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Aquest butlletí ha estat imprès
amb paper 100% ecològic,
totalment lliure de clor. TCF
Certificació forestal: la fibra utilitzada ve
de plantacions gestionades
de forma sostenible.

Presentació
Benvolguts conciutadans,
ns tornem a retrobar en plena temporada turística.
Aquest mes de juny ha fet dos anys que l’equip que
encapçalo és al capdavant del govern municipal.
Durant aquest període, hem treballat amb fermesa per fer
avançar el nostre poble. A l’equador del mandat, hem estat
capaços d’executar una part del nostre programa electoral,
d’encarrilar-ne algunes altres, de replantejar aquelles que
la situació conjuntural fan difícilment viables i d’assumirne de sorgides del mateix esdevenir de la situació. Al llarg
dels butlletins, d’aquest i dels
anteriors, podeu fer-ne un
“A l’equador del mandat, seguiment, altrament sabeu
hem estat capaços
que estem a la vostra disposid’executar una part del ció i que no perdem l’ocasió
nostre programa electoral, per parlar amb els que ho
desitgeu.
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d’encarrilar-ne algunes
altres, de replantejar
aquelles que la situació
conjuntural fan difícilment
viables i d’assumir-ne de
sorgides del mateix
esdevenir de la situació”

A nivell personal he tingut un
mal començament d’any, la
pèrdua de la meva mare ha
estat un cop difícil de digerir;
no obstant això, he procurat
que no afectés la meva feina
ni el funcionament de l’ajuntament. Aprofito aquestes
ratlles per agrair-vos les mostres d’afecte i de suport que he rebut. Ho ha estat també per
a altres famílies del poble que també han perdut algun dels
seus éssers estimats. I per tots plegats, el darrer dia del 2012
ens va deixar el doctor Moisès Broggi, fill adoptiu la nostra
vila. El dissabte de Pasqua, vàrem perdre el mossèn Josep
Lloveras que, durant els darrers 25 anys, havia exercit de
rector a casa nostra i, el 27 de juny, la Teresa Rodríguez,
encarregada des del 1999 de l’esport i les activitats extraescolars a la nostra escola. Per a tots ells voldria tenir un record
reconeixent el que ens han aportat com a col·lectivitat.
Malgrat tot, el món no s’atura, el nostre poble tampoc. El
nostre país viu una situació difícil tant política com econòmica que no podem ni volem defugir. Tots plegats, administracions i societat civil, haurem de donar-hi una resposta si ens volem garantir el futur. Mentrestant, la nostra
principal obligació continua sent escoltar i mirar de donar
resposta a les necessitats del Port de la Selva i dels seus
veïns. Malauradament, els ajuntaments no sempre tenim

Josep Maria Cervera, alcalde

les eines ni els recursos per incidir on més falta faria, que
tothom tingués feina i que hi hagués crèdit per a les empreses seria el desitjable. Aquests dos temes, que van molt lligats, són un clar exemple de les nostres limitacions. En allò
que sí que tenim competències, mirem d’aportar-hi el nostre granet de sorra, mantenir
els serveis bàsics i millorarlos, sense que això representi
“la nostra principal
un augment de la pressió fisobligació continua sent
cal. Això ha estat i és un dels
escoltar i mirar de donar
nostres principals reptes. La
millora del servei d’escom- resposta a les necessitats
del Port de la Selva
braries, amb la posada en
funcionament de la nova deii dels seus veïns”
xalleria i de tot el sistema de
recollida amb vehicles més
modern, en serà un clar exemple.
Durant els primers dies d’aquest darrer juliol, es va viure
una sensació de repressió sancionadora, més que pel nombre de denúncies o per la seva raó de ser, per la quantitat
d’aquestes, que, certament, s’havien incrementat amb l’aplicació de les noves ordenances de circulació i de foment
de la convivència. Hem reconduït el tema tot replantejant
les quantitats, sense que això
vulgui dir que renunciem a
“us demanem la vostra
garantir la convivència. Per
col·laboració a l’hora de
això us demanem la vostra
respectar les normes
col·laboració a l’hora de resi fer del civisme un
pectar les normes i fer del
civisme un dels valors fonadels valors fonamentals
mentals del nostre municipi.
del nostre municipi
Circular per l’espai reservat
als vianants, aparcar a les
voreres, no portar el gos lligat ni recollir els seus excrements, pintar i fer mal bé el mobiliari urbà, deixar residus
voluminosos al carrer, llençar papers a terra... són fets que
no ens aporten res, que sovint ens generen problemes amb
els altres i ens costen diners a tots.
No voldria acabar sense agrair públicament la implicació
de les entitats, els col·lectius, les associacions i les persones que col·laboren en el dia a dia i que fan que el nostre
sigui un poble viu i dinàmic.
A tots plegats, us desitjo que acabeu de passar un bon
estiu!
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informació general

Obres d’adequació de
la deixalleria del Port de la Selva
i subscripció a la xarxa
del Consell Comarcal
l 29 de gener d’enguany, es va subscriure el contracte administratiu amb Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., per a la prestació del servei
de recollida d’escombraries, neteja viària i implantació i
gestió de la deixalleria municipal del Port de la Selva.
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Durant aquest hivern, també s’han realitzat les obres de
la deixalleria, una obra que bàsicament consistia en l’anivellament de la zona, la pavimentació de l’espai i l’adequació de les instal·lacions i els serveis per tal de dur
a terme l’activitat. Es varen instal·lar dues portes per
facilitar l’entrada de camions a la zona dels contenidors
i una porta d’accés al sector de la poda.
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb l’objectiu
d’apropar el màxim el servei de deixalleria als ciutadans de la comarca, lidera, des de l’any 2003, el projecte de Xarxa comarcal de deixalleries. El Port de la
Selva, en el ple de primers de juny, va aprovar el conveni amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà que ha
de permetre gestionar la mateixa deixalleria d’una
manera més eficient; quedem adherits a aquesta xarxa
que ja comptava amb 24 instal·lacions entre deixalleries i minideixalleries.
Els serveis que ofereix la Xarxa Comarcal de Deixalleries són, entre d’altres, els següents:
– Campanyes de sensibilització i comunicació ciutadana
– Servei comarcal de recollida de residus especials
– Servei de recollida de residus valoritzables
– Seguiment de la Xarxa de deixalleries
– Formació del personal de les deixalleries en Xarxa
– Sistema de gestió informatitzada de les deixalleries
en Xarxa
– Sensibilització ambiental als escolars
Això implica tenir un suport informàtic comú per a tota
la comarca, i saber exactament què rep i quin volum de
cada tipus de residu. Els usuaris també poden saber,
mitjançant una targeta individualitzada, quin ús en fa
de la deixalleria. Des del moment de l’adhesió, podem
gaudir d’un servei d’inspecció comarcal.
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En definitiva, l’objectiu és abaratir costos en la recollida dels residus, i, en el cas dels valoritzables, poder
assolir el cost zero.
Per altra banda, no trigarem massa a substituir els vells
camions de la recollida d’escombraries per uns de nous
i més moderns i menys sorollosos que ens permetran
augmentar la qualitat del serveis; també hi ha previst
instal·lar a totes les entrades de les urbanitzacions, a les
seves àrees o illetes de recollida de les diferents fraccions: rebuig, paper, vidre i envasos.
Tal com diu la nova imatge dels contenidors, no n´hi
haurà prou si no disposem de la vostra col·laboració.
Després de l’estiu, amb tranquil·litat, es farà una campanya per explicar el funcionament de la deixalleria i
de tot el servei de recollida i neteja viària.
El Port net, entre tots!

informació general

Ens va deixar
el doctor Moisès Broggi i Vallès
l dia 31 de desembre de 2012, ens
deixava el Fill Adoptiu del Port de
la Selva, el doctor Moisès Broggi i Vallès. L’Ajuntament del Port de
la Selva va decretar tres dies de dol
oficial com a mostra de condol
per la seva defunció.
El metge cirurgià i humanista català, Moisès Broggi, va morir a Barcelona
als 104 anys, complerts el
18 de maig de 2012. El seu
cos descansa, per voluntat
expressa de l’il·lustre prohom, al cementiri municipal
del Port de la Selva.
El vincle del doctor Broggi amb
el Port de la Selva ve de les estades
que durant les vacances feia a la seva
casa del carrer Mar, segurament perquè l’avi
de la seva dona, l’Angelina Trias Rubiés, era fill del Port
de la Selva.
Al llarg de més de seixanta anys, el doctor Broggi ha
estat un referent per a la gent del Port de la Selva. Quan
tenien algun problema de salut, els atenia, tant a la seva
consulta de Barcelona, com a la seva casa de vacances,
aquí, al Port, amb la generositat i bonhomia que el
caracteritzaven, acudint, si calia, a casa de la persona
malalta. Durant molts anys, el doctor Broggi va ajudar a
viure millor la gent del poble, i en alguns casos també
ajudava a morir amb el seu escalf i humanitat.
El doctor Moisès Broggi, nascut el 1908 a Barcelona, va
acabar els estudis de Medicina l’any 1931, any de la
República, en un temps en què a Catalunya s’obrien
noves perspectives. Es va fer cirurgià al costat dels germans Trias i Pujol, amb ells va col·laborar en l'esforç de
renovació de la Universitat Autònoma de Barcelona dels
anys trenta. Broggi va ser metge intern i, després, metge
de guàrdia. Així va adquirir una gran experiència per
adoptar decisions ràpides, la qual cosa li va ser molt útil,
un quant temps després, en els anys de la Guerra Civil
com a metge de l’exèrcit republicà arribant a ser cap
d'un dels tres equips quirúrgics de les Brigades Internacionals.
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Després de la guerra va ser cessat de tot càrrec oficial
amb el conseqüent allunyament de la possibilitat de pro-

gressar en l’ensenyament universitari, on
sens dubte, hauria estat un referent.
Però la seva intensitat i capacitat de treball, la vocació, la
claredat de conceptes i la
seva facilitat d’exposició
verbal i escrita han fet possible que es convertís en un
dels cirurgians més prestigiosos del país, i que
exercís la professió fins
als vuitanta anys, havent
introduït al nostre país
avenços de la cirurgia
moderna i contribuint sota
el seu mestratge a la formació d'excel·lents cirurgians.
Interessat sempre per la cultura i
l'humanisme, fou president de la
Comissió de Deontologia del Col·legi i
membre fundador de la Societat Internacional de
Metges contra la Guerra Nuclear.
Ha publicat una sèrie de llibres de memòries i de reflexions: Memòries d’un cirurgià (Edicions 62, 2001),
Anys de plenitud: memòries d’un cirurgià (segona part)
(Edicions 62, 2005), Reflexions d’un vell centenari (Edicions 62, 2011), Sobre el camí de la vida: converses amb
el meu nét Carles Brasó (Ediciones B, 2011), La necessitat de ser útil. Converses sobre el sentit de la vida, amb
Teresa Pous i Mas (Edicions 62, 2012).
Ha estat, també, fins al darrer moment, un lluitador infatigable pels drets i la llibertat del nostre país.
L’Ajuntament del Port de la Selva, com a reconeixement a la seva vàlua i als seus valors personals i la seva
intensa i continuada col·laboració amb la població i els
seus veïns, va atorgar-li el títol de Fill Adoptiu del Port
de la Selva, per acord del plenari de 27 de març de
2008, distinció que li va ser lliurada oficialment en un
acte celebrat el 7 de juny d’aquell mateix any. En els
mateixos actes es va donar el nom d’Avinguda del Dr.
Moisès Broggi i Vallès al tram urbà de la carretera de
Cadaqués.
No cal dir que ha estat un honor per al nostre municipi,
que el doctor Broggi hagi escollit reposar en el blanc
cementiri dels mariners. Descansi en Pau.
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acords del ple municipal

SESSIÓ ORDINÀRIA 20.12.2012
• Acord d’aprovació del projecte d’obra pública de competència municipal “Projecte d’urbanització dels carrers del nucli
històric: connexions al front marítim”, actuació que compta
amb el finançament del Programa Viure al poble – FEDER
2007-2013. S’aprova a favor d’aquesta totalitat dels senyors
presents, l’alcalde i els tres regidors del grup municipal de CiU.
• Acord d’adjudicació del concurs per la prestació dels serveis
de recollida i transport de residus municipals, neteja viària i
la implantació i la gestió de la deixalleria del municipi del
Port de la Selva. El resultat de la votació és que hi voten a favor
els quatre membres presents a la reunió, tots ells integrants del
grup municipal de CiU (l’alcalde i tres regidors més).
• Acord de declaració de no disponibilitat de crèdits del Capítol
1 del pressupost, en compliment del RDL 20/2012, de 13 de
juliol. Posada a votació la proposta, hi voten a favor els quatre
integrants del grup municipal de CiU, únics presents a la reunió.
• Aprovació inicial expedients de modificació del pressupost,
exercici 2012. Posada a votació la proposta, el resultat és que hi
voten a favor la totalitat dels senyors presents (l’alcalde i tres
regidors del grup municipal de CiU), que representen alhora la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
• Acord d’aprovació expedients de baixa drets reconeguts
pendents de cobrament, per prescripció i altres, preparats
pel Servei de Recaptació. Posada a votació la proposta, el
resultat és que hi voten a favor la totalitat dels senyors presents
(l’alcalde i tres regidors del grup municipal de CiU), que representen alhora la majoria absoluta del nombre legal de membres
de la Corporació.
• Aprovació del marc pressupostari 2013-2015 i el límit
màxim de despesa no financera per a l’exercici de 2013, en
compliment dels articles 29 i 30 de la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d’abril. La proposta resta aprovada per unanimitat dels
senyors presents, quatre, tots ells integrants del grup municipal
de CiU.
• Aprovació inicial del pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici de 2013.
• Aprovar inicialment el Pressupost General d’aquesta Corporació i per a l’exercici de 2013, que puja a un import total,
quant a l’estat d’ingressos de TRES MILIONS SIS MIL
CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES
CÈNTIMS (3.006.161,63) i el de despeses, de TRES
MILIONS SIS MIL CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB
SEIXANTA-TRES CÈNTIMS (3.006.161,63), així com la
Plantilla de Personal, les Bases d'Execució del pressupost, el
Programa d’inversions, que consten a l’expedient, i resta de
documentació que acompanya aquest projecte de pressupost. Vots a favor: 4 (l’alcalde i els tres regidors més del grup de
CiU), que són la totalitat dels senyors presents.
• Aprovació inicial de l’increment de les tarifes aplicables al
servei de subministrament d’aigua. Posada a votació la proposta, hi voten a favor la totalitat dels senyors presents (quatre
membres), essent que la proposta resta aprovada per majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
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• Aprovació inicial de la modificació puntual número 11 de
vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. La Presidència posa a votació la proposta, essent el resultat que la totalitat
dels senyors presents, quatre integrants del grup de CiU, hi
voten a favor.
• Aprovació definitiva del text refós del Pla de Millora Urbana
del PA – 5 “Els Eucaliptus”. Posada a votació la proposta, hi
voten a favor la totalitat dels senyors presents, els quatre integrants del grup municipal de CiU, l’alcalde i tres regidors.
• Aprovació inicial del projecte d’urbanització del sector de
sòl urbanitzable delimitat SUD-12 “El Molí”. Sotmesa la proposta a la consideració dels presents, hi voten a favor l’alcalde i
els tres regidors del grup de CiU, els únics presents a la reunió.

SESSIÓ ORDINÀRIA 07.03.2013
• Presa de possessió de la nova regidora d’aquest Ajuntament,
Gemma Vall Valero.
• En data de 20 de desembre de 2012, aquest plenari municipal
va prendre en coneixement la renúncia presentada pel senyor
Francesc Xavier Barneda i Busquets, regidor electe pel Partit
dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal.
• Així mateix, es va sol·licitar de la Junta Electoral Central l’expedició de la credencial acreditativa de la condició d’electe en
favor de la senyora Gemma Vall Valero.
• Amb motiu de la convocatòria d’aquest Ple extraordinari,
aquesta Presidència ha volgut incloure aquest punt a l’ordre del
dia, a l’efecte que la senyora Gemma Vall i Valero prengui possessió del seu càrrec de regidora.
• Havent parlat amb ella, Gemma Vall ha manifestat la seva
voluntat de prendre possessió del càrrec, però ha comunicat que
li ha estat impossible comparèixer a la sessió d’avui per motius
particulars.
• Amb tot, però, s’ha reafirmat en la voluntat d’esdevenir nova
regidora d’aquest ajuntament, en representació de la candidatura del PSC-PM.
• Conclou l’alcalde, doncs, que en la pròxima sessió ordinària
d’aquest mes de març, es convocarà novament a Gemma Vall, a
fi i efecte que adquireixi la plena condició de regidora d’aquest
ajuntament.
• Acord d’aprovació inicial del projecte d’obra local ordinària
“Projecte de construcció de pas de vianants”. Sotmesa a votació la proposta, tots els senyors presents, cinc dels set membres
del consistori voten a favor de la proposta, restant aquesta aprovada per majoria absoluta.
• Acord d’aprovació definitiva del projecte d’obres local ordinària “Projecte d’urbanització dels carrers del nucli històric:
connexions al front marítim”, que compta amb el finançament del Programa Operatiu FEDER 2007-2013, programa
“Viure al poble”. L’Alcalde-President posa a votació la proposta, i en resulta que tots els senyors presents a la reunió, cinc, que
representen alhora la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació, hi voten a favor. L’acord resta aprovat, conclou l’alcalde.
• Aprovació inicial del plec de clàusules administratives particulars que regirà la licitació i contractació del projecte d’obres “Projecte d’urbanització dels carrers del nucli històric:

acords del ple municipal

connexions al front marítim”, que compta amb el finançament del Programa Operatiu FEDER 2007-2013, programa
“Viure al poble”. Posada a votació la proposta, hi voten a favor
tots els senyors presents a la reunió, cinc del total de set. L’alcalde proclama que la proposta resta aprovada per unanimitat
dels presents, que alhora representa la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació.
• Acord d’aprovació de la retribució, amb efectes 1 de gener de
2012, a la mercantil SOREA, SA, per a la prestació del servei
d’abastament d’aigua domiciliària. L’alcalde demana als presents que manifestin el seu vot i en resulta que l’alcalde i els tres
regidors més integrants del grup de CiU voten a favor de la proposta. La representant del grup PORT-AM s’absté.
• Aprovació inicial del “Reglament d’ús i gestió del servei de deixalleria del Port de la Selva”, i aprovació del preu públic a aplicar pel servei. Posada a votació la proposta, hi voten a favor els
quatre integrants del grup de CiU –l’alcalde i tres regidors– mentre
que la regidora present integrant del grup PORT-AM s’absté.
• Nomenament de nous voluntaris de l’Associació de voluntaris de Protecció Civil del Port de la Selva. Vots a favor: 4 (l’alcalde i tres regidors del grup de CiU). Abstencions: 1 (la senyora Rosa Subirà del grup municipal PORT-AM).
• Moció contra la prospecció d’hidrocarburs a l’entorn de la
costa catalana, inclosa la Costa Brava i el cap de Creus. La
moció es vota favorablement per la totalitat dels senyors presents, cinc, amb els quatre integrants del grup municipal de CiU
i la integrant del grup PORT-AM.

SESSIÓ ORDINÀRIA 21.03.2013
• Presa de possessió de la nova regidora d’aquest Ajuntament,
Gemma Vall Valero.
• Aprovació inicial del plànol de delimitació en aplicació del
Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels
incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. L’alcalde posa a votació la proposta,
essent el resultat que la totalitat dels senyors presents, i alhora del
nombre legal de membres d’aquest ajuntament, hi voten a favor.
Conclou l’alcalde que l’acord resta aprovat per unanimitat.
• Aprovació definitiva dels estatuts i bases d’actuació del polígon
PA – 5 “Els Eucaliptus”. Posada a votació la proposta, hi voten a
favor la totalitat dels senyors presents, set, que representen alhora
el total del nombre legal de membres de l’Ajuntament. La proposta, conclou l’alcalde, resta aprovada per unanimitat.
• Aprovació inicial del Plec de condicions econòmiques i
administratives que regiran en el concurs per a l’atorgament
d’autoritzacions municipals d’explotació de serveis de temporada a les platges del Port de la Selva pels anys 2013-2014.
L’alcalde posa a votació la proposta, essent el resultat el
següent: Vots a favor: 4, l’alcalde i els tres regidors del grup
municipal de CiU. Vots en contra: Cap. Abstencions: 3, dos
regidors del grup PORT-AM i al regidora del grup PSC-PM.
L’alcalde proclama que la proposta resta aprovada per la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
• Nomenament de nous voluntaris de l’Associació de voluntaris de Protecció Civil del Port de la Selva. Posada a votació la
proposta, el resultat és el següent: Vots a favor: 5 (l’alcalde i tres
regidors del grup de CiU i la regidora del grup PSC-PM. Abstencions: 2 (els dos regidors del grup municipal PORT-AM).

L’alcalde proclama que l’acord resta aprovat per la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
• Conclou l’alcalde comentant que ara ja són 23 persones que han
estat formades al municipi per a fer les tasques de protecció civil.
• Dissabte vinent mantindrem una reunió amb tots ells, primer, per
garantir l’organització de tota aquesta gent, i, en aquesta trobada,
es definirà el grau de compromís de cadascun dels voluntaris.
• Aprovació de la Moció de suport a la Declaració de sobirania
i del dret a decidir del poble de Catalunya. Posada a votació
la proposta, el resultat és el següent: Vots a favor: 6 (l’alcalde i
tres regidors del grup de CiU, la regidora del grup del PORTAM i la regidora del grup PSC-PM). Abstencions: 1 (el senyor
Josep Marés, del grup municipal PORT-AM). L’alcalde proclama que l’acord resta aprovat per la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació. El senyor Josep Marés
demana la paraula per donar explicació de la seva abstenció:
totes aquestes mocions pel tema de la independència són molt
maques, però allà on ho enviïs no se les llegirà ningú. El que
hem de fer tots plegats és emprendre accions, la resta són
paraules. Així que el meu vot, en definitiva, és un vot crític, o
una abstenció crítica.

SESSIÓ ORDINÀRIA 04.06.2013
• Aprovació inicial d’expedients de modificació del pressupost
d’aquest exercici de 2013. Posada a votació la proposta, el
resultat és el següent: Vots a favor: 5 (l’alcalde, els tres regidors
més del grup de CiU i la regidora del grup del PSC-PM). Abstencions: 1 (la regidora del grup PORT-AM)
• Aprovació de la rectificació de l’Inventari de Béns, Drets i
Obligacions a la data de 31 de desembre de 2012. Els senyors
reunits, per unanimitat de tots els grups municipals, alcalde i els
sis regidors, acorden aprovar la proposta.
• Acord d’aprovació de l’expedient de contractació, d’aprovació de la despesa i de l’obertura de la licitació per a la contractació de l’obra “Urbanització dels carrers del nucli històric: connexions al front marítim”, que compta amb el
finançament de fons FEDER 2007-2013, programa “Viure
al poble”. A petició de l’alcalde, els presents manifesten el sentit del seu vot, essent que la totalitat dels membres de l’ajuntament presents a la reunió, sis de set regidors, hi voten a favor.
L’alcalde proclama que l’acord resta aprovat per unanimitat.
• Acord d’aprovació del conveni d’adhesió a la Xarxa comarcal de deixalleries de l’Alt Empordà. Posada a votació la proposta, hi voten a favor la totalitat dels senyors presents, sis
membres dels set que formen el consistori, essent aprovada
aquesta per unanimitat.
• Acord d’aprovació inicial de l’ordenança fiscal general de
contribucions especials. L’alcalde obre la votació i demana el
sentit del vot als membres presents. El resultat és que voten a
favor de la proposta la totalitat dels senyors presents, i que alhora són el nombre total de membres de la Corporació. L’acord
resta aprovat per unanimitat.
• Acord d’aprovació inicial del Reglament regulador dels mercats setmanals al terme municipal del Port de la Selva. Posada a votació la proposta, hi voten a favor la totalitat dels senyors
presents, que alhora són el nombre total de membres d’aquesta
Corporació. L’alcalde proclama que la proposta resta aprovada
per unanimitat.
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els grups municipals opinen

Grup Municipal PORT-AM

Convergència i Unió

Dos nous serveis al Port de la Selva que són necessaris
En el ple ordinari del dia 20 de juny, el grup municipal Port-AM va instar
l’Ajuntament a crear dos nous serveis al Port de la Selva. En el context
actual, hem de poder aprofitar les noves tecnologies de la informació i la
comunicació TIC per multiplicar els nostres missatges i amb el menor cost
possible. Per això és un bon moment d’emprendre dues accions importants
per promocionar el Port de la Selva i per crear un entorn propici al desenvolupament de petites indústries i la instauració de professionals liberals.
En aquest sentit, es proposa el Servei de Promoció i Comunicació i el Servei de Dinamització Econòmic i Industrial.
Servei de Promoció i Comunicació ha desenvolupat, coordinat i realitzar
les estratègies, les plataformes i els productes de comunicació institucional,
d’acord amb les polítiques i accions desenvolupades, amb la finalitat de
vetllar per la projecció i comunicació del Port de la Selva en la seva activitat turística i de gestió diària de l’Ajuntament. El servei hauria de tenir les
següents funcions:
– Desenvolupar les estratègies de comunicació, informació i identitat corporativa marcades per l’equip a govern
– Crear i produir els materials institucionals en format online i offline
– Elaborar, coordinar i executar el pla de promoció i comunicació de cada
una de les accions que es desenvolupin a nivell turisme, però també a
polítiques i accions per als habitants
– Dissenyar, desenvolupar, actualitzar i mantenir les plataformes tecnològiques institucionals per a la comunicació.
Pel que fa al Servei de Dinamització Econòmica i Empresarial del Port de
la Selva, ha d’esdevenir un ens municipal que doni informació i assessorament per millorar la competitivitat de les empreses i promoure un creixement econòmic sostenible. Els objectius que ha de perseguir aquest nou
servei són:
– Donar suport al teixit empresarial
– Dinamitzar i promoure el desenvolupament industrial i empresarial del
Port de la Selva
– Fomentar i donar a conèixer l’empresa i la industria del Port de la Selva
– Crear una economia sòlida i diversificada.
Les funcions d’aquest nou servei seria el responsable de:
– Assessorament: aquest nou servei ha de donar assessorament a les
empreses existents al Port de la Selva i suport a les noves iniciatives
empresarials que es puguin desenvolupar.
– Crear un entorn propici al desenvolupament de petites indústries i la instauració de professionals liberals
– Formació amb la creació de cursos dirigits als diferents sectors econòmics. Es fomentaran programes formatius vers: Gestió i lideratge; Racionalització de Costos a les empreses, Estratègies de comunicació, Pla
d’empresa, Comerç electrònic, etc.
– Promoció dels productes, el comerç, la petita indústria de la vila per mitjà
de fires i congressos i campanyes de publicitat.

Els ajuntaments no som el problema
Durant els darrers mesos, els ajuntaments han estat presentats com l’origen dels problemes de l’administració pública. Així, des de les altes instàncies, es preveuen modificacions per eliminar o buidar de contingut les
administracions locals. La reducció de municipis, de regidors i de competències semblen ser la solució a gran part
dels mals que pateix aquest país. El “Proyecto de ley de
racionalización y sostenibilidad de la administración
local”, promogut pel govern del PP, és un intent de desprestigiar el món local i embrutar la tasca dels ajuntaments. El govern de Catalunya diu que aquesta llei, promoguda pel ministre Montoro, no afectarà els municipis
catalans perquè l’Estatut atribueix les competències en
matèria del món local de manera exclusiva per a la Generalitat, que ja disposa, també, d’un avantprojecte de llei de
governs locals de Catalunya. En el nostre cas, l’aplicació
de la llei espanyola seria desastrosa i podria portar-nos a la
fusió amb altres municipis i a la pèrdua de la pràctica totalitat de competències. L’aplicació de la llei catalana, si bé
menys nociva, també ens comportaria una retallada de la
capacitat de gestió i representació important.
En ambdós casos, aquella premissa, amb la qual Europa ha
funcionat fins ara, que tot allò que es pugui fer de més a
prop no cal fer-ho de lluny, quedaria qüestionada. La proximitat entenem que és un dels principis bàsics de la democràcia, el contacte directe entre l’electe i l’electorat, entre
els polítics i els ciutadans és la millor arma per combatre
l’anonimat i la terrible burocràcia a la qual ens tenen acostumats les administracions.
Per exemplificar-ho, podríem parlar del nostre passeig, un
passeig que es troba dins l’àmbit de costes, un àmbit on,
malgrat haver-hi hagut traspàs de competències, l’ajuntament continua tenint dos interlocutors, els de la Generalitat
i els de l’Estat, dos inspectors, dos caps de servei, dos
directors... tots hi diuen la seva, tots fiscalitzen la feina de
l’ajuntament. Però les queixes sempre arriben al més proper, que és qui tothom veu que fa la feina. Qui escombra el
passeig? Qui canvia aquella peça trencada? Qui fa la poda?
Qui s’encarrega que funcioni l’enllumenat? Qui té el
màxim interès que això funcioni? Què passaria si no hi
hagués un responsable municipal que ho vetllés? Què passaria si no hi haguessin inspectors dels serveis de costes, ni
caps de serveis, ni directors generals? Si sou capaços de
respondre-us aquestes preguntes, segurament serem a cap
de carrer.
Com deia en Joaquim Nadal en el seu article en defensa
dels ajuntaments, publicat El Punt del 9 de febrer de 2013,
“començar des de baix i pel món local és avui una excusa
de mal pagador. L'aprimament de l'administració, la seva
desburocratització, la reforma en profunditat, el compliment de la llei i el pagament dels deutes han de començar
des de dalt, si es té el coratge d'exercir un lideratge moral i
exemplificant que avui no es veu per enlloc”.
El Grup Municipal de CiU us desitja que acabeu de passar
un bon estiu!

La creació d’un premi per fomentar el civisme i la convivència
Per altra banda, el grup Municipal Port-AM va presentar, al mateix ple, la
proposta per crear un premi amb l’objectiu de fomentar la convivència i
civisme. Amb aquesta acció es persegueix el reconeixement al civisme de
determinades persones i/o col·lectius que hagin destacat en accions d’aquest tipus.
Bon estiu
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Obres i Serveis
Urbanització del polígon d’actuació P.A.-2 “La Lloia”
onclosa la tramitació dels documents urbanístics que pertocaven, finalment es van endegar ara fa uns mesos
els treballs d’urbanització del polígon d’actuació P.A.-2 “La Lloia”, dins el casc urbà, i a tocar de les “cases
barates de regions devastades” darrere el CEIP Les Clisques.
Amb aquesta actuació, d’iniciativa privada, s’ha assolit definitivament la millora urbanística d’aquesta finca i tot el
seu entorn. L’Ajuntament, en el desenvolupament d’aquest àmbit del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, n’ha
obtingut, per cessió dels promotors, a banda dels vials, una zona verda d’una superfície de quasi 700 metres quadrats,
que permetrà gaudir els veïns d’aquest sector d’un espai públic lliure d’edificació.

C

Millora de l’entrada al poble per la GI-612
er tal de mirar de donar continuïtat a l’itinerari seguit per moltes persones que circulen a peu des del poble cap
a les urbanitzacions, al camí de ronda o a la Selva de Mar, així com per millorar l’entrada per la carretera de
Llança, s’ha previst la construcció d’una vorera pel pas públic de vianants, degudament il·luminada, des del
pont de la riera de la Selva fins al pont de la riera de Rubiés.
Aquest tram de carretera confronta amb la zona anomenada “Els Horts” per la part d’interior i amb la zona de domini públic marítim i terrestre per l’exterior. En aquesta zona, s’hi han produït alguns accidents per atropellaments a
vianants, el darrer, mortal. Amb aquesta obra es millorarà en gran mesura la seguretat de la zona.
Hi ha previst la construcció d’una vorera de 230 metres de llargada paral·lela a la GI-612. La vorera tindrà una amplada
mínima d’1,80 m i es realitzarà amb una vorada de formigó i una vorera d’espina de peix. Disposarà d’un sistema d’enllumenat amb columnes cada 25 m i amb una altura de 6 m. La recollida d’aigües es farà superficialment, conduint-la
fins al punt més baix i, a través de dos embornals, fins al rec que travessa la carretera i condueix les plujanes fins a la
zona de domini públic marítim i terrestre.
En el tram de connexió a l’actual pont per a vianants de la riera de la Selva, per poder construir la vorera, caldrà, de
forma prèvia, la construcció d’un mur de contenció d’uns dos metres d’alçada per deu de llargada. L’altra obra
important a realitzar és la perllongació de la canonada que està travessant la carretera, en una longitud equivalent a la
de l’amplada de la vorera.
Les obres previstes en aquest projecte s’ajusten a les determinacions que en matèria d’accessibilitat s’estableixen en
la llei 20/1991 de 25 de novembre, de “Promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques”, i en
el reglament que la desenvolupa, aprovat pel Decret 135/1995 de 24 de març.
La licitació i inici de les obres estan previstes per aquesta tardor, de forma que la propera Setmana Santa sigui
una realitat.

P
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Breus

Pavimentació de l’Erola
ins de les actuacions puntuals de millora de
les infraestructures del municipi, des de
l’Ajuntament s’ha subscrit un conveni amb
la Diputació de Girona per a la pavimentació dels
carrers de l’Erola i Panoramar. Aquesta modalitat
de conveni disposa que l’Ajuntament es fa càrrec
de la preparació de la base i dels materials i la
Diputació hi aporta la maquinària i la mà d’obra,
de forma que es poden minimitzar els costos. El
sistema de pavimentació és un doble tractament
superficial amb betum asfàltic. Les limitacions
pressupostàries de totes les administracions ens
condicionen l’àmbit d’actuació, però la intenció és
anar estenent aquestes actuacions a les zones que
més ho necessitin.

D

Pioners en aigua regenerada
Ajuntament forma part del projecte DEMOWARE, que estaria inclòs en l’EU Project “lnnovation & Demonstration for a Competitive and
lnnovative European Water Reuse Sector”, en qualitat
de “associated partner”, que ens permetra disposar d’informació científica de primera mà referida a la utilització de l’aigua regenerada en la recàrrega de l’aqüífer.
Aquest projecte pioner ens col·locarà a la primera línia
del reaprofitament d’un recurs tan escàs per nosaltres

L’

com ho és l’aigua. L’Ajuntament aportarà al projecte la
redacció i construcció d’un sistema de portada d’aigua
fins a l’espai d’abocament riera amunt que ens recarregaria l’aqüífer. El finançament de l’execució de les
obres necessàries es farà en part a través del mateix projecte DEMOWARE, per aquelles instal·lacions específiques que s’utilitzarien per la investigació (basses de filtració, etc..) i, per l’altra, amb una subvenció sol·licitada
al PUOIS 2013-2016.

Millores i arranjaments al municipi
aquests darrers sis mesos
Setze nous aparcaments
a la zona dels horts
Són el resultat d’una obra de millora que ha facilitat el
rebaix d’una vorera que delimitava una zona enjardinada inexistent.
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Carretera de Llançà
Després de moltes visites als serveis de carreteres de la
Generalitat i de la insistència en la necessitat urgent de realitzar millores en les principals vies de comunicació del
nostre municipi, s’ha aconseguit que la Conselleria de Territori i Sostenibilitat hagi realitzat una actuació de reasfaltatge a la totalitat de la GI-613 que enllaça el nostre municipi
amb la carretera que va de Roses a Cadaqués, així com a
una bona part de la GI-612 que ens connecta amb Llançà

Breus

Nova vorera i bancs
al moll d’en Balleu
ha actuat a la vorera que condueix a la Sala del
Ball. Aquesta, a més de presentar alguns problemes en el seu estat de conservació, presentava greus problemes estètics amb la utilització de diferents materials en un tram molt petit. De forma que s’ha
homogeneïtzat el paviment i s’hi ha instal·lat uns bancs
per aprofitar una de les zones més a recer i assolellades
sobretot en els mesos d’hivern.

S’

Actuacions a la Vall de Santa Creu
ha procedit a la pavimentació de la plaça del
Palanc del veïnat de la Vall de Santa Creu i a la
instal·lació d’una cistella de bàsquet a la plaça
de la Font. També s’ha connectat, definitivament, el
bombeig d’aigües residual de la part baixa del nucli.

S’

Cultura
2013 any sant al Monestir
de Sant Pere de Rodes
es del segle XIV fins a finals del segle
XVII, quan el dia de la Santa Creu, és a
dir, el 3 de maig, queia en divendres, se
celebraven els jubileus de la Santa Creu al
Monestir de Sant Pere de Rodes. Els camins que
pujaven per la serra de Rodes cap al Monestir, s’emplenaven de pelegrins i devots. Aquest any la coincidència del 3 de maig en divendres ha estat el motiu per
recordar la importància del pelegrinatge al Monestir.

D

Diferents institucions i entitats, com ara el Museu d’història de Catalunya, l’Ajuntament del Port de la Selva,
l’Institut d’Estudis Empordanesos, el Parc Natural de
Cap de Creus i Via Pirenna, entre altres, s’han agrupat
per organitzar diferents activitats culturals i lúdiques. La
celebració de l’any sant es va inaugurar el dia 5 de maig,
amb una pujada a peu al Monestir pels camins de tots els
pobles de la serra de Rodes, recordant així, els antics
pelegrinatges. Una vegada a dalt, s’oferia, en el poble de
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la Santa Creu, un avituallament inspirat en el tros de pa i
l’arengada dels pelegrins i també s’oferia una pellofa,
moneda de curs intern del Monestir, feta expressament
per a l’ocasió, inspirada en les pellofes trobades a les
excavacions arqueològiques del Monestir. Altres actes
de celebració són les conferències programades per
l’Institut d’Estudis Empordanesos. La primera es va fer
a Figueres per les fires de la Santa Creu dedicada a
algunes de les monedes provinents de Sant Pere de
Rodes i l’última es farà al Port de la Selva, el dia 25 d’abril de 2014 dedicada a l’abadia de Sant Pere de Rodes
en l’època moderna; entre diverses activitats programa-

des hi ha xerrades a Vilajuïga, Llançà, Pau i Palausaverdera. El 29 de juny es va presentar al Monestir de
Sant Pere de Rodes el llibre Els dominis de Sant Pere de
Rodes al Cap de Creus. Segons un capbreu de la celleria (1420-1429), d’Arnald Plujà i Sònia Masmartí.
Aquest llibre, bàsic per a la història del territori, es presentarà també per la festa major d’estiu al Port de la
Selva. Amb motiu de l’any sant, també es faran visites
teatralitzades i visites guiades al Monestir. Al Port de la
Selva farem, durant els dos darrers caps de setmana de
setembre, les II Jornades de Patrimoni cultural del Port
de la Selva.

Mar de lletres, el club de lectura
del Port de la Selva

mateix títol als components del club, normalment amb
cada llibre s’entrega una petita guia de lectura, que és un
recull de comentaris sobre l’autor i el llibre per llegir i
una relació d’altres títols del mateix autor disponibles a
la biblioteca.

quest curs s’ha iniciat el club de lectura del Port de
la Selva. Una colla de lectors, el darrer divendres
de mes a les 15.30 h, es donaven cita a la biblioteca, però, per parlar estrictament en propietat, es tractaven
de lectores; on són els homes que llegiu? S’han repartit
una mitjana de 18 llibres a cada sessió, amb títols com
After dark, Contra el vent del nord, El carreró dels miracles, Els jugadors de Whist, Sunset Park, La vídua descalça, La cinquena dona i es va acabar el mes de maig amb
Bones intencions, amb la visita de l’autora, Maria Mercè
Roca, que va oferir la visió de l’escriptor en el moment de
gestar i escriure una novel·la.

A

Des d’aquí us animem que us informeu a la vostra
biblioteca més propera per veure quins horaris i clubs
teniu més a mà.

Els clubs de lectura són activitats habituals, de promoció
de la lectura, de les biblioteques, que animen la gent a
compartir comentaris i experiències a partir de la lectura
d’un llibre. L’únic que cal per formar part d’un club de
lectura és tenir ganes de llegir i de compartir. El funcionament és molt senzill, es reparteix un exemplar del

Salut i Benestar Social
Meduses a la costa catalana
L’Ajuntament del Port de la Selva en col·laboració
amb el Projecte Europeu MED-JELLYRISK (Institut de Ciències del MAR-CSIC)
es costes de la Mediterrània s’enfronten a creixents proliferacions de meduses que resulten
d’una gran varietat d’activitats humanes, inclòs el
transport marítim, l’explotació dels recursos vius, juntament amb l’impacte del canvi climàtic. La proliferació
de meduses representa una amenaça creixent per a les
activitats humanes i costaneres (principalment l’oci i
l’aqüicultura). Cada estiu, dos milions de banyistes es
veuen afectats per les picades de meduses, això compor-

L
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ta un alt cost en els tractaments bàsics de primers auxilis
per als serveis nacionals de salut. La situació ha empitjorat en els últims anys a causa de l’aparició de noves
varietats perilloses. Davant l’amenaça de les meduses
per al turisme a la zona del Mediterrani, el projecte
MED-JELLYRISK (www.jellyrisk.eu) constitueix el
primer intent a nivell transfronterer, per tal d’avaluar els
impactes socioeconòmics de les floracions de meduses i
posar en pràctica mesures de mitigació.
Des de principis de l’estiu, l’Ajuntament del Port de la
Selva, amb la tasca del servei de protecció civil a les
nostres platges, col·labora en aquest projecte realitzant
dos qüestionaris diaris i fent arribar les seves dades a
l’Agència Catalana de l’Aigua i a l’Institut de Ciències

del Mar (CSIC). Cal destacar que els albiraments que
s'han fet de meduses a les nostres platges, corresponen
al tipus Aurelia aurita i Pelagia Noctiluca, generalment.
Project
funded by the
EUROPEAN UNION

Què fer en cas de picades?
Aquí us deixem uns consells a tenir en compte en cas de
picada de medusa:
◗ No rasqueu ni fregueu la zona afectada, ni tan sols amb
una tovallola o sorra.
◗ Renteu la zona amb aigua salada, MAI amb aigua
dolça.
◗ NO apliqueu amoníac, vinagre o orins.
◗ Traieu les restes amb pinces i si ho feu amb la mà, tingueu-la protegida.
◗ Immediatament després de la picada, apliqueu compreses calentes (no més de 45ºC) per desnaturalitzar el verí.
◗ Per alleujar el dolor, apliqueu fred durant 15 minuts,
sense fregar la zona. Si utilitzeu gel eviteu el contacte
directe amb la pell.

◗ Els nens, persones grans o aquelles amb al·lèrgies que
resultin afectats, poden necessitar atenció especial.
◗ Si s’observen símptomes com marejos, vòmits, rampes musculars, cefalees o malestar generalitzat, acudiu
a l'hospital més pròxim i informeu, si és possible, del
tipus de medusa que ha produït la picada.
◗ Desinfecteu la ferida amb alcohol iodat 2 o 3 cops al
dia durant 48-72 hores.
Per a més informació sobre meduses, contacteu amb:
Institut de Ciències del Mar (CSIC) - Tel: 900 102 289
e-mail: medusa@icm.csic.es - www.jellyrisk.eu
app mòbil MEDJELLY (informació diària sobre l’estat
de les platges i presència de meduses. Descàrrega gratuïta per iPhone i Android).

Consells de seguretat en el domicili xerrada Mossos d’Esquadra
el dia 21 de febrer a la sala del ball
l dia 21 de febrer, agents dels Mossos d’Esquadra
varen oferir al Port de la Selva una xerrada informativa a la Sala del Ball i varen distribuir uns tríptics informatius, sota la campanya Per estar més segurs a
casa.

E

la calma, no toqueu res i aviseu la
policia, que us indicarà els passos
a seguir i durà a terme la investigació adequada amb personal especialitzat.

De la informació que varen facilitar en destaquem:

Nova Atenció Ciutadana a Portbou

Important

S’ha posat en funcionament una
oficina d’atenció ciutadana dels
Mossos d’Esquadra a Portbou,
això ens implica, segons el mateix
cos, més presència policial al municipi, ja que les patrulles que teníem adscrites iniciaven i finalitzaven servei a
la comissaria de Figueres i ara ho faran des de Portbou.

Si escolteu un soroll estrany o advertiu la presència de
persones amb actitud sospitosa a prop del vostre domicili, no dubteu a trucar a la policia.
Així mateix, si observeu portes o finestres forçades o
indicis que s'hagi pogut produir un robatori, mantingueu

Turisme i promoció
Nous plafons en el camí de ronda, terme municipal i platges
La importància d’una nova imatge
n dels propòsits i esforços per part de l’Àrea de Promoció i Turisme és renovar la imatge i marca corporativa, en la qual s’hi treballa
des de l’estiu del 2012. En un primer moment es va actualitzar el
fullet turístic i, seguidament, s’han retolat els panells que ja existien en el
camí de ronda. Per aquesta temporada, amb la mateixa imatge, s’han renovat els panells informatius del la platja i el de terme municipal situat a Sant
Pere de Rodes.

U
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RESTYLING WEB
n la mateixa línia, es va considerar actualitzar l’aparença
de la pàgina web municipal fent ús del material fotogràfic
i d’una imatge més fresca i en consonància amb totes les
noves edicions.

E

Setmana Santa

La Mar d’Amunt

nguany, l’Oficina de Turisme va ampliar el seu horari d’obertura al públic per Setmana Santa des del
dilluns 25 de març fins al dilluns 1 d’abril, matí i
tarda. Tenint en compte l’experiència de l’any anterior,
aquest any es va decidir obrir també el diumenge a la tarda
i el dilluns, ja que si bé, molts visitants marxen el diumenge, els francesos fan quinze dies de vacances i cal oferir-los
servei. Es varen atendre prop de 400 consultes durant
aquest període.

Escola de Música Tons de Llançà ha engegat un
projecte d’implicació amb el territori, composant
una cançó promocional de la Mar d’Amunt. El
Patronat de Turisme Pirineus-Costa Brava de la Diputació
de Girona s’ha interessat per aquesta cançó convertint-la
en la cançó de l’estiu de la Costa Brava, i ha fet un vídeo
que podeu veure en l’enllaç http://www.youtube.com/
watch?v=LXKjNi6Nsf4&feature=youtu.be

E

Respecte l’any 2012, s’han millorat alguns aspectes com el
material de suport, amb la nova edició del fullet i mapa del
Port de la Selva que va sortir l’estiu passat. Aquest mapa
ajuda el turista a situar-se i a conèixer millor l’entorn,
sobretot en un aspecte tan important com són les rutes de
senderisme, principal motivació dels turistes que visiten el
lloc. Aquesta publicació es complementa amb el mapa del
Parc Natural del Cap de Creus, més ampli i detallat.
Es varen oferir diverses activitats durant els dies de Setmana Santa, com l’habitual Ruta Foix, la ruta guiada fins
al Far de S’Arenella, amb èxit de participació, malgrat el
mal temps, l’excursió a Sant Baldiri i una visita comentada a l’església amb el facsímil de la Bíblia de Sant Pere de
Rodes. La sortida amb barca es va haver d’anul·lar pel
mal temps.

Les nostres platges i el guardó de
BANDERA BLAVA
Guardó BANDERA BLAVA
2013, atorgat per ADEAC
(Associació d’educació
ambiental i del consumidor)
i Fundación de educación
ambiental
a Bandera Blava és un guardó i una ecoetiqueta, voluntària i exclusiva, que es concedeix anualment a les
platges i els ports esportius.

L

Bandera Blava treballa a favor del desenvolupament sostenible en platges i ports esportius guardonant i difonent aquelles
platges i ports que compleixen criteris estrictes de qualitat de
les seves aigües de bany; informació i educació ambiental;
gestió ambiental, així com seguretat i altres serveis.
La Coordinació Internacional Bandera Blava és responsable
de la coordinació dels programes i activitats a nivell internacional, del suport als seus membres i del desenvolupament
global de la Campanya Bandera Blava.
Enguany, la Platja Gran del Port de la Selva i el Club Nàutic
han estat de nou guardonats amb aquest distintiu.
14

L’

La cançó és del grup Nu i es tracta d’un tema fresc, amb
molt de ritme, estiuenca, i la lletra i les imatges ens porten
per racons meravellosos de la Costa Brava.

Col·laboracions i altres esforços que
posen en valor la Platja Gran del
Port de la Selva
Ajuntament del Port de la Selva col·labora amb la
Comissió de platges per als municipis de la Demarcació litoral amb la participació de 14 ajuntaments
de la província de Girona, proposat des de l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Institut de Ciències del Mar, CSIC,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

L’

En aquest cas es tracta d’un compromís que s’ha adquirit
des de l’ajuntament en participar en la Xarxa telemàtica
d’informació diària de Platges d’aquest estiu 2013 portant a
terme un seguiment, a través d’un qüestionari i transmissió
de dades, sobre els diversos aspectes referents a la platja; es
faciliten les dades dos cops al dia, controlant la temperatura, l’estat de la mar, la meteorologia, molt detalladament
l’estat de l’aigua, abocaments d’aigües i, en especial atenció, albiraments i classificació de la presència de meduses,
participant així, en un estudi anomenat Jellyrisk que està
portant a terme l’Institut de Ciències del Mar.
En darrer lloc, des del servei de Protecció civil a la Platja
del Port de la Selva es va fent un seguiment de les banderes que des de sempre és habitual en el seu full de serveis.
Des de la Direcció General de Protecció Civil, del Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya ens demana la gestió de banderes de la
platja del municipi i
fer ús de les seves aplicacions a la xarxa, que
es porta a terme a
diari, també.

Joventut
es de l’Àrea de Joventut s’informa que un cop enllestida la redacció del projecte tècnic compartit i de dinamització del Port de la Selva 2012-1015, es va procedir a la seva realització, donant continuïtat a la majoria de tasques i prioritat a alguns dels objectius, com el seguiment i assessorament a els/les joves, i dinamitzar la participació de tota la gent jove del poble, a través de la realització d’activitats lúdiques, culturals i formatives i fomentar
l’associacionisme i la seva participació.

D

Ja des de principis d’any, i per tal d’incrementar les possibilitats de trobar i/o millorar la feina i la formació dels joves
del Port de la Selva, s’ofereix un servei d’assessorament en el qual també s’informa de les ofertes de treball, ajudes a fer
el currículum i orientació en els diferents itineraris de recerca de feina i de formació.
L’horari d’atenció es realitza setmanalment els divendres de 10 h a 14 h del matí, es pot concertar dia i hora enviant
correu electrònic a la tècnica M. José Navarro a mjnavarro@altemporda.org.

Joves molt participatius

L’equip de rem

s continua amb les activitats organitzades entre l’Ajuntament i el Consell, on els joves es poden apuntar
juntament amb la resta de pobles que tenen tècnic
compartit. Durant la darrera Setmana Santa, cinc joves del
Port de la Selva van participar en el Curs de Premonitors/es
PRE II de lleure que va tenir lloc a la casa de colònies
Casal de l’Albera de la Jonquera.

al destacar l’empenta d’alguns dels nostres joves,
que han creat una associació esportiva: Equip de
Rem Cap de Creus El Port de la Selva, que també
ha donat suport i ha participat en algunes de les activitats
que s’han portat a terme des de l’ajuntament, com la
festa de Carnaval, la Fira de l’Espàrrec i la Nit Jove de la
Festa Major de Sant Baldiri. L’únic contratemps ha estat
la pèrdua del llagut de l’ajuntament en el transcurs d’un
dels temporals de llevant d’aquest hivern. Els joves
remers s’han proposat reposar aquest llagut amb la realització de diferents activitats per recollir diners. La més
propera és l’organització de la IV Regata Popular de
Rem en Llagut Tradicional Català que tindrà lloc el pròxim 18 d’agost de 2013.

E

Les activitats de dinamització
i els joves del Port de la Selva
er la V Fira de l’Espàrrec, un grup de joves van
col·laborar realitzant diferents tasques per ajudar
en l’esdeveniment. Algunes de les tasques van ser
la preparació i difusió de fullets en els diferents punts
d’informació i de benvinguda a la fira.

P

I, per la segona edició del SonarKids, també un grup de
joves va donar suport en la preparació i realització dels
tallers organitzats per l’Ajuntament; Revolucions de
Fireta de l’artista Jordi Mitjà, Construint històries on es
piulaven diferents frases espontànies d’alguns dels
assistents, al twiter de l’Ajuntament. També varen portar
a terme el seguiment i la difusió del Concurs Instagram
#SonarkidsElPortdelaSelva durant els dos dies del festival i, per descomptat, la seva ajuda i el seu suport en el
que s’encomanava en tot moment.

C

Més informació i inscripcions:
remcapdecreus@gmail.com

Per agrair aquesta dedicació, se’ls va obsequiar amb un dia
a l’Aquabrava, el dia 27 de juny, on varen gaudir de valent.
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V Fira de l’espàrrec de bosc
ls dies 16 i 17 de març vàrem fer la cinquena edició de la
fira de l’espàrrec de bosc. El mal temps va obligar l’organització a suspendre alguns actes i fer canvis d’ubicacions d’algunes de les activitats, com ara la fira comercial i
d’artesania. La programació de la fira comprenia activitats culturals i comptava amb la participació de comerciants, restauradors, entitats i associacions locals. La cuina, com sempre, va
ser la protagonista de la fira, amb l’elaboració de plats i menús
amb espàrrecs de bosc. Per tancar la festa, com cada any, hi va
haver havaneres i cremat del cap de Creus.

E

Jornades Gastronòmiques i Tramuntanart
Associació de Restaurants i Comerciants del Port
de la Selva ha organitzat, al llarg de l’any, diverses
activitats de dinamització que cada vegada es van
consolidant més en el calendari d’esdeveniments del Port
de la Selva.
Pel que fa a les Jornades Gastronòmiques ja es tracta de la
quarta edició. En els restaurants del Port de la Selva, del
15 de maig al 30 de juny, es podien degustar els menús
elaborats sota la premissa KM 0, Productes del Territori
on diferents establiments de l'associació participaven oferint un menú especial.
I, per quart any consecutiu, amb la col·laboració de l’Ajuntament del Port de la Selva es va celebrar la Mostra
d’Art Contemporani TramuntanArt, dedicada al vent i
a la influència que aquest influeix sobre l’ésser humà i
el seu entorn. Un espectacle pels sentits que utilitza el

L’
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paisatge urbà i natural com a escenografia que serveix
alhora de marc artístic a les obres, aportant-los un valor
afegit.
Des del 9 al 16 de juny, es van poder observar tota mena
de manifestacions artístiques, en les seves diferents formes, exposades conjuntament al Passeig del Mar i a la
Platja del Port. Una setantena d’artistes de diferents països, consolidats i emergents, van participar a la mostra
amb propostes inspirades en el vent: escultures,
instal·lacions, pintura, fotografia, poesia, vídeos, dansa
contemporània i performances, que van omplir el Port de
la Selva durant aquest cicle dedicat a l’Art.
La inauguració que es va fer el diumenge 9 de juny, a les
12.30 h a la Galeria Carles Bros i la van acompanyar diferents actes, entre ells, actuacions de dansa contemporània
a la platja, dansa del ventre i, a la tarda.

activitats de dinamització 2013

IV Fira Terra de Vi
l primer cap de setmana del
mes de maig va tenir lloc la
quarta edició de la fira organitzada per la Bodega Aurora, Terra
de Vi. En la mostra varen participar
disset cellers de la DO Empordà, tots
ells presentant els seus millors vins.
En aquesta ocasió es va dedicar
l’esdeveniment a en Salvador Cairó
Mont.

E

Festa Major de Sant Baldiri
mb motiu de la celebració de la festa de Sant Baldiri, es va organitzar, al Port de la Selva, tot un seguit
d’activitats que van començar el 17 de maig a la
Sala del Ball on va fer-se una Mostra de cuina amb una
vuitantena de participants.
El dissabte 18, a la Sala del Ball, va tenir lloc la presentació del llibre Escritos en las paredes, de Nil Ventós Corominas. Amb la participació d’en Domènech Subirà, periodista; en Jaume Torrent, de l’editorial Cal·lígraf; en Josep
Maria Cervera, l’alcalde del Port de la Selva i en Nil Ventós, l’autor. La presentació va ser un veritable regal per als
assistents amb un diàleg entre en Domènech Subirà i en
Nil Ventós, explicant i analitzant la professió del periodista arran de les experiències de tots dos.
Per aquesta jornada, també es va preveure l’esperada i
habitual Mostra local d'artesania i, finalment, al vespre, hi
va haver un espectacle de màgia amb el fantàstic Raul
Black.

A

Durant el mateix dia també es van fer activitats infantils:
Fem castells de sorra, música i xocolatada a les 17 h a la
platja. I a la nit, a fora el pavelló, es va fer la Nit Jove, que
va comptar amb un campionat de futbolí humà, un brau
mecànic, música i bon ambient amb la Colla de Rem.
El 19 de maig es va celebrar el 10è Aniversari de la Colla
Gegantera, per festejar-ho, a les 11 h, hi va haver la Plantada a l'escola Les Clisques, tot seguit, una cercavila fins al
Passeig i l'Ajuntament i l’acte central va ser la presentació
de la nova geganta Neus.
El dia 20 de maig va tenir lloc l’Ofici en honor a Sant Baldiri, i a les 12 h, es van tocar Sardanes amb la Cobla
Foment del Montgrí.
A les 12 h es va fer, a la Sala de Ball, el dinar per a la gent
gran del poble i el Concert de Festa Major, seguit del ball
amb la Gerunda. Durant la tarda, es va posar un parc d’inflables al passeig de mar per als més petits.
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6è Aplec de Sant Baldiri
es de fa sis anys, el diumenge abans de la Festa
Major, se celebra l’Aplec de Sant Baldiri. Es va
organitzar tot un seguit d’activitats per commemorar la festivitat. A les 11 h, es va fer una sortida amb
guia a peu des de la costa (inici de la pista forestal). Hi va
haver jocs per a la mainada, Sardanes amb la Cobla Principal d’Olot i, finalment, una colla de voluntaris es varen
oferir per fer un arròs pel dinar de germanor. A la tarda,
els nens varen gaudir de les Cucanyes.

D

Fotosub 2013
El Campionat de Catalunya Fotosub 2013 supera la
tramuntana
l Club Nàutic, amb la col·laboració de l’Ajuntament del Port de la Selva, va acollir, el cap de setmana del 25 i 26 de maig, la celebració del Campionat de Catalunya Fotosub 2013, que va tenir lloc a les
àrees des Caials, la Galera i el Portaló.
La prèvia a la celebració del campionat va estar marcada
pel seguiment de la informació meteorològica, que pronosticava una tramuntanada prou intensa com per a fer
aconsellable no sortir a mar.
L’arrencada del matí de dissabte va fer bones les previsions meteorològiques i, amb unes temperatures baixes
que s’afegien a la ventada, la infraestructura de l’organització es va traslladar a la zona des Caials per tal de
facilitar la realització de la prova. A les tres de la tarda,
amb el punt final de la primera jornada del Campionat
de Catalunya Fotosub 2013 resolta, els participants es
van desplaçar al Port de la Selva per fer el dinar al Club

E
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Nàutic. L’àpat va conviure amb la descàrrega de les targetes de memòria.
Diumenge es va llevar de més bona jeia i, amb unes previsions força més favorables a la prova de fotografia
submarina, es va poder sortir a mar i navegar fins a les
zones designades, la Galera i el Portaló.
El dissabte 8 de juny, al migdia, a la Sala del Ball, es va
acollir el passi, obert a tot el públic, de les col·leccions
d’imatges que van ser sotmeses a concurs.
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10 anys del Playback
ls dies 8, 9 i 15 de juny es va tornar a
celebrar l’espectacle més esperat de
l’any al Port de la Selva... El Playback!
Aquest any amb un al·licient afegit: la celebració dels 10 anys. Les actuacions van seguir la
línia de cada any, despertant emocions al
públic tan nombrós i fidel a través de la música
i les admirables i molt treballades imitacions.

E

SonarKids 2013
esprés de la magnífica acollida de l'any passat, el
festival creat per Sónar i destinat al públic familiar, va tornar a celebrar-se al Port de la Selva, els
dies 1 i 2 de juny. Tot i les desafortunades condicions
meteorològiques que van forçar a reubicar alguns
emplaçaments com l’escenari principal, que finalment
es va instal·lar davant la Sala del Ball, o alguns tallers
que es van acabar fent sota l’arbre al costat de l’escenari, el Festival va seguir el seu transcurs habitual sense
cap incidència remarcable.

D

La valoració general és positiva, ja que tot i els imprevistos d’última hora causats per la climatologia, van acabar
passant pel Festival més de 5.000 persones, la majoria
provinents de l’àrea metropolitana de Barcelona i la província de Girona, una xifra similar a la de l’any passat.
Programació del festival
En aquesta nova edició, SonarKids va coproduir al costat del festival Strenes de Girona i l’Acustiqueta de
Figueres, la doble representació del llibre-disc infantil
Rolf & Flor (Ed. Alba, 2012), una particular història d'amor entre dues ànimes bessones: Rolf, un nen que viu a

Barcelona, i Flor, una nena que viu a Nova York. La
posada en escena va anar a càrrec de l’insòlit tàndem
format pel duet d'electrònica The Pinker Tones i l’iconoclasta compositor i cantant nascut a Sabadell Albert Pla,
que va exercir de presentador, introduint i interpretant
sobre l'escenari les cançons il·lustrades al llibre pel
dibuixant Miguel Gallardo. Un espectacle que va acabar
fent embadalir els més petits.
Sens dubte, un altre dels punts forts del cap de setmana
va ser l’aparició del dj francès Busy P, prestigiós dj i
màxim responsable d’Ed Banger (segell d'artistes com
Justice, Uffie o Mr. Oizo) que va presentar un espectacle
que va fer vibrar petits i grans, jugant i ballant entre el
públic en un ambient molt festiu.
La programació, entre altres artistes, la van completar
les que ja podem anomenar les estrelles del Festival, uns
clàssics del SonarKids, l'espectacular grup de ballarins
de “street dance” Brodas Bros, que atrauen públic de
totes les edats amb la seva energia dalt de l’escenari i
que cada any són els més ovacionats. Es van poder veure
en dues intervencions: el dissabte amb una masterclass
per a tota la família i el diumenge presentant el seu nou
xou, Concierto Concepto.
19
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Altres activitats paral·leles
La novetat d’aquest any respecte els anteriors era la incorporació de tallers, com l’“Aprèn a punxar” amb els Pioneer Kids, el “Taller d’escultures sonores” de Lolo&Sosaku,
“Les Aromes de la Cuina”, un joc d’olors en què el repte
consistia a endevinar quina era la fragància que ens proposaven; el taller “Pintatelotu” on cadascú es va poder
pintar i personalitzar la samarreta al seu gust, el taller
“Construint històries” en el qual s’havia de continuar una
frase que algú abans havia escrit i així acabar completant
una història coherent o el taller “Revolucions de Fireta”,
un dels més sol·licitats per part del públic que consistia a
crear la mateixa obra d’art tot decorant amb pintures un
disc de paper que girava sobre un vinil.
El concurs Instagram
Per primer cop, i amb motiu de la II Edició del Festival,
l’Ajuntament va organitzar el I Concurs d’Instagram
SonarKids al municipi. Instagram s’ha convertit en una
de les aplicacions de mòbil més popular en els últims
temps, ja que permet compartir les nostres fotografies,
com si d’una galeria d’art es tractés, i aplicar filtres a les
imatges per canviar i/o millorar-ne la seva aparença.
En aquest cas, l’objectiu principal del concurs era que
tots els visitants i participants que el cap de setmana de
l’1 i 2 de juny fossin presents al Festival, pengessin les
seves instantànies a Instagram amb l’etiqueta #SonarkidsElPortdelaSelva per promocionar la població i l’esdeveniment arreu.
En total es van rebre 188 fotografies dins el termini del
concurs. El primer premi va ser per a Ferran Seguí i va
consistir en un cap de setmana a l’Hostal-Restaurant Ca
la Tina. El 2n premi, una samarreta i barret del SonarKids 2013, se’l va endur Carlos Cancelo.

Fotografies guanyadores del 1r i 2n premi

Estelades de la llum
l dia 26 de maig es va portar a terme, al monestir de Sant Pere de Rodes, tot un seguit d’actes
sobiranistes que van culminar amb l’encesa de
2.372 espelmes que componien l’estelada.

E

Aquesta va ser una jornada que, sota el lema “Encén
l’estelada a Sant Pere de Rodes”, va organitzar l’Assemblea Nacional Catalana de l’Alt Empordà amb la
col·laboració de l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI), l’Ajuntament del Port de la
Selva i el Museu d’Història de Catalunya.
La primera de les activitats fou la de pujar a peu a
Sant Pere de Rodes des del Port de la Selva. Un cop
a dalt, es va portar a terme el dinar popular que s’ha20
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via organitzat. Però els actes sobiranistes no van començar fins cap a les 18.30 h, quan es van dur a terme diversos parlaments, tots ells presentats per Txe Arana i Joan
Margarit, amb la col·laboració de diverses personalitats
del món artístic i intel·lectual del nostre país. Van dirigir-se a l’auditori el coordinador de l’ANC Alt Empordà, Sebastià Pèlachs; Josep Maria Cervera, alcalde del
Port de la Selva i representant de l’AMI; Agustí Alcoberro, director del Museu d’Història de Catalunya; l’actriu
Montserrat Carulla; l’historiador Jaume Sobrequés i el
filòsof Josep Maria Terricabras. També hi van participar
la Coral Veus Blanques Vila-sacra, la Coral Peralada, els
cantants Núria Inglès, Josep Teró i el Cor de Carxofa
(cant de glosa).
Finalment, la culminació de l’acte va ser a les 21 h amb
l’encesa de l’estelada feta amb espelmes al pati del
monestir.

El dia 24 de juny de 2013, també es va preveure l’encesa d’una estelada al municipi del Port de la Selva
sumant-se així a una iniciativa que varen compartir
molts pobles de Catalunya.
A causa del temps es varen encendre les espelmes a la
Sala del Ball. La intenció és repetir aquesta encesa la
vigília de l’Onze de Setembre.
La idea comença a tenir embranzida i es tornen a
rebatejar els actes amb el nom de “Encén l’estelada”

Teatre, el tímid de 2/4 de 10
n any més, la companyia de teatre del Port de la Selva va portar a terme una representació teatral. Aquest any
la companyia d'en Luard va presentar l’obra titulada El tímid de 2/4 de 10, una història que té com a protagonistes els sentiments, els interessos i que posarà a prova els principis i dignitat dels protagonistes.
L’obra es va representar durant dos dies, el divendres 24 i el dissabte 25 de maig, totes dues funcions a les 22 h a la
sala de Ball.

U

Altres notícies
Esports
“Al Port fem esport”, aquest any taekwondo i bàsquet
El pavelló ha estat l’escenari, durant el curs escolar, de
la major part de les activitats esportives que es realitzen
al municipi. Dues novetats en la programació d’esports:
el grup infantil de taekwondo, amb en Bruno Pérez al
capdavant, que han aconseguit el cinturó blanc/groc i
han competit al torneig de les Olimpíades de Castelló
d’Empúries amb bons resultats i moltes medalles.
L’altre esport que ha destacat és el bàsquet, amb el fitxatge de l’entrenador Jordi Bonareu. Durant tot l’any, hi
ha hagut petits partits i entrenaments que han acabat
amb l’enfrontament contra el Grifeu de Llançà, amb un
bon partit, però amb derrota dels de casa.

Gimnàstica rítmica. Exhibició final de curs
El dissabte 25 de maig va tenir lloc l’exhibició de gimnàstica rítmica que els alumnes del CEIP Les Clisques porten
a terme cada any a final de curs. L’espectacle es va realitzar
a les 17 h al pavelló municipal del Port de la Selva. El van
organitzar diverses associacions com el Club gimnàstica
rítmica Gemma, l’AMPA del CEIP Les Clisques, l’Ajuntament del Port de la Selva i CEIP Les Clisques.
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altres notícies

Presentació del grup operatiu
Associació de Voluntaris
de Protecció Civil

Ajuts per a l’adquisició
de llibres i material escolar.
Curs 2012-2013

el 27 d’octubre al 15 de novembre del
2012, vint-i-tres persones varen superar el
Curs de Formació Bàsica per a voluntaris
de Protecció Civil. En els darrers plens municipals del mes de març es varen nomenar els Voluntaris de Protecció Civil a proposta de l’Associació.
El passat 13 de juny el Director dels Serveis Territorials d’Interior a Girona va fer entrega del diploma del curs de formació bàsica a aquells voluntaris que varen assistir a l’acte i a l’assemblea de
l’Associació.
D’aquesta forma s’incorporen a la protecció civil
municipal els voluntaris de l’associació de Protecció Civil del Port de la Selva mitjançant un
protocol d’organització operativa que ajudi a
millorar la capacitat de prevenció i reacció al
municipi quan es requereixi.
L’Ajuntament del Port de la Selva amb la finalitat
de millorar l’activitat de l’Associació ha posat
disposició de la mateixa dues motocicletes
Honda, un vehicle ambulància i dues embarcacions. L’ús d’aquest material serà compartit entre
els voluntaris de l’associació i el personal contractat per l’ajuntament que realitzi tasques de
Protecció Civil.

quest és el tercer any que l’Ajuntament convoca
l’ajut per a l’adquisició de llibres i material escolar, amb l’objectiu de donar suport a les famílies
que tenen mainada en l’etapa escolar obligatòria. A
aquest ajut, hi poden optar les famílies que estan empadronades al municipi i compleixen els requisits obligatoris de la llei de subvencions. L’import de l’ajuda és fixa,
de 50 euros.

D

A

Estacionament Zona Blava

D

es del 15 de juny fins al 15 de setembre, es va
fixar de nou el període de regulació de l’estacionament de zona blava al Port de la Selva

L’estiu del 2012, l’Ajuntament i Ports de Catalunya van
implantar la zona blava al llarg de la façana marítima del
municipi.
Novament per al període del 15 de juny al 15 de setembre, 194 places del front marítim seran de pagament de les
9 h a les 20 h amb la finalitat d’evitar llargues estades i
afavorir la rotació, garantint així la possibilitat d'aparcament per accedir a la zona comercial i al casc urbà.
Us recordem que hi ha diferents fórmules de promoció
per als comerços. Si hi esteu interessats, contacteu amb
l’ajuntament.

Adjudicació de quatre habitatges
de proteció oficial
l 13 de maig es va fer l’anunci per tal que totes
aquelles persones interessades s’assabentessin
del sorteig públic d’adjudicació de quatre habitatges de protecció oficial en règim de lloguer, que es va
portar a terme el dijous 16 de maig a les 19.00 h a la sala
de plens de l’Ajuntament del Port de la Selva.
Es van adjudicar quatre pisos que seran ocupats pels
seus adjudicataris durant les pròximes setmanes.

E
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Què es diu del Port de la Selva,
a les xarxes socials

?

S’han mantingut les transcripcions de les
piulades tal com apareixen a Internet.
No s’han modificat ni corregit.

Més informació a la web:
www.elportdelaselva.cat
Per a qualsevol suggeriment
contacteu amb l’Ajuntament:
bustia@elportdelaselva.cat

També ens hi trobaràs

