguts i benvolgudes,
A les envistes de tancar un altre any ens retrobem un cop més a

aquesta obra s’ha endarrerit per la situació de la Generalitat però

les pàgines del butlletí d’informació municipal, un espai que ens

preveiem desencallar-la en breu. En breu també arribarem a la

permet recollir bona part de l’activitat de l’exercici en curs. Tro-

fase final del desenvolupament de la zona industrial, els promo-

bareu en les pàgines següents informació de molts temes, deixeu-

tors han de presentar aquest mes el projecte de reparcel·lació i

me però començar fent referència al de l’aigua, que ha suposat

d’urbanització, que son el pas previ a la seva execució.

un dels fets més complicats que ens ha tocat gestionar estant al
capdavant de l’ajuntament. La severitat de la sequera acumulada
durant els darrers tres anys va fer que l’aqüífer d’on obtenim la
totalitat de l’aigua es salinitzes fins a uns nivells mai vistos, provocant que arribéssim a començament d’agost amb la situació límit
d’haver de declarar l’aigua no apta pel consum humà i els usos de
boca. Després de moltes converses amb tots els agents implicats
(ACA, CCB i SOREA) i cap solució a curt termini per afrontar el daltabaix que ens venia a sobre, va ser des del mateix consistori que
vàrem localitzar una dessaladora mòbil capaç de tractar l’aigua
que necessitàvem i deixar-la en condicions de ser utilitzada amb
totes les garanties sanitàries malgrat estar lluny del que hauria
de ser el seu estat òptim. La dessaladora, una de les dues úniques
que hi ha Europa d’aquestes característiques, va estar operativa
fins el primer episodi de pluges importants que ens va perme-

A nivell de país, com us passa a molts, penso en aquells que són
a la presó i a l’exili per haver-nos donat l’oportunitat d’expressar-nos sobre el nostre futur el 1r d’octubre. Penso que estan injustament acusats de sedició i rebel·lió a l’empara d’una violència
que tots sabem inexistent tal i com també va determinar un jutge
alemany aquest estiu en el cas del President Puigdemont. No cal
que ens enganyem, la situació és complexa i la solució complicada i no ens en podem abstreure en el nostre dia a dia, que en el
meu cas, passa per continuar treballant incansablement per tots
i cadascun dels veïns i veïnes del Port de la Selva com ho he fet
fins ara des del màxim respecte pels drets fonamentals de les persones i denunciant amb fermesa la seva vulneració allà on sigui,
garantint en tot moment la convivència i sense renunciar a la lluita pacifica per la llibertat i la plena democràcia del nostre país.

tre recuperar la normalitat. Tota aquesta operació ha tingut un

Aquest és el vuitè Nadal que m’adreço a tots vosaltres com a alcal-

cost econòmic molt important, aproximadament trenta mil euros

de, això confirma dues coses. Una, que el temps passa volant i l’al-

setmanals, que podrem afrontar amb recursos propis i l’ajuda de

tra que estem en el tram final de la legislatura i que les properes

l’ACA i de la Diputació de Girona. Vàrem entendre en aquells mo-

setmanes ens caldrà decidir com encarem el futur. De moment

ments que pel municipi tindria un cost més elevat declarar l’aigua

continuarem servint al nostre poble amb la mateix tarannà, il·lu-

no potable i continuar subministrant-la pels altres usos amb un

sió i força que el primer dia.

alt contingut amb sal. No cal dir que continuem treballant per no

Agraeixo el suport i la dedicació als meus companys d’equip de

trobar-nos més en una situació com aquesta.

govern i la resta de regidores, així com la feina feta i el compro-

Explicat això, deixeu-me fer referència a altres temes ja tractats

mís del personal de l’ajuntament, de les entitats, de les empreses,

en el darrer butlletí com el Pla Especial de l’àmbit portuari que

de les associacions i de totes les persones que s’impliquen per fer

comportava l’ordenació de les terrasses de la platja d’”Aquí de

del Port de la Selva un lloc millor.

sota” i de l’avinguda JV.Foix, en aquests moments estan a licitació

Acabo, un cop més, amb un sentit record per aquells que ja no hi

les obres del primer sector, mentre que el segon s’iniciarà a la tardor del 2019. Estem convençuts que aquestes actuacions, malgrat
l’enrenou que poden suposar els mesos d’obres, acabaran sent
una gran millora que beneficiarà a tothom. Tenim també pendent

son, encoratjant als que patiu una malaltia o alguna dificultat i
desitjant-vos a tots que el Nadal reforci les vostres il·lusions.

Bon Nadal i Feliç Any nou!

de licitar l’arranjament de la carretera de Sant Pere de Rodes,
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CULTURA

TRAMUNTANART
El passat mes de juny, després d’un any
de pausa per repensar-lo el tramuntanart
va tornar per quedar-se. Aquesta nova edició
de l’única mostra d’art contemporani del món
dedicada a la tramuntana.

Es va realitzar del 2 fins el 10 de juny. Durant una setmana el
Port de la Selva es va convertir en un museu a l’aire lliure amb
intervencions d’uns 70 artistes de diferents disciplines artístiques. Instal·lacions, escultura, ceràmica, pintura, il·lustració,
música, escriptura, dansa i performances o accions efímeres
es van complementar i van conviure en diferents racons del
nostre municipi.
La inauguració de la mostra es va fer el primer dissabte de
la mostra, el dia 2 de juny, a les 19h. Es va fer a les escales de
l’església parroquial, on es va fer la fotografia de grup dels artistes. Seguidament es va fer un passeig per totes les obres amb
els artistes i el públic assistent. Es varen visitar les obres exposades a l’interior de l’església, les obres exposades a la sala
d’exposicions municipals, al carrer Major 19, seguidament es
va anar a la platja d’Aquí dessota i al Passeig del Mil·lenari on
es concentraven la major part de les instal·lacions i escultures. Una vegada visitades aquestes obres es va anar a veure les
obres exposades a la casa del Mestre, i es va fer l’acabament
simbòlic de la pintura mural de grans dimensions que hi ha
a la façana posterior de Cal Nin. Al final de la vetllada, es va
fer la lectura d’un text dedicat a la tramuntana i un concert
de petit format. Artistes i visitants van acabar el dia amb una
copa de cava.
El diumenge 3 de juny va continuar el tramuntanart amb la
dansa com a protagonista, amb una actuació a la pl. Pol Nadal i Mallol i a continuació una performance a la platja. Tot i
l’amenaça de pluja, es va acabar el matí amb una copa de vi i
amb música en directe, creant un espai agradable d’intercanvi
d’impressions entre artistes i visitants.
Per poder gaudir de tot el Tramuntanart, es van fer uns plànols amb un circuit on hi havia la ubicació de totes les obres
d’art amb les dades dels artistes participants, i un recorregut
per espais; en el mateix fulletó es trobava tot el programa amb
els horaris i els actes organitzats.
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Mar de tramuntana. Xavier Raventós

El Passeig del Mil·lenari va acollir més de trenta obres, pràcticament la meitat d’intervencions de la mostra, on es van poder veure instal·lacions, escultures, pintura i fotografia artística. Aquest any complementant les intervencions en espais
exteriors hi va haver quatre espais interiors envaïts d’art, que
ja els hem anomenat abans: l’Església, Sala d’exposicions del
carrer Major, cal Nin i Cal Mestre.
Un dels primers canvis que aporta la nova edició del Tramuntanart és que a partir d’aquesta edició hi ha un canvi en la
imatge gràfica de la mostra. Cada any el cartell del Tramuntanart anirà canviant cada any, l’obra de l’artista del cartell
Tramuntanart 2018 és la Paula Bonet, amb una interpretació
de la tramuntana.

La dona del vent. Anna Rabella

Els artistes que van participar en la vuitena edició del tramuntanart van ser: Alicia Cayuela, Àngel Casas, Cal Rajoler,
Carme Bosch, Carme Esmerats, Claudi Puchades, Daniel Despothuis, Diego Ferrari, Elke Embo, Enric Cervera, Enric Iglesias, Enric Puigsegur, Esther Marés, Eulàlia Torrella, Ferran
Centelles, Françoise Gregoire, Grup Windcicle, Helena Agustí, Isidre Corominas, Javier de Francesco, Joan Homs, Joan
Poch, Joan Sorolla, Joaquim Casas, Jordi Cervera, Jordi Comas
(FERT), Jordi Ferrerfabrega, Josep Canet, Josep Coll, Josep Manel Fossas, Josep Moscardo, Julio Borg, Laia Vaquer, Laura
Gonzalo, Laura Segura, Manuel de Francesco, Maria Mercè
Martí, Maria Montserrat, Marie-Laure Masselin, Miquel Ortega, Miquel Ruiz, Natalie Staniforth, Núria S. Lacambra, Ona
Baturone, Patricia H. Bustamante, Paula Bonet, Pepa March,
Pere Molina, Pilar Pineda, Projecte Dansa, Ramon Moscardo,
Ramon Padullés, Robert Serrat, Rosa Brugat, Saki Guillem, Salvador Ramon, Saskia Vermeulen, Silvia G. Armesto, Susana,
Tanet Canet, Tate Garrigasait, Xavier Raventós.

Filigranes. Pilar Pineda
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ÀREA DE JOVENTUT

RACÓ
JOVE

Ens fa molta il·lusió, com cada any,
presentar-vos un recull de les activitats que han tingut lloc a l’àrea
de joventut al llarg de l’any. Cal dir
primer de tot que aquestes no podrien ser sense la participació dels
joves del Port de la Selva, als que
els donem les gràcies.
Aquest any s’han organitzat algunes col·laboracions a les activitats del nostre municipi, per tal de recollir diners perquè es
va pensar en la possibilitat de després poder fer una sortida
tots junts.
Així vàrem començar l’any col·laborant en l’organització de la
quina de l’Ampa, i vam fer una de les quines del dia 1 de gener,
alguns d’ells també s’ho varen passar molt bé cantant els números de les diferents quines. També vàrem fer una parada a
la Fira de l’Espàrrec i en aquesta ocasió es van pintar cares als
nens/es que volien amb maquillatge infantil.
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Al llarg de l’any ens hem anat trobant a l’Espai jove, per preparar les diferents activitats, aquest any hem comptat amb
el suport d’una jove del Port, la Sara Moumni, que ha fet les
pràctiques del curs de monitora de lleure i ens ha ajudat a
organitzar diferents activitats com el taller de decoració de
bicicletes de Setmana Santa.
Entre tots vàrem també decidir quina sortida podríem fer plegats i es va pensar d’anar a un escape room a Girona i passar
el dia allà. Va ser molt divertit marxar tots junts amb el tren,
visitar la ciutat i fer l’activitat de l’Scapis. Vàrem fer dos grups
i cadascun va haver de superar els diferents paranys i enigmes per tal de sortir de l’espai tancat.
I per a fer nadal us presentem una imatge de la nostra participació en la mostra de pessebres a l’Església de l’últim any
Us volem recordar que compteu amb el suport de la tècnica
de joventut del Consell Comarcal de l’Alt Empordà; a nivell
municipal i a través d’ella us oferim als i les joves del Port de
la Selva, un servei d’assessorament i orientació en formació
ocupació i mobilitat internacional. L’horari d’atenció és setmanalment els divendres de 10h a 14h del matí, podeu concertar dia i hora enviant correu electrònic a la nostra tècnica
MªJosé Navarro a mjnavarro@altemporda.cat
Finalment volem agrair als joves la vostra participació i dirvos que el nostre objectiu d’aquest proper any serà continuar
oferint recursos i millorar l’oferta d’activitats juvenils.

Regidora de Joventut Maria Rosa Sala
Tècnica de Joventut Maria José Navarro
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ARTICLE

L’AIGUA
AL PORT
DE LA SELVA
El Port de la Selva ha viscut aquest 2018 l’any més complicat en relació amb el subministrament d’aigua, com a mínim,
dels darrers 20 anys. El nostre és un dels pocs municipis de
la Costa Mediterrània que a començaments del S.XXI encara s’abasteix només de l’aigua del seu propi aqüífer. Aquest
fet cal valorar-lo positivament perquè és un indicador de la
sostenibilitat del municipi que ha tingut un creixement proporcional al seus recursos hídrics i fins a dia d’avui no ha
generat cap dèficit a cap altra conca.
En situacions de pluviometria considerada normal (la mitjana de les darreres dècades se situa entorn els 650 mm/any)
no tenim problemes greus de subministrament més enllà de
patir una salinització de l’aigua després de l’estirada de l’estiu i fins a l’arribada de les pluges de la tardor, però que no
supera el llindar dels 250 mg/l i per tant es manté en el que es
considera normal.
Els anys 2007 i 2008 vàrem patir el primer període de sequera d’aquest segle que ens provocà un augment de la salinitat
importantíssim. Aquest s’intentà pal·liar amb la construcció
de nous pous per complementar el de l’aqüífer principal.
Malgrat tot, aquest sistema es demostrà insuficient i es va començar treballar en altres alternatives com la reutilització de
l’aigua. En aquest camp el nostre municipi ha estat referent
i des de la tardor del 2015 fins a la primavera del 2017 es va
poder infiltrar aigua regenerada garantint la qualitat de la
mateixa. L’estiu del 2017 es va haver d’aturar el procés perquè l’aigua ja presentava un índex de sal elevat i la sal no es
pot eliminar amb el tractament que es fa per la reutilització.
Això, afegit a la manca de pluja, va fer que el novembre del
2017 es reactivés el decret de sequera, que demanava el compliment de forma estricta de les mesures establertes mitjançant Decret d’alcaldia que estableixen un seguit de prohibicions en la utilització de l’aigua subministrada a través de
la xarxa municipal com la de reg agrícola i de reg de jardins,
la neteja de carrers i espais públics, omplir piscines, la neteja
de façanes i terrasses i qualsevol altre ús que no sigui pròpiament el domèstic.
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I és que a casa nostra a diferència de bona part del país,
hem viscut una situació excepcional perquè la mitjana de
pluja dels darrers tres anys ha quedat per sota dels 500mm
(495mm el 2015, 476mm el 2016 i 411mm el 2017) que només
s’ha vist trencada amb les pluges continuades d’aquest mes
d’octubre que ens han fet superar el 500mm anuals aquest
2018 i ha permès aixecar el decret de sequera i recuperar la
normalitat.
Aquest estiu i davant l’augment de la salinitat de l’aqüífer
fins a índex extraordinàriament alts va fer necessari prendre
la mesura urgent i extraordinària de llogar una dessaladora
mòbil per tractar l’aigua de l’aqüífer i garantir els usos de
boca de l’aigua. Aquesta mesura es va desactivar el 18 d’octubre després del 1r episodi de pluja d’aquesta tardor.
Com que no teníem cap certesa de que plogués, havíem iniciat
una connexió a precari amb Llançà per poder tornar igualment la dessaladora. La connexió amb Llançà per si mateixa
no és una opció definitiva entre altres coses perquè no ens pot
garantir un subministrament continu degut a que no hi arriba
prou aigua per abastir els dos municipis durant els mesos d’estiu. Només és una bona opció d’octubre a abril, malgrat això
incorporem aquesta opció com una oportunitat més.
La solució definitiva, que des de fa mesos que treballem, passa
per poder-nos connectar a la xarxa de la Costa Brava Nord que
porta aigua a Cadaqués. A priori sembla ser que és la millor
opció per poder afrontar amb les millors garanties possibles
el subministrament d’aigua en el nostre municipi. La complexitat del projecte és important i requereix d’actuacions més
enllà del nostre terme però tots els agents implicats hi estem a
sobre perquè sigui una realitat el més aviat possible.
Aquesta actuació o qualsevol altre que fem ha d’anar igualment acompanyada d’una intensificació de l’estalvi i un aprofitament més eficient. Per tant, des d’aquest espai, continuem
demanant a tothom que faci un ús responsable i fomenti l’estalvi de l’aigua en la seva activitat diària.
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IMPLANTACIÓ
DEL SERVEI DE RECOLLIDA
DE FRACCIÓ ORGÀNICA
DELS RESIDUS MUNICIPALS
El passat 10 d’octubre es va fer una presentació a l’Espai Port
per tal d’informar al ciutadà de la implantació de la recollida
de la fracció orgànica. En aquesta presentació es van fer entrega del cubell i les bosses compostables per a cada habitatge. A
l’ajuntament i a l’oficina de turisme disposem d’aquest material per a qui no va poder assistir a la presentació.
La Fracció Orgànica dels Residus Municipals és la part dels residus domèstics que es pot degradar biològicament. Fonamentalment, està constituïda per restes de menjar, com les restes
de preparació, les sobrants o els aliments en mal estat i per
restes vegetals de mida petita i de tipus no llenyós que poden
ser recollides selectivament.
Les restes vegetals de mida petita i tipus no llenyós, tractant-se
de fracció vegetal (fulles, flors), es pot considerar FORM, ja que
es podrà gestionar conjuntament amb els altres residus orgànics i no és necessari cap tipus de pretractament (trituració)
abans de la seva valorització.
Dins els residus municipals, la fracció orgànica (gairebé un
40% dels residus que es generen), és la fracció més inestable,
ja que al voltant del 80% en pes és aigua i la resta és matèria
orgànica (hidrats de carboni, proteïnes i greixos). La fracció
orgànica té una densitat força elevada però variable (aproximadament 0,5-0,6 T/m3), la qual cosa fa que pesi molt i ocupi
poc espai.
La fracció orgànica es pot dipositar en els contenidors marrons fins a 48 hores després d’haver-la generat que és quan
inicia el seu procés de descomposició, i pot comportar algunes
olors. La matèria orgànica es porta a la planta de compostatge
del Centre de Residus de l’Alt Empordà a Pedret i Marzà, on
s’inicia un procés de compostatge, a través del qual s’obté el
compost que es pot utilitzar en l’agricultura i la jardineria.

Per començar i poder veure com va, i si cal ajustar-ho, la recollida de la fracció orgànica es realitzarà els dilluns, dijous
i dissabtes de temporada baixa, augmentant als set dies de la
setmana els mesos d’estiu.
Hem de mirar de no generar deixalles, les que no fem son les
millors, però com que això és molt difícil us recordem a totes i tots la necessitat de reciclar les deixalles, hem de tenir
en compte que si classifiquem la brossa abans de llençar-la,
aquesta es pot reciclar, és a dir, és pot reutilitzar per altres
usos o inclús per fabricar nous productes.

Tingueu molt present que els contenidors destinats a la fracció
orgànica són els de color marró, els trobareu al costat dels grisos de rebuig que es troben en les àrees d’aportació del municipi. Sigueu molt curosos en no posar altres coses en el contenidor marró, els impropis penalitzen i generen un encariment
del cost de tractament d’aquesta fracció.
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SALUT I BENESTAR
MULLA’T PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE
CELEBRA 25 ANYS
El Mulla’t per l’esclerosi múltiple ha celebrat aquest 2018 els
25 anys, una llarga trajectòria en que ha donat a conèixer
l’esclerosi múltiple, una malaltia neurològica sense cura, de
manera lúdica i festiva, fent un salt a l’aigua com a símbol de
solidaritat amb les persones que pateixen Esclerosi Múltiple.
L’objectiu del mulla’t és reivindicar una malaltia que afecta a
7.500 persones a Catalunya i que moltes vegades és invisible.
Per celebrar l’aniversari, el dissenyador Xavier Mariscal, que
va ser l’autor del cartell de la primera edició, ha dissenyat també la imatge d’aquest any. Mariscal ha creat diferents personatges que representen, sempre de forma simpàtica, les persones que es mullen amb un traçat desenfadat, fresc i divertit tal
com pretén ser el Mulla’t.
En aquests 25 anys d’activitat han aconseguit donar a conèixer
la malaltia de la que encara avui no se’n saben les causes. La
Fundació ha anat creixent al llarg del temps. Avui té centres a
Reus, Lleida i Barcelona i ofereix serveis a Girona. Igualment,
té un Centre Especial de Treball que dona feina a 90 persones
amb esclerosi múltiple i altres discapacitats.

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE
ESPAIS BLAUS
El passat 15 de setembre, es va presentar
a l’Espai Port, el projecte “ESPAIS BLAUS.
MAR, SALUT I LONGEVITAT, a càrrec de Toni
Salamanca, consultor i expert en envelliment
actiu. L’acte va ser presentat per Josep María
Cervera, alcalde del Port de la Selva i Rosa
María Fraguell, Delegada de Medi Ambient
del Club Nàutic.
El Espais Blaus, són zones on hi ha una concentració notable de persones centenàries
gràcies a la bona qualitat ambiental i salut
de la població. En l’acte es va exposar el cas
de Menorca, a partir de les pròpies investigacions de Toni Salamanca i les potencialitats
del Cap de Creus i alguns punts de les Açores.

Al nostre municipi per commemorar l’aniversari, l’ajuntament
del Port de la Selva i el Club Nàutic Port de la Selva es van unir
per a realitzar activitats a la piscina del club, com la nedada
de metres solidaris o el ball de la cançó del Mulla’t. L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil van muntar la seva carpa,
que va servir de punt de venda dels articles que la Fundació
per l’esclerosis múltiple va proporcionar per col·laborar amb
la investigació d’aquesta malaltia.

Gràcies a tots els que van col·laborar		
i participar en aquest 25è aniversari!

L’AJUNTAMENT INCORPORA UN JOVE EN SITUACIÓ
D’ATUR EN EL MARC DEL PROGRAMA GARANTIA JUVENIL
L’Ajuntament s’uneix a aquest projecte del Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC) que aposta per oferir una formació i una primera experiència professional que permeti als joves obrir-se pas en
el món laboral.
A través de la subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC) -circumscrita al Programa Garantia Juvenil– l’Ajuntament
va incorporar a finals de octubre un jove en règim de pràctiques.
El contracte té una durada de sis mesos, que finalitzaran a finals
d’abril. La persona contractada treballa fent tasques a la brigada
municipal com la recuperació de camins rurals en l’àmbit de terme
municipal que s’han perdut per la crescuda de la vegetació, petits
treballs de paleteria i desbrossada de zones verdes municipals.
Així l’Ajuntament del Port de la Selva contribueix a millorar, en la mesura del possible, les condicions d’accés dels joves al mercat laboral.

Segons el projecte presentat, les persones
longeves de l’Alt Empordà tenen característiques comunes, com ara la qualitat de vida,
la proximitat al mar, viure envoltats d’una
baixa densitat de població, estar exposats
a una vida poc estressant, seguir una dieta
mediterrània i tenir activitat física regular,
en funció de les aficions personals.
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BUTLLETÍ

TRANSPIRENAICA SOCIAL I SOLIDÀRIA
El passat juliol el Port de la Selva va tornar a rebre
la Transpirinenca Social Solidària per sisè any consecutiu. En aquesta edició es commemorava el 70è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans
proclamat per les Nacions Unides, una declaració
que pretén enderrocar les barreres entre persones i
defensa dignitats.
Al llarg de 45 dies uns 500 participants van creuar
els Pirineus caminant. Hi van participar 300 joves
de països molt diversos com Camerun, Gana, Perú,
Colòmbia, Eritrea, Índia o Rússia entre molts altres,
que han recorregut 800km al llarg dels quals van treballar diversos aspectes per promoure el talent, potenciar l’autonomia personal i els hàbits saludables,
promoure el respecte entre les persones, la diversitat
i l’entorn.
És un projecte que pretén ser un suport a les entitats
socials i educadores que treballen amb joves en risc,
els que treballen per la reinserció de joves al sistema
educatiu i laboral i per sensibilitzar a la població en
relació a la inclusió social.

LET’S CLEAN UP EUROPE 2018
Let’s Clean Up Europe és una iniciativa impulsada per la Comissió Europea en el marc del projecte Life de la Setmana
Europea de Prevenció de Residus (European Week for Waste
Reduction, EWWR) que consisteix en la recollida de residus
dels espais naturals. La EWWR coordina una jornada anual
de neteja a tot Europa per tal de reduir el nombre de residus
abocats a la natura i donar visibilitat a la problemàtica de les
milions de tones d’escombraries que acaben als oceans, les
platges, els boscos i altres espais de la natura.

Al Port de la Selva, l’activitat va ser organitzada a Cala Tamariua, el divendres 11 de maig pel Club Nàutic Port de la Selva
i el Parc Natural de Cap de Creus, amb el suport i col·laboració de l’Ajuntament del Port de la Selva, i la participació dels
nens (de P3 a 6è) i professors del CEIP Les Clisques. Hi van
participar 64 persones, que varen omplir 3 sacs de mida industrial, els residus trobats varen ser principalment plàstics,
tot i que també s’hi van trobar llaunes, cordes, xarxes, caixes,
vidres, sabates i porexpan entre altres.

La jornada és oberta a la participació del conjunt de la ciutadania i pretén tenir un caràcter lúdic i sensibilitzador. L’activitat se celebra de forma simultània i coordinada a diferents
localitats europees amb el suport dels governs regionals,
administracions públiques, associacions, escoles, empreses,
i mitjançant l’acció directa del voluntariat. La jornada es
planteja com una acció directa de recollida dels residus trobats als marges de lleres de rius i llacs, boscos, platges i altres
espais naturals. A mesura que els participants avancen en el
recorregut, recullen els residus trobats al pas i els separen
per tipologies per facilitar-ne el reciclatge. Al final de la jornada, els participants calculen el volum de residus retirats i
els pesen. L’acció és una oportunitat única per incrementar
el nivell de conscienciació sobre el problema de la brossa i
ajudar a canviar el comportament de la gent.

Analitzant la jornada es va fer palesa la necessitat de reduir
la generació de residus, de reciclar tots els que siguin possible, i de fer activitats com aquesta en àmbits naturals on la
majoria de deixalles arriben del mar i dels usuaris que freqüenten la platja a l’estiu.

D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
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SALUT I BENESTAR
GRAN RECAPTE D’ALIMENTS
El Gran Recapte d’Aliments a Catalunya és una campanya de
recollida d’aliments bàsics per aconseguir que les persones
més necessitades del nostre entorn rebin ajuda alimentària.
La jornada serveix alhora per donar a conèixer la situació i
donar visibilitat a la problemàtica alimentària. La campanya
la duen a terme simultàniament els quatre Bancs d’Aliments
de Catalunya.
L’ajuntament del Port de la Selva participa cada any en el recapte amb el suport del supermercat Spar del municipi. El aliments recollits el 2017 varen ser molt variats, es van recollir
un total de 1540kg, el que més es va recollir va ser 360 litres de
llet, 218kg de pasta, 150kg de peix en conserva, 145 litres d’oli,
173kg de llegums i 109kg d’arròs entre molts altres productes.
Cal agrair totes les donacions així com tots els voluntaris que
fan possible el gran recapte d’aliments.

HUMANA
El Port de la Selva compta amb tres contenidors verds on dipositar el residu tèxtil per a la seva recollida, situats a les illes
d’aportació del moll de la Timba, a la carretera de Selva de
Mar i un tercer ubicat a l’aparcament del dispensari.
Les dades recollides mostren com en general superem les donacions del 2017, esperant que el que queda d’any l’augment
continuï.

Humana és una Organització no Governamental per al Desenvolupament que té com a objectiu la protecció del medi ambient
mitjançant la reutilització del tèxtil per tal de millorar les condicions de vida de les comunitats en vies de desenvolupament,
amb especial atenció als joves i infants.

CARRER DE LA TIMBA 3
1/1 - 31/3

1/4 - 30/6

1/7 - 30/9

1/10 - 31/12

TOTAL

2017

176,9

572,8

903,57

517,93

2.171,20

2018

433,25

744,26

929,8

-

-

1/1 - 31/3

1/4 - 30/6

1/7 - 30/9

1/10 - 31/12

TOTAL

2017

127,39

371,62

397,62

277,07

1.173,72

2018

184,31

280,36

324,2

-

-

1/1 - 31/3

1/4 - 30/6

1/7 - 30/9

1/10 - 31/12

TOTAL

2017

310,36

682,6

1156,59

595

2.744,55

2018

532,71

729,38

845,95

-

-

Carrer Selva de Mar 5

Carretera GIV-6121 Km 1
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BUTLLETÍ

SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL

El 2018 ha estat un any molt intens per a l’associació de voluntaris de protecció civil, ja que s’han assolit tots els objectius
que s’havien marcat a principis d’any. A part de la presència
dels voluntaris en actes de molta afluència de gent i del suport als equips d’emergències, s’ha assolit la xifra de 100 socis,
s’ha renovat la imatge exterior dels 2 vehicles dels que disposa
l’associació, amb una unificació de la logotipació, s’ha adquirit
nou material per a l’atenció de les persones accidentades o indisposades i s’ha incrementat la presència a les xarxes socials
(twitter i facebook).

Amb aquesta campanya, que s’allargarà fins l’estiu del 2019, es
preveu destinar, a finals d’aquest mes de desembre, 3.000€ a
l’Obra Social Infància de Sant Joan de Deú.
El mes de juliol, el president i el vicepresident de l’associació
van mantenir, a Sant Joan de Déu, una reunió amb la responsable de l’obra social per informar del funcionament de la
campanya.

L’actuació més important del 2018, però, ha estat la campanya
dels clauers solidaris #PelsValents, engegada el mes de febrer,
que destina gran part de la recaptació a la construcció del nou
Pediatric Cancer Center Barcelona Sant Joan de Déu.

Persones que van fer un servei públic
Josep Maria Mension Pujol

Miquel Nadal i Cané

Ens va deixar el 24 de desembre de 2017. Havia nascut el

Ens va deixar el 7 d’agost de 2018. Havia nascut el 28

28 d’agost del 1947 al Port de la Selva. Estava casat amb

d’agost del 1936 al Port de la Selva. Estava casat amb

la Maria Dolors Llorens Pellicer, amb qui va tenir dos

l’Antonia Massot Falcó, amb qui va tenir dues filles,

fills, en Josep Maria i la Marina. Durant bona part de la

la Montserrat (†) i la Carme. Va treballar a Sorea però

seva vida va estar al capdavant del càmping de la família.

era molt conegut perquè feia de barber. Va ser Jutge

Va ser Regidor de l’Ajuntament des del 1987 al 1991.

de Pau substitut des del 2002 al 2011.

La cerimònia de comiat es va celebrar

La cerimònia de comiat es va celebrar

el 26 de desembre del 2017.

el 8 d’agost de 2018.

Aprofitem aquestes pàgines per tenir-los en el record i agrair la seva dedicació al municipi.
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ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ

SETMANA SANTA 2018
La setmana santa sempre és mereix una menció a part per diverses raons, els nens no tenen escola i augmenta el seu temps
lliure i molta gent aprofita els dies de festa de la setmana per
fer unes petites vacances. Normalment setmana santa també
és el punt d’inici i d’escalfament per encetar la temporada turística. En aquest marc, seguint la tendència dels darrers anys,
la gent del poble i els visitants, han pogut gaudir d’una programació cultural intensa.
Cinema: L’actor i director de cinema Joan Frank Charansonnet,
de forts lligams amb la Vall de Santa Creu, va fer la preestrena
al Port de la Selva de la pel·lícula Doctrina: el pecat original i la
reinserció, la sessió va comptar amb la presència del director
acompanyat dels actors de la pel·lícula. La pel·lícula és una
producció independent rodada sense subvencions públiques i
es va estrenar oficialment l’11 de maig amb la projecció a més
de deu sales. Els actors que protagonitzen la trama són Èfren
Casa, Jordi Reverte, Dani Bernavé i Alba López. La història,
que no deixa indiferent i porta a la reflexió, parteix de doctrina Parot que anul·la la condemna d’un assassí en sèrie que
porta 20 anys a la presó. A part d’aquesta pel·lícula, durant la
setmana santa Joan Frank també va fer la projecció de Pàtria,
que va estrenar el juny del 2017, una aventura èpica basada
en una llegenda fundacional de Catalunya protagonitzada pel
cavaller medieval Otger Cataló.
Excursions. La descoberta de la natura sempre és una opció
interessant, i molta gent es va apuntar a les sortides que es
varen programar, Els animals del Cap de Creus i la sortida del
Port de la Selva a Puig Gros.
Exposicions: Les activitats han estat majoritàriament dirigides
a un públic familiar, amb la inauguració de dues exposicions:
la inauguració de l’exposició de la sala d’exposicions municipals, del carrer Major, 19, que portava el títol d’Immersió Natural i també es va inaugurar al Monestir de Sant Pere de Rodes l’exposició itinerant: Portalada de Santa Maria de Ripoll.
Candidatura Patrimoni Mundial de la Unesco.
Infantils: el primer diumenge de rams a la tarda, es va donar
el tret de sortida a les activitats infantils a l’Espai Port amb
l’espectacle Més que màgia del Mag Stigman, que va aconse-
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guir grans complicitats amb el públic. El dimecres de setmana
santa, també a l’Espai Port els actors de la Minúscula ens varen
portar la sessió de contes: Contes de pooor! Per morir-se de
riure i seguidament es va fer un taller de titelles de dit amb
monitors de la companyia Activijoc. El dijous va ser el dia de
treure les bicicletes per engalanar-les de manera divertida i
fer una petita rua pels carrers del poble. El punt d’arribada va
ser la plaça del Dr. Oriol on acabàvem la rua amb una xocolata desfeta amb melindros i amb els tallers de maquillatge de
fantasia que tant agraden de la Bel. El divendres vàrem gaudir
una vegada més de la visita d’en Gilbert de la Cia. Struc, durant
el matí es va passejar pels carrers del poble fent animació de
carrer i a la tarda va oferir un espectacle de màgia a la plaça
de la Gent Gran. Dissabte és el dia que preparem la mona, així
que malgrat la tramuntana, que ens va fer canviar la ubicació inicial del taller, tota la mainada que va voler va poder fer
la seva mona personalitzada amb els monitors de la Xarranca, que també varen fer una instal·lació de jocs gegants, que
permetien als nens compartir un moment de jocs tradicionals
amb els seus acompanyants o entre ells. El diumenge a la tarda
va torna la Cia. Struc, amb una activitat que va despertar molta curiositat, les bicicletes boges, amb bicicletes extravagants
que no funcionaven com les de casa, algunes per avançar calia pedalar al revés, algunes anaven fent bots, altres no tenien
les rodes d’igual mida, en definitiva un taller on els que varen
provar van divertir-se molt.
A part de totes aquestes activitats, al Passeig estaven instal·lats
els inflables que obrien matí i tarda.
Llibres: el divendres a la tarda, es va fer la presentació del
llibre La vida pot ser rosa, ambientat al Port de la Selva, de
l’escriptora garrotxina Sílvia Vilacoba. La presentació es va
fer a l’Espai Port, conduïa la presentació la periodista Mariona
Comellas i l’editor Josep Oliveras.
Música. Durant la setmana santa vàrem tenir dues activitats
musicals, la primera amb la música de carrer de la xaranga
Bufatramuntana, portant la percussió pels carrers del poble
i el mateix dissabte a la tarda els grups d’havaneres Cap de
Creus i Mar d’Amunt va fer una cantada a la plaça Pol Nadal,
amb la presentació de l’havanera dedicada a l’Avi Camanci.

BUTLLETÍ

X FIRA DE L’ESPÀRREC
El passat 15 d’abril es va fer la 10a fira de l’espàrrec de bosc
al Port de la Selva. A causa de la pluja no es va poder celebrar
la fira el dia programat originàriament, 8 d’abril. La fira es va
fer com en els darrers anys seguint els carrers de la riba del
poble. Es va realitzar amb la col·laboració de comerciants, restauradors, artesans, associacions i entitats del municipi. També hi varen participar artesans de fora que van portar els seus
productes. Els tastets amb productes realitzats amb espàrrecs
van continuar sent el producte estrella de la fira. Completant
la fira hi havia activitats complementàries com ara actuacions,
havaneres i inflables. La fira la Mar de Creativa es va integrar
a la Fira de l’espàrrec oferint tallers de manualitats i activitats
infantils. Una novetat destacable de l’edició d’aquest any va
ser el canvi de les carpes blanques per parades de fusta.

VISITES A L’ESGLÉSIA
L’església parroquial del Port de la Selva ha obert les seves portes a l’estiu fora dels horaris de cerimònies religioses,
pel qui volgués fer la visita. Els matins de juliol i agost, de dimarts a diumenge, d’11h fins les 13h. Han passat per l’església durant el mes de juliol 1132 persones i 2056 al mes d’agost, un total 3188 persones.

D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
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ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ

FIRES D’ESTIU
II FIRA DE PINTURA
i I FIRA D’ARTESANIA
El mes de juliol passat es va continuar la iniciativa de fer
al passeig petites fires amb unes 10 parades, des de l’hora
que el sol comença a baixar, cap a les 19h fins a mitjanit. El
dissabte 21 de juliol es va celebrar la IIa fira de pintura i el
dissabte 28 la fira d’artesania d’estiu.

APLEC DE SANT BALDIRI
Ja fa 11 anys de la recuperació de l’antic aplec de Sant Baldiri. L’ermita que està situada a uns 5 km del nucli urbà, va
ser recuperada per l’Ajuntament del Port de la Selva el 2007,
amb diferents obres de consolidació. També es va recuperar
l’antic aplec, que va ser molt popular antigament, quan les petites festes locals eren pràcticament l’única opció d’esbarjo de
la gent. L’any 1917 es va deixar de celebrar l’aplec de Sant de
Sant Baldiri i només alguna gent gran recordava com de nens
es guardaven algun diner per poder comprar petites joguines
i llaminadures a les parades que es desplaçaven fins l’ermita.
L’aplec d’enguany ha consistit en una arrossada popular, música i cucanyes tradicionals per la mainada.

FESTA MAJOR D’HIVERN
I RANDEMAR FAMILY MUSIC FESTIVAL
La festa major d’hivern, dedicada al copatró de la vila, Sant
Baldiri, va ser els dies des del 18 fins el 21 de maig. El tret
de sortida de la festa major va ser la mostra de cuina, que es
va celebrar en la seva onzena edició. Es va celebrar, com és
costum a l’Espai Port, i va ser possible gràcies al grup de col·laboradores del poble que van organitzar la mostra i van servir
els diferents plats.
El dissabte 19 es va dedicar a la mainada i el jovent del poble
amb el Randemar Family Music Festival. Grups de música de
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reconeguda trajectòria dintre del panorama musical català
van tocar durant tota la tarda i una part de la nit a l’escenari
del Passeig. Els Atrapasomnis van obrir la tarda amb un espectacle de gran format, que porta el nom l’aventura de somniar.
Tot seguit el grup La Belluga de Santa Perpètua de Mogoda van
portar les cançons de la girafa Belluga. Va obrir la nit el grup
Segonamà que va presentar el seu disc Respira i tancant la nit
Pepet i Marieta. Per completar l’oferta musical de la tarda,
també hi va haver com cada any tallers de manualitats.
El dia pròpiament dit de la Festa Major, es va començar amb
un ofici solemne dedicat al copatró i amb la rua dels gegants.
Aquest any van acompanyar als gegants Baldiri i Neus, els grallers d’Espolla i els gegants, gegantons i capgrossos de Roses,
Vilajuïga, La Palma de Cervelló, Lloret, Pallejà, St. Andreu del
Palomar, la Batlloria i Palau Solità i Plegamans. També va ser el
dia del dinar que es fa cada any per aquesta data en homenatge
a la Gent Gran. A la tarda va haver un concert i ball interpretat
per l’Orquestra Costa Brava. La mainada va poder gaudir dels
inflables al Passeig i de la primera Holly Party. Es va tancar la
festa el dilluns 21 amb activitats dedicades a la mainada.

FESTA MAJOR D’ESTIU
El dia 4 d’agost el músic i director d’orquestra, Salvador Brotons, va obrir la festa major d’estiu amb un pregó i amb un
espectacular concert, que portava el títol de Per tu Catalunya,
dedicat a la cançó tradicional catalana, un concert amb una
gran càrrega emotiva on es van interpretar temes d’aquells
que tothom coneix: l’emigrant, l’Empordà, la Santa Espina ...
la música va ser interpretada per la cobla Mediterrània, juntament amb músics solistes i la soprano Rosa Maria Conesa i
el tenor Carles Prat. Al vespre va haver-hi el castell de focs.
El dissabte 5, dia de Santa Neus, es va fer l’ofici solemne dedicat a la patrona, seguit de sardanes. A la tarda els nens van
gaudir d’inflables aquàtics, els gegants del poble van fer una
petita sortida i al vespre festa grossa amb els grups Sense sal
i Wasa Corporation. Diumenge 6 van haver-hi més inflables
aquàtics, i un espectacle de circ a la plaça del Dr. Oriol amb la
Cia. Vermut. A la nit es va fer el concert i ball de festa major
amb l’orquestra la Chatta.

BUTLLETÍ

MÚSICA A L’ESTIU
Com cada any l’estiu ens porta música, el festival de música
més conegut a casa nostra és el Festival de Música de Sant Pere
de Rodes, enguany en la seva 18a edició. Aquest festival, organitzat per Opus Artis, amb els músics Carles Lama i Sofia
Cabruja, porta músics de gran talent per fer concerts, normalment de petit format, a l’escenari incomparable de l’església
del Monestir de Sant Pere de Rodes: piano, flauta, violí, veu
són alguns dels instruments més habituals d’aquest festival
amb interpretació de temes diversos, majoritàriament clàssics. Aquest festival organitza tres concerts fora del Monestir,
a l’església del Port de la Selva, és l’Off festival, concerts de
música internacional, més populars, aquest any dedicats als
tangos, al jazz, a la música brasilera i als boleros.

En la vessant més marinera, el 15 de juliol, a la plaça de la Gent
Gran, es van unir per aquest concert la coral els Lledoners de
Selva de Mar, dirigits per la Blanca Ortiz i el grup d’havaneres Mar d’Amunt per interpretar plegats un repertori de cançó
marinera. El darrer divendres de juliol es va celebrar la XXIIIa
Nit de l’havanera amb els grups Mar d’Amunt i Ultramar, a la
platja d’Aquí de sota. Acompanyant les havaneres es va poder
degustar el cremat del Cap de Creus.
Amb uns registres musicals molt diferents, l’11 d’agost la platja
del Pas va ser l’escenari de la quarta edició de la Night Beach
Party amb els DJs Blanca Ross i Ander Sac. El 25 d’agost ens
va portar la IIIa Nit de Rumba, amb els grups Landry, I la FM i
Oshun, a la zona del Moll d’en Balleu.

El Festival de música de l’Albera va celebrar la seva XXIIa edició, el passat 21 d’agost a l’església de Sant Fruitós de la Vall
de Santa Creu, amb l’actuació del jove cor de cambra, Estem
d’acords interpretant Cançons de sempre.
Aquest estiu, l’església parroquial ha estat un dels 11 escenaris del Festival de guitarra de la Mediterrània, organitzat per
Tono Blasi. Durant cinc diumenges consecutius, Blasi ha portat
diferents formacions amb la guitarra com a protagonista.
La música clàssica d’orquestra i cor també ha estat present
a l’església parroquial a l’estiu. El 14 d’agost l’església es va
omplir per gaudir d’una de les peces cabdals de la música
clàssica: el Rèquiem de Mozart, interpretat pel Cor i Orquestra de l’Empordà.

D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
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ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ

DISSABTES INFANTILS
Les tardes dels dissabtes d’estiu estan dedicats als més petits. Música, animació infantil, teatre, clown, màgia i moltes activitats més van configurar la
proposta per la mainada. Ens varen visitar una vegada més els Trambòtics
amb el seu espectacle de música i animació infantil les danses estrambòtiques, en Pescaplastik va portar el seu espectacle protagonitzat per un pescador de pesca artesanal, en Vador, que surt a feinejar a la mar. Amb aquest
punt de sortida, en Salvador Manera, caracteritzat de clown, mitjançant el
joc i l’humor va explicar la quantitat de residus que hi ha al mar i va transmetre al públic la importància de reciclar i de tenir cura del medi ambient.
Tancant el juliol, ens varen visitar les PocaCosa teatre amb el nou espectacle
les encantades, si l’any passat les protagonistes de l’espectacle de públic familiar eren les bruixes, aquest any són les encantades, les fades catalanes. El
Cirquet Confetti, va tornar a la plaça de la Gent Gran, amb els seus números
còmics, de malabars i de màgia. La Cia. Struc, amb els seus trucs de màgia,
va omplir una vegada més la plaça, divertint i sorprenent al públic. Tancant
l’estiu, l’animació infantil amb música i contes del País de Xauxa va fer passar una bona estona a tots, amb l’espectacle xubidubiuà.

ALTRES ACTIVITATS
Hi ha festes que tenen un lloc destacat en el calendari fora
de la temporada d’estiu. Després de les festes nadalenques, el
Carnestoltes és la festa més esperada. Al Port de la Selva es va
celebrar aquesta festa el cap de setmana del 17 i 18 de febrer.
La Biblioteca municipal va començar el divendres 16 amb una
sessió temàtica de carnestoltes de contes i el dissabte al matí
va oferir un taller de marcs de fotografia per un públic familiar, amb bona assistència. La tarda del dissabte va seguir amb
la rua infantil des de l’aparcament dels horts fins al Moll Gros,
on es va fer un ball de tarda amb el grup de versions Jukebox.
La Rua de la nit, va començar a les 22.30h i va portar a tothom
cap al pavelló, on hi havia organitzada una Macro Disco amb
els DJ Gresk i DJ AnderSac. Diumenge a la tarda, a l’Espai Port
el grup d’animació infantil Més Tumàcat van fer ballar i saltar
als més petits.

mateixa flama que va arribar del Canigó va encendre la foguera. El grup la Betty Orquestra va amenitzar la revetlla.
Ja sortint de l’estiu, la Diada convida a la celebració en comunitat, del dia Nacional de Catalunya. El dilluns 10 de setembre es va fer la marxa de les torxes per la Llibertat, sortint de
l’aparcament del far i anant pel camí de ronda fins a la plaça
Pol Nadal on seguidament es va encendre un gran llaç groc a
la platja d’Aquí sota. Després es va fer la hissada de la Senyera
i el cant dels Segadors. Per sopar es va fer una botifarrada popular i després va actuar el grup Le Petit Comité. El dia 11, va
sortir un autocar per anar a l’acte de país que es va fer a Barcelona. També es va fer una audició de sardanes al municipi.

La Cia. de teatre d’en Luard aquest any ens va oferir una obra
còmica, Toc Toc, amb una bona interpretació per part dels actors amateurs que ens varen fer riure i fer passar una bona estona. Com és habitual, varen fer dues representacions, aquest
any el 28 i 29 d’abril.
L’activitat més esperada, que crea més expectació és el playback d’adults. Es va fer el segon i tercer cap de setmana de
juny, amb tres representacions, com ja és habitual. Els menors
d’edat també tenen la versió infantil, amb el playback de nens,
organitzat per l’AMPA i que es va fer el 22 d’abril.
Una festa d’arrel tradicional, que ha anat canviant amb el
temps incorporant els nous costums però que ha mantingut
els de tota la vida, és el Sant Joan. La flama del Canigó aquest
any va agrupar més afluència de públic. A les 11h de la nit, la
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POSADA EN FUNCIONAMENT
DE LA NOVA OFICINA DE TURISME
El divendres 22 de juny va tenir lloc la inauguració de la nova
oficina de turisme que s’ha traslladat des del centre a l’entrada del poble, concretament a l’edifici municipal del carrer de
Llançà, 3 on ja hi havien la biblioteca i el punt TIC ( espai de
formació i consulta informàtica).
El nostre alcalde, Josep Maria Cervera, va posar en marxa les
noves instal·lacions fent èmfasi en la qualitat del servei que ja
s’oferia des de feia temps a l’oficina d’informació gràcies a la
dedicació i professionalitat del personal que la fa funcionar i
en la gran millora de servei que representarà, per la ciutadania local i visitants, el fet de disposar d’aquest nou espai més
ampli i més ben equipat.
A l’esdeveniment, a més d’un bon nombre de veïns i estiuejants, també hi van assistir les tècniques d’alcaldia i cultura,
la regidora de Cultura, Ensenyament i Festes, Maria Turró; el
regidor d’Entorn, Serveis, Espais, Edificis i Via pública, Esteve
Cortada i el regidor de Governació, Esports, Hisenda i Patrimoni i Transparència, Roger Pinart.

D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

La nova oficina triplica els metres quadrats de l’anterior fent
possible una distribució més amable al visitant que estableix
una zona de treball per d’atenció personal al públic diferenciada de l’àrea de consulta on l’usuari pot asseure’s a fullejar la
informació recolzat en un gran taulell amb vistes al passeig i
al poble. Tot complementat amb l’espai de fulletons del municipi i la comarca i diferents mòduls amb elements decoratius.
De cares a la propera temporada treballem amb la instal·lació
d’una pantalla tàctil per a realitzar autoconsultes.
Amb aquesta nova instal·lació donem resposta al compliment
de la normativa d’accessibilitat, fet que no estava resolt a l’anterior oficina. El fet d’estar a l’entrada del casc urbà, propers a
l’aparcament dels Horts i a la parada de bus també és vist com
un avantatge de cares al servei que prestem.
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PRESÈNCIA EN FIRES
DE PROMOCIÓ TURÍSTICA
Com hem fet els últims anys seguim apostant per la promoció turística en fires amb mercats prioritaris per a nosaltres com són el català i el basc. Per aquest motiu, enguany
hem assistit a les Fires de Sevatur (Sant Sebastià), Expovacaciones (Bilbao) i Mercat del Ram (Vic).

SEVATUR

EXPOVACACIONES

El cap de setmana del 9 a l’11 de març van passar per el Kursaal de Sant Sebastià uns 20.000 assistents (el 12% més que l’edició anterior), una part dels quals ja coneixia la nostra destinació, fet que corroboren les estadístiques de l’oficina de turisme
on es reflexa que el percentatge de turistes bascos que arriben
al Port de la Selva a l’estiu suposa el 47% del turisme espanyol
(fora de Catalunya). El perfil del turista basc que assisteix a
la fira és majoritàriament el de famílies o parelles joves que
viatgen en autocaravana, i precisament les seves consultes
a la fira van encaminades en aquest sentit, en la recerca de
càmpings o àrees de servei habilitades. Altres aspectes que els
atrauen de la nostra destinació són el turisme actiu, principalment senderisme i les cales i platges.

Més de 76.500 persones es van congregar al Bilbao Exhibition
Centre del 3 al 6 de maig per gaudir de les diferents activitats
i estands de la Fira, sens dubte una de les fires més multitudinàries i importants celebrades al País Basc, amb representació de totes les Comunitats Autònomes i presència d’altres
països a nivell mundial.

MERCAT DEL RAM

Els assistents a la fira van poder gaudir d’un ampli ventall
d’activitats, com la festa de la cervesa, degustacions gastronòmiques, actuacions castelleres, tallers de productes artesanals,
tast de vins, entre altres.
En el nostre estand es van atendre consultes sobre càmpings,
àrees habilitades per autocaravanes i de gastronomia. Els visitants no coneixien tant el nostre municipi com per exemple Roses, pel que un dels nostres objectius, comú amb la resta d’oficines de la comarca, ha de ser el de canalitzar el flux de turistes
d’un municipi a l’altre per tal que tots en sortim beneficiats.

Les desfavorables condicions meteorològiques que van acompanyar els dies de fira el passat mes de març van comportar
que aquest any l’assistència i el feedback amb el públic fos més
baix que en edicions anteriors. Tot i així, el públic d’aquesta
fira és molt important per a nosaltres ja que la proximitat amb
el nostre territori els converteix en un mercat potencialment
molt bo.
Com cada any, disposàvem d’estand propi sota el paraigua
del Patronat de Turisme Costa Brava, juntament amb altres
estands de les oficines de turisme de la comarca i de la resta
de la província.
En quant al perfil del públic assistent, aquest fou majoritàriament sènior i familiar tot i que en menys mesura que altres
anys. Cal destacar el fet que molts d’ells ja coneixen la nostra
destinació, bé perquè hi havien estat altres vegades o perquè
estiuegen en municipis propers com Llançà o Roses.
Les consultes ateses principalment atenien a les rutes de
senderisme dins el parc natural (61%) mentre que la resta
tenien a veure amb l’allotjament, el monestir, les rutes BTT
o l’aparcament per autocaravanes. La procedència del públic
era bàsicament d’Osona i província de Barcelona, i també es
va atendre una consulta de turistes francesos.
Les hores de més afluència van ser les del diumenge al migdia
i a la tarda, quan la pluja ho va permetre.
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BALANÇ ACTIVITAT TURÍSTICA ESTIU 2018
Per a poder analitzar les dades de l’oficina de turisme cal esmentar prèviament els canvis observats en els turistes/visitants darrerament. S’ha observat un increment important de
les consultes a la web del municipi, sobretot pel que fa a les
activitats i a l’agenda municipal. Aquest afegit a la posada en
marxa de la nova App del Port de la Selva, ha fet que les consultes a l’oficina de turisme disminueixin.
Aquest estiu la davallada de consultes a l’oficina de turisme ha
estat la més significativa des de que es tenen dades estadístiques comptabilitzades, ja que el nombre de consultes s’ha vist
reduït en gairebé un 40% respecte l’estiu anterior. Tenint en
compte que les moltes consultes es fan actualment a través de
la web, les xarxes i la App, també cal tenir en compte el descens
generalitzat del turisme al nostre país que ha estat considerable, també el canvi d’ubicació de l’oficina de turisme des del 22
de juny traslladada del centre a l’entrada del poble i a la bonança meteorològica que han tingut els països centreeuropeus.
Si comparem les dades amb el mateix període de l’estiu anterior veurem que el nombre de consultes tant espanyoles com
estrangeres ha disminuït a la meitat. En el context europeu
vindria donat pel fet que, com han comentat alguns turistes/
visitants, el bon temps i les altes temperatures del centre d’Europa han fet que els que abans arribaven al nostre territori
buscant el bon temps es quedessin als seus països d’origen.
Altres factors poden ser la competitivitat en els preus d’altres
països i regions amb característiques semblants a la nostra o la
meteorologia adversa d’enguany.
Dins el territori català també s’ha notat aquest descens però
amb menys contundència. Tot i la disminució de consultes que
provenen de les comarques de Barcelona (aproximadament
un 30% menys que l’estiu anterior) el mercat català segueix essent el principal mercat emissor (5 de cada 10 turistes/visitants
que arriben al Port de la Selva provenen de la nostra comunitat autònoma) principalment perquè molts són propietaris
de segones residències, la majoria dels quals provinents de la
província de Barcelona (41%). A molta més distància trobem el
turisme gironí, que suposa el 5,8% del total i que ha disminuït
un 43% respecte l’estiu passat. Per últim, segueixen el turisme
lleidatà i tarragoní respectivament, amb un 0,7% i 0,5% del total, una xifra pràcticament calcada a la de l’estiu del 2017.
Pel que fa al turisme provinent de la resta de l’estat espanyol
(un 5,5% del total global), el País Basc segueix essent el que
més aporta amb gairebé el 47% del total espanyol tot i que seguint la tendència dels últims estius també ha sofert una forta
disminució, la més important de totes, amb gairebé un 40%
menys que l’estiu de 2017. A continuació segueixen els madrilenys (1,6% del global) i valencians (1% del global) els quals,
a diferència de l’estiu anterior, també han experimentat una
disminució després del creixement del 2017.

D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

A nivell europeu, el francès segueix essent el principal mercat
emissor de turistes amb el 25,1% del total global, tot i també
acusar una forta davallada (aproximadament del 47%). A continuació, a molta més distància, trobem el mercat provinent
dels Països Baixos (Holanda, Bèlgica i Luxemburg) que passa
de la tercera posició el 2017 a la segona aquesta temporada
(2,9% del total), ja que tot i patir un descens del 36%, no ha
estat tan pronunciat com el del mercat alemany que l’estiu
passat ocupava la segona posició. Precisament el turisme alemany que representa un 2% del global obté el mateix percentatge que el mercat britànic que enguany empaten en xifres.
Aquests dos mercats han tingut un descens marcat, del 58% i
del 54% respectivament.
En contraposició a la tendència d’enguany, si observem les dades referents al turisme provinent d’altres continents, el mercat nord-americà ha estat l’únic que ha mantingut la xifra de
la temporada anterior, 25 consultes el 2017 i 26 enguany. Per
altra banda, el turisme sud-americà ha passat de les 81 consultes l’estiu passat a les 35 d’enguany.
En el següent queda reflectit el fort descens de consultes
d’aquest estiu a l’oficina de turisme, el més gran des de la
comptabilització de dades, tendència que es venia donant els
últims anys però enguany molt més accentuada arribant a nivells semblants als de l’any 2011. Pel que fa a la resta de l’any,
els mesos de maig i juny també van tenir un descens del voltant del 30%, de fet, els únics mesos amb dades lleugerament
positives van ser el gener, març i maig.
La disminució de consultes a nivell europeu s’ha fet patent en
totes les nacionalitats, inclosa la francesa (-48% respecte l’estiu
de 2107) que solia compensar la disminució de consultes d’altres nacionalitats. L’Alemanya (-58%), l’anglesa (-54%) o els turistes/visitants provinents de Benelux (-35%) han patit també
el mateix afecte decadent. Pel que fa a nivell espanyol també
s’ha notat la davallada de gairebé totes les CCAA, principalment la procedent del País Basc (-40%) i Madrid (-57%) que són
les comunitats que més aporten al total, amb la única excepció
de Navarra, que ha passat dels 34 turistes l’estiu de 2017 als 45
d’enguany. Pel que fa a la resta de continents, els procedents
d’Amèrica disminueixen, de 106 l’estiu anterior a 61 aquest
any, però en canvi la tendència es reverteix en aquells turistes
procedents d’Àsia i Oceania que passen de 2 i 1 respectivament
(estiu 2017), a 7 i 9 durant el mateix període d’enguany.
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VISITES GUIADES ESTIU 2018
En aquest apartat cal senyalar un apunt important i és que les
activitats d’estiu no es veuen afectades per la davallada del
nombre de turistes/visitants ja que majoritàriament les persones que realitzen aquestes activitats, sobretot les guiades a
peu, són famílies amb segones residències al poble, o en el cas
de l’activitat en barca, deu l’important volum de gent a que és
l’únic negoci d’aquestes característiques que existeix al municipi. Dit això, aquest estiu ha estat molt exitós pel que fa a les
visites guiades ja que totes eren novetat, excepte la del Far de
s’Arenella. Gairebé tots els dies s’han emplenat i en algun cas,
com en el de la visita teatralitzada, hi ha hagut llista d’espera
tots els dies. En contraposició trobem les sortides en barca que
tot i reflectir un important descens, la xifra no és una dada real
ja que enguany hem compartit inscripcions/vendes juntament
amb el CIPS. Al traslladar l’oficina de lloc hem quedat molt
desplaçats del punt de sortida de la barca i això ha fet que molt
usuaris compressin el tiquet directament al Centre d’Immersió, fet que explica aquesta davallada en la xifra d’enguany.

Una altra sortida amb molt bona acceptació ha estat la de “Remenant per la costa” on petits i grans aprenien a reconèixer
els diferents animalons que habiten el litoral. La visita “Animals i animalons del Cap de Creus” també seguia la mateixa
temàtica de visita familiar per descobrir l’entorn. Els sons de
la nit seguia el rastre d’animals, es reproduïen sons de petits
mamífers i s’ensenyava a distingir algunes constel·lacions.
La visita al Far de s’Arenella ha estat la que més afluència ha
experimentat, contràriament al que es podia pensar inicialment, perquè ja fa algunes temporades que es realitza. Val a
dir que el fet de tenir un guia gran coneixedor del territori i
amb bones dots pedagògiques atrapa als participants i fa que
molts repeteixin visita. Cal recordar que totes aquestes visites
són gratuïtes pels visitants i això també hi ajuda molt.

Pel que fa a les noves sortides/activitats la més popular ha
estat la teatralitzada que anava a càrrec de la companyia
La Minúscula Teatre de la que s’han rebut molt bones crítiques. El boca-orella ha funcionat realment bé, fet que s’ha
notat a l’hora de fer les inscripcions ja que moltes persones
venien recomanades per familiars o amics que hi havien
assistit prèviament.

ACTIVITATS I VISITES GUIADES
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Nº PARTICIPANTS 2018

Sortida en barca

159

Visita far de S'Aranella

81

Remenant per la costa

104

Animals i animalons del Cap de Creus

69

Els sons de la nit

79

Visita teatralitzada “Pels racons del Port de la Selva”

124

TOTAL

445

BUTLLETÍ

NOVA APP DEL PORT DE LA SELVA
El passat mes de juny, coincidint amb la posada en marxa de
la nova oficina de turisme presentàvem l’App del Port de la
Selva. Una aplicació que l’Ajuntament del Port de la Selva posa
a disposició dels usuaris de dispositius mòbils (telèfons intel·ligents, tauletes, etc.) perquè esdevingui una eina interactiva
que faciliti la comunicació entre la ciutadania i l’Ajuntament.
Aquest és un canal d’anada i tornada d’informació perquè tan
es podran consultar les notícies relatives al municipi, consultar
l’agenda d’activitats, connectar-se a les xarxes socials oficials,
conèixer els principals llocs d’interès del municipi, consultar
el temps en directe en l’apartat de meteorologia, com rebre
avisos de l’ajuntament per diferents motius (actes, avaries, accidents,..) o enviar incidències per part de l’usuari d’aquelles
coses que no acaben de funcionar.

D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

Aquest darrer ja s’ha mostrat com un dels apartats més utilitzats i molts usuaris ens fan arribar les incidències sobre qualsevol anomalia detectada al municipi. Per fer-ho només cal
categoritzar-la per temàtica (enllumenat, mobiliari urbà, etc.),
fer una breu descripció de l’assumpte en qüestió i indicar el
lloc on es troba la incidència. Si vol, també pot adjuntar imatges per ajudar a fer-ne la valoració. L’objectiu d’aquest apartat
és que amb la participació de tota la ciutadania les incidències
arribin de forma ràpida i precisa a l’Ajuntament i aquest pugui
actuar amb més celeritat per resoldre-les.
L’aplicació, de funcionament molt fàcil i intuïtiu, es pot descarregar des de l’Apple Store en els dispositius Apple (iOS) i des
de la Play Store en els dispositius Android.
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ELS GRUPS MUNICIPALS OPINEN

Grup Municipal Partit Demòcrata Europeu Català
Benvolgudes i benvolguts,
A cinc mesos de les properes eleccions municipals teniu a les mans el darrer butlletí d’aquesta legislatura, és
també l’ultima oportunitat que tenim per adreçar-nos a tots vosaltres des d’aquest mitjà i ho volem aprofitar. Un
mandat que hem afrontat amb el mateix equip escollit el 2011 amb la incorporació de la Rosa, gràcies a la major
confiança obtinguda a les urnes.
El desembre d’ara fa quatre anys també escrivíem en el butlletí i el que us dèiem és ben vigent, perquè el que hem
fet fins ara és continuar treballant pel nostre poble amb la mateixa força i il·lusió que el primer dia. Pels que no
ho recordeu dèiem alguna cosa molt semblant al que segueix.
Ens queden encara uns mesos intensos de feina, uns mesos per continuar treballant, com hem fet fins ara, per garantir i millorar el funcionament del nostre municipi. Aquests gairebé quatre anys al vostre servei, al del Port de
la Selva i al del país, han fet que ens hàgim pogut conèixer millor. Tots teniu ben identificats els nostres regidors,
amb les nostres virtuts i els nostres defectes, amb els nostres encerts i les nostres errades.
Tots sabeu qui és l’Esteve, qui és la Rosa, qui és en Roger, qui és la Maria i qui és en Josep Maria, sabeu que fa cadascú i com ho fa. Això és possible i és així perquè hi som sempre, perquè estem al peu del canó de dies i de nits,
perquè anem on passen les coses, perquè estem on se’ns necessita sigui dilluns o diumenge, perquè escoltem a
tothom ens agradi o no el que ens diu, perquè busquem solució del dret i del tort als problemes sorgits, en definitiva perquè no estem absents ni aliens al que passacada dia al nostre poble i als nostres veïns.
Hem demostrat que som gent compromesa i capaç, persones que posem tota la nostra voluntat per servir-vos amb
honestedat, rigor i seriositat. El projecte que iniciàvem el juny del 2011 i renovat el maig del 2015 era un projecte
integrador que ens ha fet buscar la complicitat de tothom, de les empreses, de les entitats, de les associacions, de
les famílies, en definitiva de cada un de vosaltres.
El maig del 2019 posarem fi a aquesta 2a etapa, pensem que amb molta feina feta però encara amb molta per fer.
A hores d’ara ens cal acabar de definir com afrontem el futur, les ganes, les idees i la força per continuar vogant
pel nostre poble és total, però resulta evident que després de vuit anys cal reajustar-se per fer un nou tram de
camí amb les màximes garanties, així que en les properes setmanes us podrem donar novetats de com ens presentem a la nova contesa electoral.
Acabem fent una crida a tots aquells que tinguin ganes de contribuir en el projecte de continuar fent del Port de
la Selva un poble millor, perquè només és sumant que ho aconseguirem. Bon Nadal!
Jus, Maria, Roger, Rosa i Esteve

JxPS AM
Una vegada més des del grup JuntspelPort aprofitem aquest mitjà per dirigir-nos a tots vosaltres.
Com ja teniu present, aquest any és any d’eleccions, i ara encara no toca fer campanya, només dir-vos que ho
tingueu present. I que si teniu alguna proposta o idea ens ho feu saber.
Des de la nostra convicció seguirem treballant al llarg dels mesos que queden. Seguirem plantejant propostes i
treballant pel poble.
Finalment només desitjar-vos unes bones festes i un bon any ple de bons desitjos!
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ACORDS DE PLE MUNICIPAL
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
CELEBRADA EL 23.11.2017
Acord d’aprovació de les actes de les sessions celebrades
els dies 4 d’agost, 14 de setembre i 24 d’octubre de 2017.
La proposta queda aprovada per unanimitat amb el vot dels
sis regidors presents al Ple.
Acord per declarar la instal·lació d’un armari contenidor
de màquines expenedors a l’entrada del Monestir de Sant
Pere de Rodes com d’especial interès i utilitat municipal.
Posada a votació la proposta, el resultat és que la totalitat dels
senyors i senyores presents hi voten a favor.

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
CELEBRADA EL DIA 14.12.2017
Acord d’aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Aquestes actes s’aproven per unanimitat dels senyors presents.
Acord d’aprovació del Pressupost per a l’exercici de 2018.
Posada a votació la proposta, el resultat és el següent:
- Vots a favor: CINC, l’Alcalde, i els quatre regidors i regidores
més del grup municipal de CiU.
- Abstencions: UN, que correspon a la regidora 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 del “Projecte de Rehabilitació i millora
de la carretera de Sant Pere de Rodes”.
Posada a votació la proposta en resulta que la totalitat dels
senyors presents, sis dels set membres que componen aquest
consistori, voten a favor de la mateixa.
L’Alcalde proclama que l’acord resta aprovat per unanimitat.
Acord per encarregar a la Diputació de Girona la gestió de
la licitació agregada per contractar l’execució d’accions a fi de
millorar l’eficiència energètica i reduir les emissions de gasos
amb efecte d’hivernacle que han estat prèviament planificades en plans d’acció d’energia sostenible (PAES).
Posada a votació la proposta, el resultat és que la totalitat dels
senyors i senyores presents hi voten a favor.

Acord de verificació del text refós del Pla Especial del Paratge La Sorra.
S’aprova amb els vots a favor dels sis membres de la corporació presents al Ple.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
CELEBRADA EL DIA 18.01.2018
Acord d’aprovació de la Modificació d’Ordenança Fiscal Reguladora - Ordenança fiscal Impost sobre béns immobles.
Posada a votació la proposta, en resulta que la totalitat dels senyors presents, que són el nombre total de membres d’aquest
consistori, hi voten a favor.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
CELEBRADA EL DIA 01.03.2018
Acord d’aprovació definitiva “Projecte executiu de la franja de protecció perimetral per a la prevenció d’incendis”.
Posada a votació la proposta, en resulta que la totalitat dels senyors presents, set i que alhora és el nombre total de membres
d’aquest Ajuntament, voten a favor de la proposta.
L’Alcalde proclama que l’acord resta aprovat per unanimitat.
Acord d’aprovació per la contractació de l’execució de les
obres del “Projecte Executiu de la franja de protecció perimetral per la prevenció d’incendis”, del Port de la Selva.
Posada a votació la proposta, en resulta que la totalitat dels senyors presents, que són el nombre total de membres d’aquest
consistori, hi voten a favor.
Acord d’aprovació definitiva “Projecte de Rehabilitació i
millora de la carretera de Sant Pere de Rodes”.
S’aprova amb els vots a favor dels set membres de la corporació
presents al Ple.
Acord d’aprovació inicial “Projecte de rehabilitació del
ferm de la Ctra. de la Vall de Santa Creu”.
S’aprova amb els vots a favor dels set membres de la corporació
presents al Ple.
Assabentar sentència del TSJ de Catalunya, recurs 171/2014
Pla Especial Els Horts.

- Jutge de Pau titular: Maria Neus Nieves Casellas

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.

- Jutge de Pau substitut: Xavier Ferrerfàbrega Coll

L’Alcalde proclama que la proposta resta aprovada per unanimitat.

Acord d’elecció Jutge de Pau titular i suplent.

Posada a votació la proposta, l’acord és aprovat per unanimitat dels senyors presents, i que són alhora sis dels set membres
integrants d’aquest ajuntament.

D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
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ACORDS DE PLE MUNICIPAL

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
CELEBRADA EL DIA 13.03.2018

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
CELEBRADA EL DIA 19.04.2018

Acord d’aprovació de les actes de les sessions de 14.12.2017
i 18.01.2018.

Acord d’aprovació de les actes de les sessions de data
01.03.2018 i 13.03.2018.

Aquestes actes s’aproven per unanimitat dels senyors presents.

Aquestes actes s’aproven per unanimitat dels senyors presents.

Acord d’aprovació del CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I L’AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA EN MATÈRIA DE SEGURETAT VIÀRIA, amb els seus annexos.

Acord d’aprovació d’un Pla Econòmic i Financer en aplicació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril.
Posada a votació la proposta, el resultat és el següent:

Posada a votació la proposta, el resultat és unanimitat a favor.

- Vots a favor: CINC, l’Alcalde, i els quatre regidors i regidores
més del grup municipal de CiU.

Acord d’aprovació de la sol·licitud feta per la DGAL en relació a la dissolució de l’agrupació de secretaries del Port
de la Selva i la Selva de Mar.

- Abstencions: DOS, les dues regidores del grup municipal de
JxPS-AM.

Posada a votació la proposta, el resultat és que la totalitat dels
senyors i senyores presents hi voten a favor.
Acord de Modificació del pla Especial dels Horts i del POUM
per donar compliment a les determinacions de la sentència nº75 de 29 de gener de 2018, del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya – Sala de lo Contenciós – Administratiu – Secció Tercera, en el Recurs 171/2014.
S’aprova amb els vots a favor dels set membres de la corporació presents al Ple.
Acord d’aprovació definitiva del Pla Parcial del SUD - 15
“Zona industrial”.
L’Alcalde demana el sentit del vot dels presents, essent que tots
ells hi voten a favor.
Acord d’aprovació definitiva del PLA DE MILLORA URBANA DE LA PARCEL·LA SITUADA A LA PLAÇA DEL DOCTOR
ORIOL, 36.
La Presidència posa a votació la proposta, essent el resultat
que la totalitat dels presenta hi voten a favor.
Acord d’aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació
Pau-4 Rec de Port de Reig – Macau.
Els senyors presents, per unanimitat, voten a favor de la proposta.
Acord d’aprovació de l’Acta de preus Contradictoris subscrita el dia 28 de febrer de 2018 (Annex I) entre la Direcció d’Obra i l’Empresa Contractista RUBAU TARRES SAU
de l’obra denominada: “REFORMA DE LA URBANITZACIÓ
DE S’ARENELLA”, no suposant la introducció dels preus
inclosos en aquesta acta un increment del pressupost d’adjudicació.
Canvis i Modificacions en les Condicions del Contracte - Projecte Urb. S’Aranella.
Posada a votació la proposta, el resultat és que la totalitat dels
senyors i senyores presents hi voten a favor.

L’Alcalde proclama que l’acord resta aprovat per la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
Acord d’aprovació inicial expedients de modificació de
Crèdit - concessió de crèdits extraordinaris als capítols 2 i
6 del pressupost de despeses.
Posada a votació la proposta, el resultat és el següent:
- Vots a favor: CINC, l’Alcalde, i els quatre regidors i regidores
més del grup municipal de CiU.
- Abstencions: DOS, les dues regidores del grup municipal de
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 inicial expedients de modificació de
Crèdit - Generació de crèdit extraordinari - projecte camí
La Vall de Santa Creu - finançat amb subvenció del DGAH.
Posada a votació la proposta, el resultat és que la totalitat dels
senyors i senyores presents hi voten a favor.
Acord d’aprovació del Conveni amb el Consell Comarcal de
l’ Alt Empordà pel Projecte Tècnic de Joventut Compartit
per l’any 2018.
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.
L’Alcalde proclama que la proposta resta aprovada per unanimitat.
Acord d’aprovació de la modificació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i el
nostra Ajuntament per a la prestació del servei de comptabilitat energètica.
Posada a votació la proposta, el resultat és el següent:
- Vots a favor: CINC, l’Alcalde, i els quatre regidors i regidores
més del grup municipal de CiU.
- Abstencions: DOS, les dues regidores del grup municipal de
JxPS-AM.
L’Alcalde proclama que l’acord resta aprovat per la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
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BUTLLETÍ

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
CELEBRADA EL DIA 14.06.2018
Acord d’aprovació de l’acta de la sessió anterior, de data
19.04.2018.
Aquestes actes s’aproven per unanimitat dels senyors presents.
Acord d’aprovació del model de control intern per a la nostra Corporació (RD 424/2017, de 28 d’abril).
S’aprova amb els vots a favor dels sis membres de la corporació presents al Ple.
Acord d’provació de la rectificació de l’Inventari a
31.12.2016 i 31.12.2017.

Acord de nomenament de sots-cap operatiu de l’Associació
de Voluntaris de Protecció Civil a Juan Penyalosa García.
Els senyors reunits, per unanimitat, així ho resolen aprovar.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
CELEBRADA EL DIA 9.08.2018
Donar compte al Ple municipal del Decret 2018-0168, de 30
de juliol.
Els senyors reunits en prenen coneixement.

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

Acord d’aprovació increment salarial empleats públics de
l’Ajuntament - publicació de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018.

- Vots a favor: QUATRE, l’Alcalde, els tres regidors i regidores
més del grup municipal de CiU.

S’aprova amb els vots a favor dels set membres de la corporació presents al Ple.

- Abstencions: DOS, les dues regidores del grup municipal JxPS – AM

Acord d’aprovació definitiva del Projecte de Rehabilitació
de la carretera de Sant Pere de Rodes.

L’Alcalde proclama que l’acord resta aprovat per unanimitat
dels presents.
Acord d’aprovació definitiva del projecte “Rehabilitació
del ferm de la carretera de la Vall de Santa Creu”.
S’aprova amb els vots dels sis regidors presents.
Acord d’aprovació inicial Projecte modificat de “Rehabilitació i millora de la carretera de Sant Pere de Rodes al t.m.
del Port de la Selva.
Els senyors presents, per unanimitat, resolen adoptar aquest acord.
Acord d’adopció de Mesures per Garantir la Seguretat Pública – DUPROCIM.

L’acord resta aprovat per unanimitat dels senyors presents, i
que són alhora la totalitat dels membres integrants d’aquest
ajuntament.
Acord de fixació de les festes locals per a l’any 2019.
Fixar els dos dies de festa local per a l’any 2019, en les següents dates:
VINT (20) DE MAIG - dilluns, Festa Major Sant Baldiri.
CINC (5) D’AGOST - dilluns, Festa Major M. de Déu de les Neus.
Posada a votació la proposta, voten a favor de la mateixa la totalitat dels senyors i senyores presents, que són alhora el total
de membres d’aquest Consistori.

Posada a votació la proposta, l’acord és aprovat per unanimitat dels senyors presents, i que són alhora sis dels set membres
integrants d’aquest ajuntament.

Acord d’aprovació inicial d’expedients de modificació de
Crèdit - Suplement de crèdit finançat amb RLT a 31.12.2018.

Acord d’acceptació de proposta per la legalització dels
pous de subministre d’aigua – ACA.

- Vots a favor: QUATRE, l’alcalde, i els tres regidors i regidores
més del grup municipal de CiU, que són presents a la reunió.

La proposta s’aprova per unanimitat amb els vots dels sis regidors presents.

- Abstencions: DOS, que corresponen a les dues regidores del
grup municipal JxPS – AM.

Acord d’aprovació del Conveni marc per a la construcció del
Centre de protecció i adopció d’animals a l’Alt Empordà.

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

La proposta s’aprova per unanimitat amb els vots dels sis regidors presents, i que són alhora són sis dels set membres integrants d’aquest ajuntament.

Aprovació inicial de Disposició Normativa - Modificació
del Reglament dels Vigilants Municipals de l’Ajuntament
del Port de la Selva.

Acord d’aprovació del Conveni de col·laboració entre el
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i el
nostre Ajuntament per a la cessió de terminals de la xarxa
RESCAT per les comunicacions de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil.

Els senyors reunits, per unanimitat, així ho acorden.

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

S’aprova amb els vots a favor dels sis membres de la corporació presents al Ple.

D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
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SUBVENCIONS
El nostre ajuntament per poder desenvolupar tots
els serveis s’acull regularment a subvencions que
convoquen altres administracions. Les que regularment tenen línies obertes són la Generalitat de
Catalunya, la Diputació de Girona i els seus organismes i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà. En
ocasions també hem participat en programes europeus.
Les línies d’ajuda regulars ens són de gran ajuda
pel nostre dia a dia i són les que queden recollides
a continuació.

SUBVENCIONS ATORGADES
PEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ
El Programa Treball i Formació va dirigit a la contractació de persones en situació d’atur, es podrà
contractar per 6 mesos en la categoria de peó, peó de
jardineria i peó de pintor i es prioritzaran les tasques
següents:
- Manteniment i neteja de zones verdes i/o enjardinades i/o parcs municipals i/o d’espais de lleure i/o
camins i/o zones susceptibles de ser colonitzades per
plantes, consistent en: sega, rec, poda d’arbres i arbustos, treure males herbes, plantar flors i plantes,
tallar la gespa, desbrossar, manteniment de la vegetació circumdant dels camins i/o altres de la mateixa
naturalesa
- Manteniment i neteja d’edificis públics (centres cívics, escoles, zona esportiva, casal d’avis, magatzems
municipals i altres edificis municipals) consistents en
treballs de pintura i/o petites actuacions de paleteria
– canviar rajola, tapar forats, reforçar enclavatges,
arranjaments menors – i/o canviar elements d’il·luminació, i/o trasllat d’arxius i/o arranjaments menors
i/o ordenar i classificar material i retornar material
obsolet, entre altres de la mateixa naturalesa
- Manteniment del mobiliari urbà consistents en treballs de reparació i pintura, envernissar, reparar,
canviar, netejar pintades i/o grafits, reforçar l’enclavatge etc. de bancs, jocs infantils baranes, tanques,
papereres, senyalitzacions, testos i altre tipus de mobiliari urbà.
- Neteja de les vies públiques. En casos específics es
farà especial incidència en els embornals i neteja de
parcs i jardins de brossa que pugui privar el desguàs
de l’aigua.
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SUBVENCIONS ATORGADES
PER LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA:
Despeses Corrent, Enllumenat Públic

14.000€

Despesa Corrent, Manteniment Vials

3.327€

Inversions: Mur del Cementiri

10.000€

Inversions: Canvi de bigues de suport de les
finestres del pavelló

20.000€

FONS DE DESPESES CULTURALS:
Contractació Escènics. Programa d’accions
culturals

1.252,80€

Biblioteques i Sales de Lectures. Programa
d’accions culturals:

835,20€

Despeses de Béns corrents i serveis en l’àmbit de la cultura, l’art i la música

6.264,00€

FONS NOVES TECNOLOGIES
Renovació de maquinari, xarxes i/o programari d’acord amb les bases aprovades

952,83€

FONS CAMINS:
Neteja de vorals de camins públics

1.600€

ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS
DE CARÀCTER FIRAL
Fira de l’Espàrrec

1.900€

CAMPANYA PLA A L’ACCIÓ LOCAL:
Servei de comptabilitat energètica del municipi del Port de la Selva (anàlisis de les dades
de facturació del 2018)

2.600€

Redacció de l’informe de seguiment del PAES
del Port de la Selva

575,28€

Línia 3. Millora eficiència energètica. Canvi
lluminàries de la Urbanització Figuerasses

4.362,30€

REHABILITACIÓ I MILLORA
DE LA CARRETERA DE SANT PERE DE RODES

200.000€

BUTLLETÍ

SUBVENCIONS ATORGADES
PER L’ORGANISME DE SALUT PÚBLICA
DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA:

Pm08p. Programa Sigues tu, eines i actius
per la salut (Centres de Primària).
L’objectiu d’aquesta subvenció es el suport als centres
educatius i a les famílies l’educació de la Salut.

Despeses derivades de l´ús del consultori local

1.645,22€

Pt08. Programa de suport econòmic per a la
seguretat, vigilància, salvament i socorrisme
de platges

9.153,24€

Pt10. Programa de suport econòmic a les
actuacions per a la lluita i control integrat de
plagues urbanes

10.000€

Pt02. Programa de suport a la gestió i control de la salubritat de les instal·lacions de baix risc de transmissió de
legionel·losi.
Aquest programa inclou les instal·lacions de titularitat i gestió municipal com les escoles, el pavelló i el casal d’infants el Cau.
L’objectiu es dotar els ajuntaments de les eines necessàries per adequar-se a la normativa sobre prevenció i control de legionel·losi en les
instal·lacions de titularitat i gestió municipal

Pt05. Programa d’avaluació de la salubritat de les piscines d’ús públic.
L’objectiu d’aquest programa consisteix en avaluar i identificar els factors de risc de les piscines d’ús públic dels municipis siguin o no titularitat municipals. Actualment s’actua sobre la piscina del Club Nàutic i
la del Càmping El Port de la Selva.

Suport als centres educatius: Un professional de
l’equip del “Sigues tu” facilita la implementació del
projecte a les escoles i els instituts, i dóna suport a
l’equip docent, especialment als tutors i tutores, que
són els que han d’executar-lo. És recomanable que el
programa formi part del projecte educatiu del centre
i que es nomeni una persona de l’escola que se’n faci
responsable. En els instituts, dues sessions estan conduïdes directament per un professional de l’equip del
“Sigues tu”.
Es posarà, a disposició dels centres, psicòlegs especialitzats per assessorar els docents sobre situacions
complexes que puguin haver sorgit en les sessions
amb els alumnes.
Sessions per a famílies: Es treballa amb els centres
educatius i els ajuntaments per organitzar trobades
amb les famílies. L’objectiu és facilitar-los eines perquè puguin treballar les habilitats per a la vida a casa
com a estratègia de criança positiva.

SUBVENCIONS ATORGADES PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació;
Tractament de vegetació de les urbanització 12.345€

Pt07. Programa de suport a la gestió de la salubritat de
les platges.
Aquest programa inclou la platja de la Riera i la Platja El Pas i avalua
els següents aspectes:
- Avaluar i descriure les condicions higièniques i sanitàries de les platges del litoral gironí.
- Avaluar i reduir el risc de transmissió de legionel·losi de les instal·lacions d’aigua de dutxes i rentapeus de les platges.
- Avaluar les condicions de la salubritat de la sorra de les platges.

Pt09. Programa de suport a la gestió de la salubritat de
les sorreres infantils.
Aquest programa inclou els patis de jocs de l’escola i el casal d’infants
El Cau i pretén:
- Avaluar les condicions higièniques i sanitàries en les sorreres d’àrees
de jocs infantils de l’escola i el casal d’infants El Cau.
- Avaluar les condicions de seguretat d’ús, disseny, construcció i manteniment de les sorreres infantils.
- Proveir a l’ajuntament dels serveis necessaris per a l’avaluació i control de la salubritat de les sorres.

D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

Servei Públic d’ Ocupació de Catalunya:
Programa de Garantia Juvenil 11.000€
L’Ajuntament s’uneix a aquest projecte del Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC) que aposta per oferir
una formació i una primera experiència professional
que permeti als joves obrir-se pas en el món laboral.
A través de la subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) -circumscrita al Programa Garantia Juvenil– l’Ajuntament del Port de la Selva va incorporar
a finals de octubre un jove en règim de pràctiques.
El contracte té una durada de sis mesos, que finalitzaran a finals d’abril. La persona contractada treballa
fent tasques a la brigada municipal com recuperació
de camins rurals en l’àmbit de terme municipal que
s’han perdut per la crescuda de la vegetació, petits
treballs de paleteria, desbrossada de zones verdes
municipals.
Així l’Ajuntament del Port de la Selva contribueix a
millorar, en la mesura del possible, les condicions
d’accés dels joves al mercat laboral.
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OBRES I MANTENIMENTS
MILLORES A LA URBANITZACIÓ S’ARANELLA DE MAR
Durant aquest any s’ha executat el projecte de reforma de les
instal·lacions existents basat en la substitució total de les xarxes d’abastament d’aigua, de la xarxa elèctrica, de la xarxa
d’enllumenat públic i la xarxa de telefonia.
En aquest procés es va començar per muntar les infraestructures de les noves xarxes soterrades, un cop implantades i
portades fins a cada parcel·la, es connectaren cadascuna a la
seva escomesa. Un cop connectades a la nova xarxa, es van
desmuntar les antigues. Per a la instal·lació de les noves xarxes es va construir una sola rasa per la calçada, de manera que
permet col·locar tots els serveis, cadascú amb la seva protecció
i mesures segons la normativa sectorial.
Un cop implantats tots els serveis, i tancada la rasa, es va estendre una capa d’aglomerat asfàltic a la calçada i s’aprofità
per refer els paviments de vorera malmesos pel pas del temps.
Aquesta obra ha tingut un cost de 430.647,30 €, i s’ha finançat
amb contribucions especials, el 90% a càrrec dels propietaris
de la urbanització i el 10% a càrrec del consistori.

OBRES A L’ÀMBIT PORTUARI
En el darrer butlletí s’esmentava les obres de reforç i millora
de l’espigó de sorres per part de Ports de la Generalitat. L’adequació de l’espigó de sorres potencia el servei d’amarratge de
les embarcacions de la nàutica popular i integra millor la instal·lació al passeig marítim de la població, amb una inversió
de 122.000 euros.
El gerent de Ports de la Generalitat, Joan Perer Gómez, acompanyat de l’alcalde del Port de la Selva, Josep Maria Cervera, va
visita el passat 21 de febrer l’espigó de sorres, un cop finalitzades les obres. Aquest espigó de sorres de 100 metres de longitud, té la funció de resguardar la zona de platja dels temporals
a la zona exterior, la part interior serveix per acollir embarcacions de nàutica popular a l’estiu i la part pavimentada és la
zona de passeig dels vianants.
Les obres de l’espigó de sorres han consistit en reforçar la part
d’escullera, pavimentar el terra i instal·lar un pantalà de fusta de punta a punta on del 15 de maig fins al 30 de setembre
hi amarraran una quarantena d’embarcacions de nàutica popular. Entre el pantalà de fusta i el paviment de formigó s’ha
col·locat una reixa que fa la funció de desguàs de l’aigua que
hi arriba quan hi ha temporals.

L’alcalde va agrair l’esforç inversor de Ports de la Generalitat
que els darrers anys ha invertit en tres dels àmbits portuaris
del municipi, dic de Recer, moll d’en Balleu, Tester i de la Timba, i ara a l’espigó de sorres. Són obres que responen a la filosofia de l’ajuntament de no fer noves instal·lacions portuàries
sinó d’aprofitar les estructures existents posant-les al dia, de
forma respectuosa amb el medi ambient, per rendibilitzar-les
al màxim com un element dinamitzador de l’activitat nàutica i
pesquera del nostre poble.
Per altra banda, dins el pla d’inversions de Ports de la Generalitat del 2018 hi havia la instal·lació d’un pantalà flotant
trencaones a continuació de l’espigó de sorra, no es tracta d’un
amarratge d’embarcacions sinó d’una estructura flotant de
formigó de 20 metres de longitud per 5 metres d’ample que té
per funció dissipar l’onatge per incrementar el recer i la protecció del passeig de l’avinguda JV Foix i de la dàrsena de la
nàutica popular.

L’actuació ha potenciat la integració port-ciutat, donant continuïtat al passeig marítim fins al mar i a través d’una nova rampa per a l’accés de persones amb mobilitat reduïda a la zona.
En aquest sentit Gómez va comentar: “Continuem impulsant
la sinergia port-territori amb noves zones de passeig per als
ciutadans com hem fet amb l’espigó de sorres”.

30

BUTLLETÍ

MILLORES
I ARRANJAMENTS
AL MUNICIPI
Durant aquest any des de l’ajuntament hem actuat en
diferents espais del municipi amb projectes de diferent envergadura.
Al cementiri municipal s’ha reforçat el mur lateral
que mostrava un estat de deteriorament important.
Per altra banda s’ha construït un lavabo públic per
als usuaris.
Un altre espai que requeria una millora era la tanca
de tela metàl·lica que delimita la zona esportiva exterior del costat del pavelló municipal, aquesta ha estat
substituïda, també les cistelles de basquet. I en aquest
hi havia previstes algunes millores més que passaran
a l’exercici 2019.
A l’escola Les Clisques, aquest any s’han fet varis
manteniments, els més importants tenen a veure
amb la renovació de l’enllumenat interior i la rehabilitació de les obertures del carrer Lloia que estaven
deteriorades.
També ha estat objecte de millora el pati de la rectoria, en aquest espai s’ha creat una porta d’accés nova
i s’ha delimitat amb tanca de fusta l’espai. Estem
acabant d’ instal·lar-hi una xarxa d’enllumenat i aigua, per finalment arranjar la superfície amb un paviment de sauló. Aquesta actuació s’ha fet de forma
paral·lela a l’obra de millora de la connexió d’aigua.
Finalment s’ha iniciat una actuació per tal d’homogeneïtzar la senyalització del municipi que ha passat
per renovar la retolació direccional del casc urbà i
dels seus entorns.
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OBRES I MANTENIMENTS

ARRANJAMENT A L’APARCAMENT
DE LA ZONA DE LES PEDRERES
Aquest estiu s’han habilitat dos nous aparcaments públics els
dos extrems del casc urbà. A la zona N s’ha habilitat l’espai
de les Pedreres amb l’asfaltat de l’accés i la implantació d’enllumenat solar, això ens ha possibilitat oferir 70 places noves
en aquell sector. El segon àmbit d’actuació ha estat el carrer
Fonolleres, a la zona S del nucli, aquí hem senyalitzat 40 places

d’aparcament que l’ajuntament va adquirir en el concurs de
creditors dels promotors d’aquell sector. Aquests aparcaments
ens han ajudat a substituir els que per raons de seguretat hem
hagut d’eliminar del carrer Ginesteres.

POSADA AL DIA DE LES FRANGES
DE PROTECCIÓ D’INCENDIS
Ja fa uns anys que aquest ajuntament vetlla de forma decidida
per l’aplicació de les mesures de prevenció d’incendis forestals. Aquest any hem fet un pas més per adaptar-nos plenament als canvis normatius que es van produir el 2014, per tant
no es tractava únicament d’un manteniment sinó que també
d’actuar en nous punts.
La normativa ( Llei 5/2003, de 22 d’abril, modificada mitjançant la Llei 2/2014, del 27 de gener) de mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de
població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys
forestals, estableix, entre d’altres obligacions, que els nuclis de
població, urbanitzacions, instal·lacions i edificacions aïllades
han d’assegurar una franja perimetral exterior de protecció
de 25 metres al voltant. També afecta a les parcel·les interiors
i les zones verdes, i els seus propietaris han de mantenir-les
amb les mateixes condicions que les franges.
Per poder fer tot això ha calgut realitzar el plànol de delimitació de les franges i el projecte per la definició de les actuacions
sobre la vegetació que cal executar a les franges perimetrals
de protecció del terme municipal amb la finalitat de millorar
la seguretat de les persones, el patrimoni i infraestructures, i
disminuir el risc de propagació d’un incendi cap a l’interior
del nucli urbà o urbanització.
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Els objectius de tot aquest paquet de mesures aplicades són:
- Reduir el risc de propagació de l’incendi forestal a l’interior
de les zones edificades.
- Reduir el risc de propagació de l’incendi forestal urbà cap a
l’exterior.
- Facilitar l’accés dels equips d’extinció a tot el perímetre de la
zona edificada.
- Facilitar l’accés de la maquinària per a l’execució de la franja
i el seu posterior manteniment.

BUTLLETÍ

MILLORES A LA VALL
Aquest any s’han continuat les millores a l’església
de Sant Fruitós de la Vall actuant en la rehabilitació
de la façana ja que l’arrebossat original estava totalment degradat, s’ha repicat i utilitzant materials tradicionals recobrint-la respectant la imatge original,
fent un estucat amb morter de calç barrejat amb un
pigment natural sorrenc d’un color similar a l’original. S’ha mantingut l’estructura característica amb
les tres pilastres del campanar i l’òcul a la façana.
S’ha reproduït amb tota fidelitat el motiu incís de damunt la porta, amb l’any de la darrera gran intervenció a la façana de l’església, el 1670, decorada amb
motius geomètrics.
Una altra de les actuacions que s’han realitzat durant aquest any al nucli de la Vall, és la millora de
l’abastament d’aigua potable al nucli urbà de la Vall
de Santa Creu, amb la rehabilitació d’una canonada
d’impulsió d’aigua potable des del Port de la Vall de
Santa Creu fins el nucli urbà. Amb aquesta intervenció es millora l’abastament d’aigua, sobretot pel que
fa a la pressió i a les avaries.
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L’EXPOSICIÓ ITINERANT
SOBRE LA PORTALADA
DEL MONESTIR DE RIPOLL
PASSA PEL NOSTRE MUNICIPI
L’exposició itinerant “La Portalada del Monestir de Ripoll.
Candidatura Patrimoni Mundial de la UNESCO”, es va poder
visitar en el claustre primitiu del Monestir de Sant Pere de Rodes entre 15 de març al 15 d’abril d’aquest any. El dimecres 28
de març, a les 12h, es va fer la presentació de la mateixa en un
acte que va comptar amb les intervencions del Director General del Patrimoni Cultural de la Generalitat, Jusèp Boya, del regidor de cultura de l’ajuntament de Ripoll, Ramon Santanach
i del nostre alcalde, en Josep Maria Cervera. Es va cloure amb
l’actuació del musicòleg i intèrpret Antoni Madueño que va
oferir peces medievals amb recreacions d’alguns instruments
musicals que apareixen representats a la portalada romànica
del monestir de Ripoll.
L’objectiu de l’ajuntament de Ripoll i de la resta de promotors
d’aquesta candidatura a Patrimoni de la Humanitat, és de donar a conèixer arreu la Portalada de Ripoll, per així disposar
del màxim suport en el moment d’anar a Paris i elevar la proposta a la UNESCO. Així va sorgir la iniciativa de crear una
exposició itinerant, per portar-la arreu de Catalunya, de l’estat
Espanyol i a l’estranger. El Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès ha estat l’encarregat de donar-hi forma, optant per un
format senzill i fàcilment transportable de 5 plafons a dues
cares amb moltes imatges i text breus en quatre idiomes.
El camí per aconseguir que la Portalada del monestir de Santa Maria de Ripoll sigui declarada Patrimoni Mundial per la
UNESCO, s’inicià l’any 2014 i feu un pas important el mes de
novembre 2016 quan fou inclosa en la Llista Indicativa per
part del Consejo del Patrimonio de l’Estat Espanyol.
Per ser inclòs en la llista del Patrimoni de la Humanitat els llocs
proposats han de tenir un «valor universal excel·lent» i han de
satisfer els criteris de selecció proposats per la UNESCO, alhora
que han de demostrar la seva integritat i autenticitat.
Aquesta exposició va començar la seva itinerància a Girona a
la Delegació del govern de la Generalitat de Catalunya i entre
d’altres indrets ha visitat l’espai Provença de Ferrocarrils de
la Generalitat de Catalunya i el Palau Robert, a Barcelona, el
Centre cultural Blanquerna a Madrid, la Casa de la Generalitat
a Perpinyà, Tossa de Mar, Vilafranca de Conflent, Igualada,
Mollerusa, Elna, Calella, Vilanova i la Geltrú o Molins de Rei.

34

BUTLLETÍ

EL POBLE ABANDONAT
DE SANTA CREU DE RODES:
12 ANYS D’EXCAVACIONS
ARQUEOLÒGIQUES
Aquest any el Port de la Selva va participar a les Jornades Europees del Patrimoni (JEP), el passat 13 d’octubre, amb una
conferència a l’Espai Port dedicada al poblat medieval de Santa Creu de Rodes.
Les Jornades Europees del Patrimoni són l’esdeveniment cultural participatiu més important d’Europa en relació a la difusió del patrimoni. Es fan a 50 estats signataris del Conveni
Cultural Europeu. Cada any s’organitzen per aquestes jornades més de 70.000 actes per contribuir a la consciència del patrimoni comú d’Europa i a difondre la necessitat constant de
la seva protecció, així com contribuir a crear experiències de
patrimoni cultural compartit, promoure la inclusió i fomentar
la creativitat i la imaginació. Per consultar tots els actes de les
Jornades, la Generalitat disposa d’una agenda en línia que permet fer la consulta d’activitats per municipis, per monuments
o per temes, l’adreça és http://patrimoni.gencat.cat/ca/jep2018
El Port de la Selva va participar en dues activitats en les Jornades. Una activitat l’organitzava la Generalitat (amb la visita
gratuïta al Monestir de Sant Pere de Rodes) i l’altra organitzada
per l’Ajuntament del Port de la Selva, realitzada a l’Espai Port.
La conferència titulada El poble abandonat de Santa Creu
de Rodes: 12 anys d’excavacions arqueològiques, va ser conduïda per la doctora Imma Ollich. Les arqueòlogues Imma
Ollich, Montserrat Mataró i Anna Ma. Puig, han dirigit durant
aquests anys la recerca arqueològica al poblat de Santa Creu
fent grans aportacions per la història del conjunt monumental
de Sant Pere de Rodes.
Durant la conferència es va fer un repàs dels materials arqueològics trobats en les diferents campanyes: molts objectes
ceràmics i també objectes de ferro com ara podalls i eines relacionades amb la vinya i agulles d’un sastre, entre altres materials. També es va fer un repàs cronològic de l’evolució de
les cases i de l’urbanisme del poblat, arrencant al s. IX/X amb
un seguit de tombes relacionades amb una primera església,
passant per els s. XI/XIII amb la construcció de les cases que
formen el poble, continuant en el s. XV amb l’agrupació de
diferents cases i estances formant unitats més grans probablement utilitzades com a fondes per acollir peregrins, unint
encara més la història del poble a la del monestir de Sant Pere
de Rodes. També s’han conegut recentment en els carrers del
poblat la construcció de campanes de bronze. Altres troballes
importants, com la possible existència d’una muralla. Finalment destaca la troballa d’un tipus de ceràmica molt particular, anomenada espatulada, produïda a Aquisgrà, situada
cronològicament entre l’any 780 i 820 i que es pot relacionar
amb Carlemany.
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NOVETATS
EDITORIALS

A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
Gràcies a la col·laboració amb la Central de Biblioteques de
Girona, la Biblioteca Municipal, pot gaudir de les ajudes de la
Diputació de Girona que possibiliten les subscripcions a revistes i a fons documentals. Actualment hi ha una gran diversitat de publicacions periòdiques de diferents temes, en total
32 títols. No cal fer un repàs de tots, però podeu trobar entre
d’altres publicacions infantils, revistes de viatges, de lectura,
de natura, de moda, de cuina o de salut. Pel que fa a llibres el
2018 també hem gaudit d’una inversió per part de la Diputació
de Girona, mitjançant Central de Biblioteques, de 1350 euros
en adquisició de fons. Actualment, hi ha un gran ventall de novetats tan pel que fa a llibre infantil com pel que fa a narrativa
per a adults. Si voleu conèixer totes les novetats, us recordem
que només heu de venir a la biblioteca municipal i fer ús del
servei de préstec que us oferim.

CLUB DE LECTURA
MAR DE LLETRES
Una de les activitats de difusió de la biblioteca municipal és el
club de lectura de narrativa dirigida a adults. Les trobades es
fan durant de setembre a maig. Aquest club va començar el
2012 i ja portem sis anys i 54 llibres llegits.
El funcionament del club de lectura és senzill: es reparteix un
llibre, i es comenta el llibre que s’ha repartit en la sessió anterior, així tots els participants tenen un mes de temps per llegir
el llibre. També es reparteix una petita guia de lectura amb
dades de l’autor i del llibre. En total són nou sessions i nou
llibres per temporada. En la darrera sessió, la corresponent al
mes de maig, com a cloenda, es convida a un autor de les comarques gironines a participar en el club, per comentar el seu
llibre. En la sessió del mes de maig passat, ens va acompanyar
l’escriptora M. Mercè Cuartiella, parlant-nos de l’escriptura i
comentant el seu llibre, l’afer marsellès. Aquest any l’escriptora convidada serà la Núria Esponellà.
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IMMERSIÓ NATURAL
L’EXPOSICIÓ DEL 2018
DEL CARRER MAJOR 19

La sala d’exposicions municipal del carrer Major 19 va obrir
les seves portes per tercera temporada amb una nova exposició vinculada al patrimoni natural del Port de la Selva. És la
quarta exposició que visita la sala d’exposicions: durant la festa major de l’any 2016 l’exposició que va inaugurar la sala va
ser 100 anys de Ressorgiment, un homenatge a la revista Ressorgiment, revista editada a l’exili, dirigida i sostinguda principalment per Hipòlit Nadal i Mallol, fill del nostre poble. El
2017 vàrem tenir dues exposicions, per setmana santa l’exposició Reinterpretant J.V. Foix, dues interpretacions artístiques
de l’univers de Foix, en homenatge dels 30 anys de la mort de
J.V. Foix. També al 2017, l’homenatge als 100 anys de la Carme
Cervera, amb l’exposició dedicada a la nina que va crear, que
es va titular Gisela, una nina diferent de les altres.

molts éssers vius. El plafó 6 estava dedicat a uns animals molt
curiosos, que tot i la seva petita talla són de gran bellesa i espectacularitat: els nudibranquis. El plafó 7, feia èmfasi en els
diferents tipus de fons: sorrencs i rocosos i la vida que s’hi pot
trobar. Tancant l’exposició, el plafó 8 relacionava les diferents
zones d’immersió i l’evidència que tots els éssers mostrats es
poden veure en qualsevol punt de la costa, depenent sempre
de la profunditat.
L’exposició va restar oberta al públic des del 24 de març fins
l’11 de setembre i la varen visitar 2286 usuaris.

La gran diversitat i riquesa patrimonial del Port de la Selva, ofereix un gran ventall de temes sobre els que cal investigar i recollir informació per fer-la arribar a tots els vilatans i visitants.
La proposta d’aquest any oferia un viatge al fons marí descobrint la riquesa natural coberta pel mar. Immersió natural ens
ha donat una oportunitat única per mostrar la forma i el color
de les profunditats de les nostres costes.
Les imatges que s’han utilitzat per realitzar l’exposició eren
de la Júlia Tapia de la Secció de Submarinisme del Club Nàutic
Port de la Selva i de Thierry Trossel del Centre d’Immersió Port
de la Selva. La seva col·laboració ha estat imprescindible per
transportar-nos a aquest món tan especial com és el fons marí.
Ha estat igualment de gran ajuda l’assessorament d’en Gerard
Carrión del Parc Natural del Cap de Creus.
La protagonista d’Immersió natural és la vida submarina,
a partir de muntatges fotogràfics i plafons il·luminats, es va
crear una atmosfera que convidava a sentir la vida marina.
Fotografies impressionants de garotes, gorgònies blanques,
gorgònies vermelles, gorgònies porpres, gorgònies grogues,
estrelles de mar, esponges de mar de formes capritxoses, coralls, planàries, espirògrafs, pops, llagostes, llongants, nacres,
molles, clavellines, escorpes, nudibranquis, raps, meros, morenes, en definitiva tot un món viu, veí nostre, desconegut per
una àmplia majoria.
L’exposició estava dividida en dos àmbits: un amb un discurs
narratiu dividit en 8 plafons i un altre, plantejat com un joc al
fons de la sala. En el primer plafó es presentava la diversitat
d’hàbitats que trobem en la costa del cap de Creus, adaptats a
l’orografia de la costa i del fons marí, on hi ha desnivells de 0
a 80 m de profunditat. El segon plafó presentava els diferents
hàbitats ens funció de les zones i de la profunditat en relació
a la llum que hi arriba. Els plafons 3, 4 i 5 estaven dedicats als
fons coral·lígens de gran importància, pel fet d’albergar

D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

37

CULTURA

CLUB DE LECTURA INFANTIL
Des de fa uns anys, han començat diverses iniciatives de fer clubs
de lectura juvenils i infantils a les comarques gironines. Partint
del precedent dels clubs de lectura d’adults que ja són presents a
pràcticament totes les poblacions on hi ha biblioteca. Els clubs de
lectura juvenils i infantils sorgeixen a partir d’iniciatives una mica
diferents, donat que persegueixen objectius diferents. Els clubs de
lectura d’adults, són espais per el gaudi de la lectura, per descobrir
lectures diferents de les que triaríem habitualment, un espai per
compartir idees i sobretot pel diàleg. Aquests objectius també hi
són en els clubs infantils i juvenils, tot i que l’objectiu principal
d’aquests clubs és la promoció de la lectura, que és imprescindible
per l’adquisició de coneixements de qualsevol disciplina.
El club de lectura infantil de la Biblioteca municipal es dirigeix als
nens de cicle superior de primària. Quan parlem de clubs de lectura infantils hem d’acotar molt la franja d’edat, per poder trobar
títols de llibres adequats a cada etapa d’aprenentatge i desenvolupament del nen. Les necessitats lectores varien molt en cada edat,
tot i que les preferències i necessitats individuals de cada nen són
les que han de prevaldre.
Des de la nostra biblioteca hem posat en marxa aquest club amb
els objectius d’augmentar el gust per la lectura, passar-ho bé
llegint, combinar l’aprenentatge amb l’entreteniment, aprendre
a concentrar-se, valorar els llibres i expressar amb criteri opinions pròpies i saber intercanviar aquestes opinions dialogant
amb els altres.
El funcionament del club es va explicar els primers dies als nens i
es va informar prèviament per escrit als pares. El club de lectura
està conduït per la Judit Jodar, que té una àmplia experiència com
a rondallaire i com a conductora de clubs de lectura infantil. Les
trobades es fan el darrer dimecres de mes, a les 17h, a la biblioteca
municipal, des del mes de novembre fins el mes d’abril, excepte en
alguns mesos concrets.
La metodologia que es segueix per aconseguir els objectius proposats és fent diverses activitats tant de lectura individual i en
veu alta, com d’expressió oral i escrita, activitats que permetin fer
l’anàlisi de llibres entesos com a obres de ficció, com a reflexió
sobre el món i com a creació de mons possibles; també s’inclouen
tallers de creació escrita i de jocs teatrals a partir dels llibres que
es fan a cada sessió.
El funcionament és el següent: a cada sessió es llegeix i es fan activitats entorn d’un títol diferent. Es reparteix un exemplar a cada
nen, que se’n porta a casa i té tot el mes per llegir-lo. En la següent
trobada es comenta el llibre llegit i es fan les activitats proposades
per la Judit i es reparteix el següent llibre.
Aquesta activitat és gratuïta tot i que només es demana un compromís d’assistència durant totes les sessions del club del curs.
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L’ASSOCIACIÓ PER A LA RECERCA BIOCULTURAL
I ARTÍSTICA DE RODES (ARBAR), DE LA VALL
DE SANTA CREU, ÉS UN DELS CENTRES
MÉS IMPORTANTS DE CREACIÓ ARTÍSTICA
CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
La Vall de Santa Creu acull des de fa cinc anys la seu de l’ARBAR, en un edifici emblemàtic del poble, situat al carrer Palanc. L’edifici havia estat un antic celler; com era habitual en
l’economia preindustrial del territori, en el mateix edifici es
produïa vi i oli. Després l’edifici va ser conegut com a restaurant, la Catedral del vi. Després de molts anys tancat, l’any
2012 les germanes Pol van impulsar la creació de l’Associació
per a la Recerca Biocultural i Artística de Rodes (ARBAR), i durant l’estiu es pot participar i conèixer els projectes d’art contemporani que duen a terme.
L’ARBAR va sorgir amb l’objectiu de desenvolupar projectes
relacionats amb el patrimoni històric, antropològic, artístic i
d’interrelació entre el territori i l’home a partir de la recerca, la
difusió i l’exhibició, sempre relacionats amb la Serra de Rodes.
En pocs anys, a partir de projectes sòlids, desenvolupats amb
la participació d’artistes convidats, l’ARBAR ha passat a ocupar
un lloc destacable dintre del panorama de l’art contemporani
català. Això ho ha aconseguit amb el treball constant, a partir de
projectes que fan prevaldre el procés creatiu per sobre de l’exhibició de resultats. Treballen projectes d’art entès com a forma
de pensament i de desenvolupament intel·lectual, d’interrelació
de l’individu amb l’entorn. La importància resideix en la gestació de les idees, en les interaccions i en l’experimentació.
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Es desenvolupen projectes en cicles anuals, que es divideixen
en dos eixos: l’entorn natural de la Serra de Rodes i les pràctiques artístiques. A cada cicle hi participen tres artistes que
realitzen el seu projecte durant un període llarg de temps, de
manera que interaccionen amb l’espai. Aquestes accions es
solen reflectir en performances, implicant en alguns casos la
participació d’altres agents, i que en poden deixar després de
la seva realització un testimoni físic o poden ser efímeres.
En l’edició del 2018 el cicle portava el nom de “Substrat ontogènic. Processos performatius”, amb intervencions dels artistes Jordi Mitjà, Núria Rion i Jaime Vallaure. A l’agost es va
desenvolupar un altre projecte “Explorant la feminitat de la
vinya” amb la intervenció d’artistes com Mar Serinyà, Isabel
Banal, Mireia Coromina i Ariane Patout. Totes varen fer intervencions relacionades amb la feminitat, la relació de l’individu en l’evolució històrica i l’ecologia. Una altra acció que van
realitzar el 12 d’agost va ser el concert de Música Aqüàtica i
banquets de Handel i Teleman, interpretat per Il Piccolo Trio.
Algunes d’aquestes accions que organitza aquesta associació reben la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i de
l’Ajuntament del Port de la Selva.
Per qui encara no conegui l’ARBAR, podeu conèixer el seu treball mitjançant la web www.arbar.cat o bé acostant-vos al centre del carrer Palanc de la Vall, durant els mesos d’estiu.
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CULTURA

EL PASSAT
DEL PORT
DE LA SELVA
AMB UN CLIC!
L’Arxiu Comarcal ha posat a l’abast públic 13.413 pàgines
digitalitzades de documentació històrica. S’han finalitzat les
tasques de digitalització, preparació i indexació de tots els
llibres d’actes del Port de la Selva des del 1829 fins al 1961,
encara que els primers anys no presenten una continuïtat.
S’apleguen els acords presos per l’Ajuntament des del primer,
datat el 21 de gener del 1829 a “Santa Cruz del Puerto”, essent Joan Benejam l’alcalde del moment, en què s’aprovava
la construcció d’un nou cementeri, fins al 12 d’abril del 1961,
on, després de l’aprovació de despeses contretes les últimes
setmanes, passen a demanar l’execució de l’arranjament del
camí veïnal de la Vall de Santa Creu a la carretera de Llançà
al Port de la Selva. A la mateixa sessió també es demanava la
conservació del camí de la Vall a la platja, molt concorreguda
per estiuejants a l’estiu. És també el moment en què el Sr. César Morell Espigulé pren possessió de la plaça de secretari, en
substitució del secretari interí fins aquell moment, Sr. Ernest
Musquera Sais. La mateixa sessió inclou la lectura i l’aprovació d’una sol·licitud del Sr. Fernando Vilallonga Rossell per a
la parcel·lació d’un terreny seu al paratge dita Perabeua.
Cal recordar també com l’any 2010, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya va signar un conveni amb la
Societat Genealògica de Utah, una associació nord-americana
vinculada a l’església dels mormons. L’objectiu era digitalitzar nombrosos documents, amb motivació religiosa i finalitat
només genealògica, per ajudar a totes les persones del món
vinculades amb aquesta religió en l’elaboració dels arbres genealògics, en la localització de tots els avantpassats possibles
i en la creació d’un arxiu genealògic mundial sobre la història
de la humanitat. Així, es van digitalitzar padrons d’habitants,
expedients de quintes, censos de població del Port de la Selva,
etc., que ja estan inclosos a ‘Arxius en Línia’.
Cal no oblidar que la digitalització és un recurs que contribueix a la preservació dels documents originals, ja que ofereix
una còpia alternativa a la consulta i, alhora, permet obtenir
un duplicat de reserva per a conservar en un repositori segur.
Si voleu més informació podeu adreçar-vos a l’arxiu comarcal de l’Alt Empordà.
Per realitzar les consultes d’aquest material només cal una
connexió a internet i cercar a:
http://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat
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PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
SORT QUE ET TINC A TU,
DE DANI FIGUEROLA.
ED. COLUMNA
El divendres 10 d’agost, a les 19h, a l’Espai Port del Port de la
Selva es va presentar la primera novel·la del doctor i escriptor
Dani Figuerola. La presentació va anar a càrrec del periodista
vinculat al Port de la Selva, Vicenç Relats i de l’Alcalde Josep
Maria Cervera.
L’Alcalde va encetar la presentació dedicant unes paraules al
record de l’acte que es va fer l’any anterior, en el mateix espai amb el conseller de la Presidència, en Jordi Turull, avui
injustament a la presó. Tot seguit va fer una breu presentació
de l’autor, el Doctor Figuerola, endocrinòleg d’especialitat i un
referent en el nostre país en el tractament de la diabetis, que
fou responsable de la unitat de diabetis de l’Hospital Clínic de
Barcelona i és director de la fundació Rossend Carrasco i Formiguera, una entitat de prestigi en la formació de sanitaris i
en l’educació de pacients en el camp de la diabetis. L’alcalde
també va explicar que en Dani a part de passar visita, fa temps
que escriu i l’obra publicada és important. Diversos llibres i
un munt d’articles vinculats a la seva carrera professional,
però també dos llibres de relats, ja en aquest tombant de segle.
Confidències d’un metge tafaner (2004) i Confidències d’un docent: reflexions d’un metge aprenent de mestre (2011).

D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

El seu vincle amb El Port de la Selva arranca dels darrers anys
de la dictadura quan hi arriba de la mà d’un company, des de
la primera visita va quedar captivat per l’entorn i la força del
cap de Creus però també per la seva gent. Des de llavors el
seu veler és fidel a la Mar d’Amunt, i per bé que queda clar
que el llibre que presentem és una novel·la i els protagonistes són de ficció segur que beuen i es nutreixen d’experiències
viscudes per l’autor, va acabar dient l’alcalde. Que va donar
la paraula al periodista Vicenç Relats, que va fer un repàs de
diferents aspectes del llibre. Va destacar que Figuerola utilitza
un llenguatge ric, amb cites literàries i l’ús de les frases fetes
mantenint una llengua viva. També va destacar la bona documentació de l’autor per poder elaborar la novel·la, amb molts
detalls i referències que evidencien un ampli coneixement en
molts camps i un treball previ important de l’autor.
L’autor de Confidències d’un metge tafaner, ha debutat en el
gènere de la novel·la, amb una història de relacions entre dos
amics, en Pere i l’Eduard, que es coneixen des que anaven a la
universitat, a la facultat de medicina; a la Barcelona de finals
del franquisme. En el moment de plenitud de les seves vides,
vivint tots dos la crisi de maduresa, entra en escena una pèl-roja, la Thaïs, que posarà a prova l’amistat que els ha mantingut
units durant una bona part de la seva vida.
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ESPORTS

X-PYR
La quarta edició de la competició X-pyr es va celebrar el passat
mes de juny, arribant al Port de la Selva el cap de setmana del
29 i 30 de juny. La competició que es celebra cada dos anys va
sortir d’Hondarribia el 24 de juny . Aquest 2018 han participat
40 equips de 17 països diferents.
El guanyador d’enguany va ser Christian Mauer, guanyador de
les edicions de 2014 i 2016. Aquest ens va fer un vol d’exhibició
el divendres 29 de juny. Les exhibicions ens van allargar fins
el diumenge 1 de juliol ja que aquest cap de setmana el temps
va acompanyar. Varen ser dues jornades on aficionats i el gran
públic es donen cita a la sorra de la platja per veure’ls arribar i
compartir l’emoció d’haver completat aquesta gran fita.
La cursa es va finalitzar el 30 de juny amb l’arribada del darrer participant en acabar la prova, el mexicà.
Les normes de la competició són tan senzilles com dures. Així,
s’estableix que per cobrir el trajecte costa-a-costa només podran córrer o volar en parapent (sense motor), utilitzant els
vents i les corrents tèrmiques ascendents com a propulsor. Un
sistema de geolocalització per satèl·lit permet al gran públic
seguir als concursants en temps real.

EL CLUB NÀUTIC PORT DE LA SELVA
CELEBRA EL MARINA DAY.
El passat 9 de juny, el Club Nàutic Port de la Selva va celebrar
el Marina Day, una iniciativa de l’Associació Catalana de Ports
Esportius i Turístics (ACPET) per apropar els Ports Esportius
a tothom i trencar amb la imatge que es té de llocs tancats i
elitistes, ja que són instal·lacions obertes a tothom on no cal
tenir un vaixell per gaudir de la seva àmplia oferta d’activitats.
En la jornada de portes obertes, el Club Nàutic va oferir un
ventall d’activitats relacionades amb els esports aquàtics i el
món de la nàutica, en les que van poder participar totes les persones, grans i petits, que van acostar-se al Club. Activitats com
un taller teòric-pràctic de paddle surf, activitats per conèixer
els treballs que fan els arqueòlegs subaquàtics on van poden
experimentar a la piscina i demostracions de com utilitzar un
desfibril·lador per part de l’Associació de Voluntaris de Protecció civil entre altres activitats.
El passat any es va estrenar el Marina Day a Catalunya, en
l’edició 2018 s’ha traslladat a l’àmbit estatal per consolidar-se
com una de les dates de referència del calendari espanyol. Una
jornada per apropar-se als ports esportius i gaudir d’una de les
joies de la nostre geografia, el mar.
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TRAVESSIES DE NATACIÓ
Aquest any s’han disputat tres travessies de natació al municipi, les ja consolidades Swim by Sunset el 7 de juliol i la Travessia de Natació C.N.P.S. el dissabte 11 d’agost, i com a novetat,
s’ha realitzat la I edició de la Copa Athlon.
La travessia Swim by Sunset forma part de la Copaswim Costa
Brava que inclou 4 proves dins la província de Girona, a Roses,
Colera, l’Estartit i la de Llançà-Port de la Selva. La prova que
es realitza al nostre municipi compta amb dues modalitats des
del 2017, ja que la travessia original és de 5000 metres des de
la Platja de la Farella de Llançà a la Platja Gran del Port de la
Selva, degut a la seva dificultat, en l’edició anterior es va afegir
una prova de 2500 metres per aquells nedadors que es volen
iniciar en el món de les aigües obertes.
Els guanyadors en la modalitat masculina dels 5000 metres varen ser Marc Ferri de CA Sant Boi amb 1 hora i 6 minuts, seguit
de Jonathan Gómez de Swim Emotions amb 1 hora i 6 minuts,
amb pocs segons de diferència amb el primer i en tercer lloc
George Savescu de Swim Emotions. El segon i el tercer classificats repetien pòdium, ja que en l’edició del 2017 quedaren
igualment en segona i tercera posició respectivament.
Pel que fa a la modalitat femenina, la guanyadora va ser Mireia Gómez amb 1 hora i 12 minuts repetint la primera posició
de l’any anterior, seguida de Lara Pazos del Club Natació Terrassa amb 1 hora i 15 minuts i en tercera posició Natalia Baño
també del Club Natació Terrassa amb 1 hora i 17 minuts.

La 9a Edició de la Travessia de Natació C.N.P.S. va comptar amb
un participació record de 350 nedadors, en les diferents proves: Kids, Som-hi i Cracks. Els podis d’aquesta edició varen ser
en la modalitat de cracks de 2500 metres per a Roger Rabassa
(C.N. Mataró) en categoria masculina i per a Estel Galo (C.N.
Granollers) en femenina, en aquesta prova els participants
més joves van ser Íngrid Romero (C.N Figueres) i Agustí Planas
(GEN Roses), tots dos de l’any 2006. Pel que fa a la modalitat
Som-hi de 500 metres el guanyador va ser Erik Molina (N.C.
Torelló) i en femení va repetir Estel Galo (C.N. Granollers)
La tercera travessia que es va realitzar al municipi va ser el
diumenge 7 d’octubre, es va celebrar la 1a Edició de la Copa
Athlon, travessia de natació en aigües del Port de la Selva, organitzada per el Club Nàutic Port de la selva. La tramuntana va
obligar a traçar un circuit alternatiu entre l’interior del Club
i la badia del poble, que va permetre nedar les tres travessies
previstes de 500, 1000 i 2500 metres.
Els guanyadors d’aquesta primera edició van ser Mario Guillen (C.N. Terrassa) i Mireia Gómez (Swim Emotions). L’Agustí
Planas (GEN Roses) va ser el nedador més jove en participar
en les 3 modalitats i l’Unai Gillué (C.N Terrassa) el nedador de
menor edat inscrit.
Els encarregats de fer l’entrega dels trofeus als guanyadors
van ser el Sr. Lluis Fraguell, President del Club Nàutic, i la Sra.
María Rosa Sala, Regidora de l’Ajuntament del Port de la Selva.

En la categoria de 2500 metres, el guanyador masculí va ser
Sergi Miralpeix de Swimmik amb 39 minuts i 25 segons, seguit
de Massimo Testone, independent amb 44 minuts i 14 segona
i en tercera posició el nedador Enric Folch de Fasttriatlon amb
44 minuts i 25 segons. En la categoria femenina la primera posició va ser per Emma Feliu del Club Natació Figueres amb 44
minuts i 31 segons, en segon lloc Marie Faine del Club Esportiu
Cube Manresa amb 45 minuts i 45 segons seguida de Sabina
Martínez de Swim Emotions 11 segons més tard.

D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
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ACTIVITATS DE NADAL
Divendres 7 de desembre, a les 11 h.

Decorem la biblioteca per Nadal, taller de guarniments de Nadal.
Dissabte 8 de desembre, a les 12h.

Missa de la Puríssima, a l’església parroquial.
Dissabte 15 de desembre, a partir de les 18 h, als jardins de l’església parroquial.

Pessebre vivent. Organitzat per AMPA del CEIP les Clisques.
Diumenge 16 de desembre, a partir de les 18 h, als jardins de l’església parroquial.

Pessebre vivent. Organitzat per AMPA del CEIP les Clisques.
Divendres 21 de desembre, a les 18 h.

Contes a la biblioteca, contes a dins la capsa de Nadal, a càrrec de l’Olga Cercós.
Dissabte 22 de desembre, a les 19 h.

Visita als pessebres de l’església, tortell i cava.
Dimarts 25 de desembre, a les 12h.

Missa de Nadal, a l’església parroquial acompanyada de la Cobla la Principal de Banyoles
i seguidament 3 sardanes a la plaça Pol Nadal i Mallol i vermut de Nadal.
Divendres 28 de desembre, a les 17.30 h.

Contes a la biblioteca, contes i taller de fanalets a càrrec de la Companyia La Sal d’Olot.
Dimarts 1 de gener, a les 12h.

Audició de sardanes a càrrec de la Cobla Cervianenca.
Dimarts 1 de gener, a les 18 h.

Quina a l’Espai Port. Organitzada per l’AMPA del CEIP les Clisques.
Dimecres 2 de gener, a les 17.30 h. / Parc de nadal
Arribada del Patge Reial i recollida de cartes; a l’Espai Port
Dijous 3 de gener, a les 16 h. /

Parc de nadal

Divendres 4 de gener, a les 16h /

Parc de nadal

Dissabte 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.

