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Presentació
Benvolguts veïns i veïnes,
Fent bona la dita popular, sembla que la primavera la sang altera. Darrerament
a través de diferents mitjans s’intenta crear (encara més) un estat d’ànim de
preocupació i de negació, per fer-nos creure que les coses estant molt pitjor del
que són (que déu n’hi do). Es vol donar la sensació que el nostre poble és el
pitjor dels pitjors, que la gestió econòmica de l’Ajuntament és terrible, gairebé
pitjor que la de la Generalitat o l’Estat. Tot això es fa donant informació parcial
i/o esbiaixada, però bé, què hi farem, aquesta és la feina dels que no tenen
responsabilitats de govern, perquè només tenen com a referent el negativisme.
Sense deixar de fer palès que la situació no és fàcil, permeteu-me que intenti aportar una mica de llum a tota aquesta foscor.
L’Ajuntament del Port de la Selva té un deute similar al dels municipis de característiques similars, i fins i tot, menys negatiu,
però com que un dels referents comparatius que s’han agafat és el nombre d’habitants empadronats, això fa que la quantitat
per càpita sigui enganyosament més desfavorable. Però bé ja sabem que els números són com són, i permeten tota mena
de solucions, que si bé totes són “correctes” es poden llegir diferent.
Continuant amb números, val a dir que en aquest moment l’Ajuntament té una disponibilitat econòmica d’aproximadament
nou-cents mil euros, que només es poden destinar a la construcció d’habitatges de protecció oficial. Per bé que aquests
diners no són utilitzables en despesa corrent si que són un importat baló d’oxigen per finançar els habitatges de protecció
oficial, que es començaran de forma imminent i que com ja vaig dir a l’anterior butlletí porten retard a causa de l’actual
situació de crisi econòmica global.
També cal tenir present que la comunitat europea té pendent de liquidar amb l’Ajuntament una quantitat superior als doscents mil euros. El Museu d’Història de Catalunya té un deute reconegut amb l’Ajuntament proper als cent mil euros per la
gestió de l’aparcament de Sant Pere de Rodes, dels quals ja n’ha pagat trenta mil, per tant el pretès ofegament es pot veure
alleujat en el moment que se’ns liquidi el deute.
Però al nostre poble també passen coses positives, permeteu-me que en faci un breu repàs.
En primer lloc destacar el gran èxit de visitants que va assolir la primera Fira de l’Espàrrec, un èxit gràcies a l’entusiasme que
va posar tot el poble i en especial el comerç, la restauració, les associacions, etc. Ha quedat novament demostrat, que quan
l’objectiu val la pena, tots fem pinya i aquest és el fet més important, per sobre del nombre de visitants i dels resultats
econòmics, que també sumen.
També cal remarcar el final de la sequera, gràcies a les pluges del desembre, gener i febrer que han fet que els pous recobrin
els seu nivell habitual i la qualitat de l’aigua sigui excel·lent, malgrat tot s’està treballant per connectar la xarxa municipal
amb la resta de la xarxa que s’alimenta del pantà de Boadella, i millorar les garanties en l’abastament.
L’ajuntament ha posat a disposició del Ministeri de Medi Ambient els terrenys per acabar les fases tres i quatre del camí de
ronda, de fet ja s’està refent el mur del Port de la Vall que es va endur el temporal de llevant del passat desembre, obra que
es pot incloure en el projecte.
També s’està duent a terme la millora del sender que porta de la Tamariua a Fornells, la connexió de les Figuerasses amb el
Mirador, l’asfaltat del camí del far. Igualment, diferents sectors de la societat civil es mouen per crear noves associacions
(jubilats, comerciants, etc...), que saben que poden comptar amb el suport municipal.
Al nostre poble l’atur també augmenta i per tant no és bo, però si fem un comparatiu a final del 2008, Catalunya tenia un
10,82% de població activa a l’atur, a les comarques gironines un 9,86% i el Port de la Selva el 5,62%. Per tant, malgrat tot,
estem molt per sota de la mitjana tant de Catalunya com de les comarques gironines.
És per tot el que us explico i com sempre dic tocant de peus a terra, la nostra situació tot i no ésser bona, no és tan dolenta
com la del nostre entorn més proper. Amb un poble viu i que té ganes de tirar endavant, honestament, crec que ens en sortirem.
Que tingueu un bon Sant Jordi i una millor festa de Sant Baldiri.
Afectuosament,

Genís Pinart i Fernández
Alcalde del Port de la Selva
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Fira de l’Espàrrec

Un gran esdeveniment
El diumenge 15 de març del 2009 es va celebrar la primera Fira de l’Espàrrec
del Port de la Selva. Aquesta fira es va començar a gestar fa un any, en les
reunions de turisme i cultura de l’Ajuntament del Port de la Selva, amb l’objectiu
principal de dinamitzar el poble organitzant una diada festiva fora de temporada.
En aquells moments i conscients que tot està inventat es tractava de veure què
era el que funcionava als altres llocs i a partir d’aquí personalitzar-ho a l’interès
del nostre municipi. En aquest punt ja sabíem que faríem una fira, i que aquesta
havia de girar entorn d’un producte del nostre territori, un producte de temporada.
Buscàvem un producte original, assequible, que fos veritablement del territori i,
sobretot, al qual no se li dediqués una fira similar a la comarca. I va ser llavors
quan vàrem arribar a l’espàrrec. Des de començaments de febrer a final de març
és habitual anar a caçar espàrrecs en el nostre municipi, tots hi hem anat: nens,
joves, adults, jubilats i, el més important, difícilment tornem de buit. Però
aquest no és un acte recent, sinó que forma part de l’economia de subsistència
dels nostres avantpassats que tiraven endavant amb un seguit d’activitats
complementàries: la pesca, el conreu de l’hort, de la vinya i l’olivera, la recol·lecció
de la llenya, de bolets i d’espàrrecs. Aquests darrers doncs, formaven part de la
dieta d’aquella gent, per bé que culinàriament el receptari quedava reduït a la
típica truita d’espàrrecs. Quedava clar el component etnològic i cultural del
producte que, automàticament, es convertia en un argument més al seu favor.
Havíem trobat el producte, ja només calia saber quin tipus de fira volíem. També
ho teníem clar, no volíem fer venir una associació de firaires que ens vengués els
seus productes. Tenim un teixit comercial prou important i el que ens calia era
implicar aquest comerç local, els botiguers d’aquí havien de ser els protagonistes,
la fira havia de servir per promocionar els seus establiments i els seus productes.
4

INFORMACIÓ GENERAL

Altrament ens calia explotar les possibilitats
gastronòmiques del producte, sabíem que el
receptari fins al moment és força limitat:
truites, remenats, cremes i no gaire res més.
Però això no havia de ser un inconvenient, al
contrari, volia dir que hi ha terreny per
explorar, i qui millor per fer-ho que els nostres
professionals de la restauració.
No podíem oblidar que ens calia donar a tota
la fira un caràcter lúdic i festiu. I aquest li
havíem de donar involucrant els diferents
col·lectius i associacions del poble, per fer de
la Fira una festa per a tothom.
La resposta fou impressionant i la primera posada en escena entenem que
un èxit. El programa de la fira va girar entorn de cinc eixos. El primer fou el
Concurs de caçar espàrrecs que va comptar amb una dotzena de
participants i va repartir tres premis formats per lots elaborats amb els
productes dels comerços participants a la Fira.
El segon fou la Fira comercial i d’artesania, amb 23 parades, totes del
municipi. Aquests comerços, d’una forma o d’una altra, van fer l’esforç
d’oferir productes vinculats amb l’espàrrec.
El tercer eix fou la xerrada de l’escriptor gastronòmic, historiador i professor
de gastronomia de la Universitat Autònoma de Barcelona, Jaume Fàbrega,
titulada: “L’espàrrec de bosc. Cultura i cuina”. Aquesta es féu en el marc de
la terrassa del Cafè Espanya, un espai improvisat a causa de les obres de
l’ajuntament i que va funcionar de primera.
El quart eix fou el purament gastronòmic, dividit en dos apartats: el primer
que va consistir en la degustació d’un bocí de truita d’espàrrecs amb un got
de vi, al mòdic preu d’un euro, i del qual se’n van servir unes 700 racions. I
el segon, un receptari sobre l’espàrrec en el qual van participar 12
restaurants del municipi, que durant la jornada van oferir en els seus
establiments la possibilitat de gaudir-ne.
El cinquè eix fou el més lúdic, hi van participar una desena d’entitats i associacions del municipi, que van
oferir activitats encarades als més menuts. Entre aquestes hi havia el Grup Mar d’Amunt, que va cloure la
jornada amb una cantada d’havaneres acompanyada d’un cremat. Paral·lelament, durant tot el dia es va
poder visitar l’exposició sobre l’escola del nostre municipi.
Des de l’Ajuntament valorem de forma molt positiva la fira en tot el seu conjunt, i des d’aquest espai volem
aprofitar per agrair l’esforç de tots els que l’heu fet possible.
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Plaça d’en Pol Nadal i Mallol

Revalorem l’espai
En el marc del Real Decreto-Ley
9/2008, de 28 de noviembre, por
el que se crean un Fondo Estatal de
Inversión Local y un Fondo Especial
del Estado para la Dinamización de
la Economía y el Empleo y se
aprueban créditos extraordinarios
para atender a su financiación,
l’Ajuntament del Port de la Selva
hem previst procedir a l’arranjament i pavimentació de la plaça Pol
Nadal i Mallol, juntament amb l’inici
del carrer de la Roqueta, dins del
nucli històric del casc urbà.
Actualment la plaça s’està utilitzant
bàsicament com a espai d’estacionament de vehicles. La nova proposta modificarà l’ús actual per un altre
molt més humanitzat, on els vianants tinguin una clara preferència sobre el trànsit rodat, deixant relegada
aquesta possibilitat a l’entrada ocasional de vehicles per a càrrega i descàrrega dels comerços existents.
Per tal d’assolir aquests objectius es pavimentarà amb pedra natural granítica la totalitat de la plaça integrant
físicament el tram de carrer de la Roqueta en la seva fisonomia. Igualment modificaran els actuals pendents
per facilitar els seus usos socials. Es mantindrà l’arbre existent, tot dignificant-lo.
L’actuació es preveu que afecti una superfície de 550 m2 aproximadament, més l’espai de voreres que es
troben al frontal de l’ajuntament i que permetran alinear tot el vial.
El pressupost de contracta és de 167.607,40 €, i el termini d’execució de tres mesos. La previsió de
l’Ajuntament és que a final de juny s’hagi executat tota l’obra, per tal que se’n pugui començar a gaudir
plenament durant la temporada d’estiu.

Vista de
la proposta d’ordenació.
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Temporal de llevant

Recuperem la normalitat
Com sabeu el passat 26 de desembre de 2008, diada de Sant Esteve, la costa catalana es va veure afectada
per un temporal de llevant que va provocar nevades fins a la mateixa platja i onades de més de 5 metres.
Va ser el temporal marítim el que més danys va causar arreu, i també en el nostre municipi.
La pitjor part fou pel sector que va des del Port de la Vall fins a final de terme, per bé que la platja Gran, el
Pas, les Clisques i alguna zona del tram comprés entre l’Erola i rec de Canet també es va veure afectada. A
la zona portuària es van veure afectades algunes fustes de l’espigó de tocar la platja Gran
La morfologia de la majoria d’aquestes platges va resultar molt afectada pel temporal. Els accessos a les
platges del nou camí de Ronda, inaugurat el 12 de desembre de 2008, van ser literalment arrencats pels
cops de mar. El mur de formigó que delimitava la platja del Port de la Vall respecte de l’actual càmping fou
pràcticament derruït. I també se’n van veure afectats bona part del mobiliari i instal·lacions de les platges
(papereres, dutxes i senyalització).
La zona portuària un cop més va respondre molt bé al temporal, a diferència d’altres ports. Només un parell
d’embarcacions es van veure afectades davant de l’espigó de l’Alfaràs.
Els serveis tècnics municipals van fer una valoració de tots els desperfectes ocasionats pel temporal, que
superaven el milió d’euros i que es van fer arribar a les diferents administracions competents.
Igualment i sense esperar a la confirmació d’ajuts es varen realitzar actuacions de balisament de les zones
que implicaven perill així com la retirada d’estructures afectades i les restes de materials naturals i artificials
aportats pel mar.
En l’actualitat s’està treballant en els trams
afectats del camí de ronda i a la platja del
Port de la Vall, on el nou mur ja preveu el
pas del camí de ronda que ha d’enllaçar
amb el Far de s’Arnella.
Restem a l’espera de les subvencions de
la Diputació de Girona i la Generalitat de
Catalunya per refer la morfologia de les
platges més afectades i refer o substituir
les instal·lacions afectades.

Imatge de la brigada
recollint restes vegetals
a la platja
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Excavacions arqueològiques
al poblat medieval de Santa Creu de Rodes
Un punt d’interès cultural i turístic per al nostre municipi
L’excavació arqueològica, dirigida per Montserrat
Mataró i Pladelasala, Imma Ollich i Castanyer, i
Anna M. Puig i Griessenberger, forma part de la
línia de recerca programada pel Departament
d’Història Medieval de la Universitat de Barcelona,
en conveni amb el Museu d’Història de Catalunya,
propietari del jaciment. Es compta amb el permís
preceptiu del Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació de la Generalitat de Catalunya, que
també hi col·labora econòmicament. L’Ajuntament
del Port de la Selva, municipi on es troba ubicat,
col·labora directament en aquesta excavació proporcionant l’allotjament per als arqueòlegs i aportant dos membres de la brigada durant la campanya d’excavació. Les campanyes d’excavació són
anuals, de 15 dies de durada, i hi participen estudiants i llicenciats en Història i Arqueologia de
diverses universitats catalanes.

D’ençà l’any 2006 un equip d’arqueòlegs treballa cada
estiu al jaciment de Santa Creu de Rodes, un poblat
medieval abandonat situat prop del monestir de Sant Pere
de Rodes, al vessant nord de la muntanya de Verdera. El
poblat es troba al voltant de l’església de Santa Helena,
nom amb què també és conegut el jaciment.
Les tres campanyes d’excavació realitzades fins ara (20062007-2008) estan posant al descobert les restes d’un
poblat medieval que va funcionar des del segle XI fins al
segle XVI, moment en què es va abandonar. Santa Creu de
Rodes sempre ha estat en relació amb el monestir. Es
tracta d’un poble crescut entorn d’una església, que té una
plaça al davant travessada per un carrer que comunica
dues torres-portal. Aquestes torres d’accés al poblat fan
pensar en una possible fortificació entorn del poble, tot i
que per ara no hi ha indicis d’una possible muralla.

Les dues primeres intervencions s’han concentrat en
l’espai a l’oest enfront de l’església, on s’han pogut delimitar amplis sectors separats per un carrer, amb
estructures possiblement destinades a habitatges. Les cases se situen en terrasses, adaptant-se així al
desnivell del terreny. Són construïdes amb pedra, i en algun lloc es conserva la paret fins a 2 i 3 m d’alçada,
que corresponen a un primer pis. Els nivells d’enderroc són molt potents i amb grans pedres procedents de
les mateixes parets i les llindes de portes i finestres. El nivell d’ocupació proporciona un material ceràmic
molt divers, amb peces vidrades de vaixella decorada i també peces de cuina. Cal destacar la presència
d’eines i atuells de ferro. Una de les habitacions es podria interpretar com una gran cuina, amb una llar al
mig i uns fogons adossats a la paret lateral. En aquest sector s’han pogut recuperar fragments d’ossos de
fauna i un cert nombre d’escates de peix. L’anàlisi en curs de la fauna ens permetrà saber quins tipus
d’aliments consumien els habitants de Santa Creu.

Vista general del jaciment
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Encara, a nivell de la roca que forma el
sòl de les cases, s’han localitzat unes
quantes
tombes
antropomor fes
excavades a la roca. Es poden datar entre
els segles IX i X, i ens indiquen amb
claredat l’existència d’un espai destinat a
necròpolis associada amb la primera
església de Santa Helena. En aquest
espai, a partir del segle XI s’hi edificarà al
damunt.
A la darrera campanya, la del 2008,
també es va delimitar i començar a
excavar el nivell d’enderroc del sector
prop de la torre-portal S, que mira cap al
monestir. Sembla que formen dos
conjunts de cases separades per un petit
carrer, i és l’àrea on es continuarà a la
propera campanya del 2009.
En conjunt, s’està treballant en una
àmplia zona d’uns 500 m2 i, a hores
d’ara, podem avançar que Santa Creu de
Rodes és un poblat important a l’Edat
Mitjana, tant a nivell urbanístic com
d’organització planimètrica, vinculat
sempre al monestir amb la seva riquesa
i, per tant, també amb la seva decadència.
Els estudis paral·lels que s’estan
Detall del treball de camp
realitzant sobre el material arqueològic
recuperat –a nivell de planimetria, sedimentologia, carpologia, antracologia, fauna, i altres– permetran
conèixer característiques més concretes de construcció, tipus d’habitatge, sistema de vida i dieta alimentària
dels seus habitants.
La continuació de les excavacions arqueològiques en els propers anys és, doncs, un
factor decisiu per obtenir més informació
sobre un dels poblats medievals abandonats
més interessants de Catalunya. Santa Creu
forma, amb el monestir de Sant Pere i el
castell de Verdera, una trilogia de monuments
que cal esmentar com un punt d’interès
cultural i turístic de primer ordre per al
municipi del Port de la Selva.

Detall d’un plat de ceràmica
provinent de l’excavació
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Un monument
megalític retrobat
El menhir de la Serra de Santa Helena
Què són els menhirs?
Menhir, com és ben conegut, és un mot que prové del bretó i significa simplement “pedra llarga”. La manca de troballes materials al seu
entorn fa que no sigui clara la funció que tenien els menhirs, a diferència dels dòlmens, clarament tombes megalítiques. Tanmateix, la relació amb els constructors de dòlmens sembla evident, i per aquest motiu els menhirs també es consideren propis dels grups humans d’èpoques neolítica i calcolítica. Ens podríem estendre en altres consideracions, però potser només cal indicar que a l’extens estudi sobre megalitisme de l’Albera, Serra de Rodes i Cap de Creus de l’arqueòleg Josep Tarrús (Poblats, dòlmens i menhirs, Girona, 2002), la cronologia
proposada per als nostres menhirs se situa entre el IV i el III mil·lenis aC.
Hom creu, i tot això ja és força discutible, que les grans pedres plantades o menhirs sovint no eren altra cosa que esteles que indicaven una
tomba, perquè es troben a la proximitat d’algun dolmen. També s’apunta la possibilitat que servissin de fites, en els límits de certes demarcacions territorials, de les quals, tanmateix, no es tenen altres indicis. Finalment, hi ha els menhirs que al seu voltant disposaven d’un cercle o cromlec fet amb pedres clavades més petites. A l’Albera n’hi ha un parell d’exemples i tenim notícies recents de l’existència d’un altre.
Com que marquen un recinte, s’ha suposat que aquests conjunts correspondrien a llocs de reunió social.

La localització recent d’un menhir caigut, no gaire lluny i al sud-oest del poble medieval de Santa Creu de Rodes, s’afegirà
al cens dels megàlits coneguts a l’Empordà, a la zona de l’Albera, la serra de Rodes i cap de Creus on els testimonis del
fenomen megalític hi són de notable densitat.
La “pedra dreta”, avui tombada, es troba prop de la carena de la Serra de Santa Helena, en el terme municipal del Port
de la Selva. Des del punt on es dreçava es domina un panorama esplèndid, sobretot cap a tramuntana i llevant. El menhir,
inèdit, va ésser localitzat i identificat el dia 4 d’octubre de 2008 per en Carles Roqué, en el transcurs dels treballs de
camp per a un estudi de geologia.
Aquest menhir va ésser tallat en granit del terreny geològic de l’indret (granodiorita gnèissica, concretament). Com ja hem
indicat, resta caigut, de manera que queda visible una de les seves dues cares de més amplada. És de forma fal·liforme,
quasi lanceolada, i la secció té forma romboïdal, amb dos costats formant arestes marcades. L’alçada és de 2,30 m i
l’amplada màxima, a mitja alçada, de 78 cm. Poc menys del terç inferior és força més estret, amb una amplada màxima
de 49 cm, de manera que crea una mena de basament diferenciat. Els retocs hi són evidents. Els caires i la punta han
estat repicats i la cara ampla visible presenta testimonis de desbast i fins de poliment artificials.
La pedra resta trabucada en direcció NE-SO. Com que es troba en un indret exposat a la tramuntana, on s’hi veuen rastres de
travesseres de pedra seca, suposem que el monòlit degué quedar descalçat pels treballs dels antics vinyataires, la qual cosa
hauria facilitat la seva caiguda, provocada per les fortes ventades. L’estat actual del terreny, ple de bardisses, no permet
esbrinar el punt exacte on era clavat. Cal suposar, amb tota lògica, que un senzill desbrossament permetria identificar-lo a
tocar la seva base. Si és així la reposició seria fàcil. Sense altra manipulació que un simple redreçament, quedaria plantat amb
la orientació més habitual entre els menhirs de l’Alt Empordà que es troben dempeus des de la seva erecció.
Al seu entorn hi hem pogut detectar alguns elements d’interès, per exemple, a menys de 100 m vers llevant, en un marge
de roca hi ha un abric natural de certa profunditat. A poca distància hi hem observat un escampall de petits bocins
informes de ceràmica a mà. No hi ha dubte que els encontorns de la pedra dreta tombada mereixerien una atenta
exploració arqueològica. Cal recordar que el menhir identificat es troba en plena zona megalítica de la Serra de Rodes. A
la mateixa muntanya, no gaire lluny, hi ha un bon nombre de sepulcres megalítics: els més propers són el dolmen de Roca
Galera i el paradolmen de la Pallera. En canvi, aquest és el primer menhir localitzat a l’extens terme municipal del Port
de la Selva. Els més propers, coneguts i conservats, els podem veure a Roses, o bé a Rabós.
El menhir de la Serra de Santa Helena, el primer que s’ha identificat al Port de la Selva, és un testimoni més aviat mut,
inescrutable, de la prehistòria empordanesa, de l’immens misteri que envolta els constructors de megàlits, les dones i
els homes que vivien en aquestes terres entre quatre i cinc mil anys enrere. El proper pas serà redreçar el menhir i
haurem recuperat del tot una altra peça interessant del nostre patrimoni cultural.
Aquest article ha estat elaborat per en Carles Roqué i en Joan Badia-Homs de l’Institut d’Estudis del Baix Empordà
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Pla econòmic i financer de Sanejament

Una eina necessària
En el darrer Ple ordinari l’equip de govern va aprovar un Pla econòmic i financer per fer front a la conjuntura
econòmica del moment.
Ens remuntem a l’any 1996, moment amb situació econòmica molt favorable, que va possibilitar que
l’Ajuntament enfortís i reforcés molt els serveis que un municipi turístic com el nostre es veu obligat a prestar,
tot i no comptar amb un règim especial que recollís aquesta problemàtica dels municipis amb un increment
de població estacional considerable. La Corporació va optar, llavors, per prestar més i millors serveis, no
només durant la temporada d’estiu, sinó també fora d’aquesta.
La necessitat de líquid a la Tresoreria Municipal, durant els mesos previs a la recaptació dels imports dels
impostos, juntament amb algunes inversions en part no finançades amb subvencions, va fer que l’Ajuntament
no acudís a l’endeutament a llarg termini en aquests darrers anys, sinó que concertés operacions de
tresoreria que a l’any 2000 eren de 300.000 euros i l’actual de 660.000. L’important increment actual es
deu en part a la participació del nostre Ajuntament en els fons europeus del programa INTERREG III, dels
quals encara hem de rebre poc més de dos-cents mil euros.
Per l’exercici del 2008, es liquidarà un pressupost amb romanent de Tresoreria negatiu, que per l’any 2008
estarà a l’entorn dels 500.000 €. Això és fruit de les importants inversions fetes els darrers tres anys:
pavelló, asfaltat de carrers, obres dispensari, escola provisional, actuacions de seguretat a la carretera de
Sant Pere de Rodes. Actuacions que ha assumit directament l’Ajuntament i pràcticament sense subvencions.
I sobretot aquest darrer any és resultat de la brutal caiguda dels ingressos en conceptes d’obres i plusvàlues,
així respecte al 2007 es va liquidar un 45% menys de plusvàlues i un 60% menys d’obres, estem parlant de
menys de 200.000 € recaptats.
Això ha provocat que no ens ajustem al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, i en compliment
del que disposa l’article 22 del Reial decret legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei general d’estabilitat pressupostària, ens cal tramitar un Pla econòmic i financer de
sanejament.
Aquest Pla de sanejament econòmic i financer es formula per a un màxim de tres anys, i pel qual es planteja
assolir l’objectiu d’estabilitat pressupostària per a l’exercici de 2012 amb l’adopció d’un seguit de mesures
en la regulació, execució i gestió de les despeses i dels ingressos dels pressupostos dels exercicis de 2010,
2011 i 2012.
L’equip de govern d’aquest Ajuntament té la voluntat ferma de complir amb rigor i coratge les propostes i
mesures que disposa el Pla, en destaquen especialment l’aprovació de les ordenances fiscals per aquests
propers tres exercicis de 2010, 2011 i 2012. Així com l’aprovació dels pressupostos per aquests tres
exercicis amb el manteniment de la plantilla de personal que consta per aquest any de 2009. Només si en
l’execució d’aquest Pla de sanejament i amb motiu de les liquidacions pressupostàries d’aquests tres anys,
la situació econòmica i financera de l’ajuntament canviés, quasi exclusivament per un increment representatiu
dels ingressos pels impostos lligats directament a l’activitat econòmica, ens podríem plantejar la possibilitat
d’assolir novament un increment de la plantilla.
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Els guàrdies municipals estrenen dependències

A la plaça de la Constitució
El passat 14 de febrer de 2009, l’alcalde del Port de la Selva va inaugurar la nova seu de vigilants municipals,
construïda en el primer pis de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil. A l’acte també hi van assistir el delegat
Territorial del Govern de la Generalitat a Girona, Jordi Martinoy, i el vicepresident de Cooperació Municipal de
la Diputació de Girona, Narcís Casassa, així com representants dels cossos policials de la zona.
A les noves dependències del número 9 de la plaça de la Constitució, els vigilants disposen d’una recepció,
un espai per a l’atenció administrativa i arxiu. A més d’una àrea de repòs i vestidors amb dutxa.
Les obres de rehabilitació van
començar l’octubre del 2008 i van
comptar amb el suport econòmic de
la Diputació a través de dues línies
de subvenció, una de 90.000 euros
mitjançant el Pla específic de
cooperació municipal, i una altra de
7.500 euros del Fons de Subvencions Extraordinari. En total, 97.500
euros.
En els parlaments d’inauguració es
va reconèixer la gran tasca que
porta a cap el col·lectiu de vigilants
municipals, no només al Port de la
Selva, sinó a molts municipis de les
comarques gironines.
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Els acords del Ple municipal
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL 18/12/2008
• Acord d’aprovació de la liquidació pressupostària de l’exercici de 2007
Voten a favor els quatre membres del grup municipal de CiU, i s’abstenen els dos regidors del grup PORT-AM i el
regidor del grup PSC-PM.

• Acord d’aprovació inicial del Pressupost general d’aquesta corporació per a l’exercici de 2009
Voten a favor de la mateixa els quatre membres de l’equip municipal de CiU a l’Ajuntament, i en contra de l’acord
els dos integrants del grup municipal de PORT-AM i el regidor del grup del PSC-PM.

• Acord d’aprovació inicial d’expedients de modificació del pressupost, de l’exercici de 2008
Voten a favor de la mateixa sis regidors, els quatre del grup municipal de CiU i els dos del grup PORT-AM, i en contra
el regidor del PSC-PM.

• Acord d’aprovació inicial de la modificació de l’articulat de l’Ordenança de policia, bon govern i circulació
Voten a favor de la mateixa sis regidors, els quatre del grup municipal de CiU i els dos del grup PORT-AM, i en contra
el regidor del PSC-PM.

• Acord de verificació del text refós de la cinquena modificació puntual del POUM
Aprovat per unanimitat.

• Acord de verificació del text refós de la vuitena modificació puntual del POUM
Aprovat per unanimitat.

• Acord d’aprovació inicial del Projecte d’obra local ordinària “Arranjament de voreres al carrer de la Roqueta
i plaça Pol Nadal i Mallol”
Aprovat per unanimitat.

• Acord d’aprovació de nomenclàtor i numeració de diversos carrers del municipi
Aprovat per unanimitat.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL 26/01/2009
• Acord en relació a la concertació d’una Operació de tresoreria, prevista al Pressupost general per a
l’exercici de 2009
Aprovat per unanimitat.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL 19/02/2009
• Acord d’aprovació definitiva del projecte tècnic “Arranjament de voreres al carrer de la Roqueta i plaça de
Pol Nadal i Malloll”
Aprovat per unanimitat.

• Acord d’aprovació del plec de clàusules administratives particulars que regiran el procediment de licitació
de les obres de “Arranjament de voreres al carrer de la Roqueta i plaça de Pol Nadal i Malloll”
Aprovat per unanimitat.

• Acord d’aprovació del Compte general de la corporació, corresponent a l’exercici de 2006.
Voten a favor els quatre membres del grup municipal de CiU, i s’abstenen els dos regidors del grup PORT-AM i el
regidor del grup PSC-PM.
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Opinen

Endeutament municipal
a pocs dies es publicava a la premsa l’endeutament dels ajuntaments dels municipis gironins, independentment de
com s’hagin recollit les dades, i que s’hagin sumat ous amb garrofes, hi ha un fet evident: tots els ajuntaments estan
molt endeutats. I la majoria d’ajuntaments de municipis turístics més.
Des dels grups a l’oposició municipal es buscaran responsabilitats i es culparà l’equip de Govern per aquest
endeutament. És evident que els equips de govern poden haver tingut una actuació més o menys encertada de la gestió
pressupostària, en la presa de decisions i en l’execució d’inversions. Però això no és patrimoni de cap partit. Governi qui
governi és clar que el sistema de finançament dels municipis turístics és insuficient. Tenim el deute a dalt de tot perquè
les despeses que hauríem de dividir per 10.000 habitants les dividim per 1.000, però això no és el pitjor. El pitjor és que
també rebem recursos només per aquests 1.000, i això acaba ofegant la tresoreria municipal.
Recordeu els 80, quan primer des del Govern Central i després des de la Generalitat s’enviaven reforços de seguretat per
la campanya d’estiu. Era normal disposar en el nostre municipi d’una desena d’efectius amb dos vehicles durant tot el
període. En els darrers 15 anys res de res. Qui ha hagut d’assumir aquest cost han estat els municipis, durant l’estiu
molts hem hagut de doblar la plantilla, i així “suma i sigue”.
Els partits de l’oposició poden continuar qüestionant la gestió dels equips de govern, però això no solucionarà la
problemàtica de fons. Cal un nou model de finançament pels municipis turístics, perquè sense recursos serà complicat
tirar endavant programes, ja siguin de CIU, del PSC, d’ERC o d’independents.
Grup Municipal CiU
http://ciuelportdelaselva.blogspot.com

F

Tenim sort que l’equip de CiU ens governa
risi: Situació circumstancialment dolenta o difícil d’una persona, una empresa, un afer, una política, etc. Així descriu
l’Enciclopèdia Catalana la paraula CRISI. I aquesta és la situació del món, Europa, Espanya, Catalunya i per defecte
el Port de la Selva. A nivell empresarial, turístic, però també a nivell d’Ajuntament. Vénen temps difícils, molt difícils,
preocupants, gens esperançadors, d’estaticisme, d’immobilitat, d’incertesa, de desesperació, cruels, de decisions
polèmiques. Malgrat això hi ha un equip de govern amb experiència, amb ganes de treballar, amb capacitat de reacció,
amb les idees clares, les idees fermes, amb coneixements suficients i ganes de esforçar-se perquè tot vagi bé.
Sabem que vénen temps de grans dificultats, creieu-nos és veritat. Què podem fer nosaltres? no gaire cosa, donat que
ells (l’equip de CiU) en saben més. Com hem dit tenen ganes de treballar, tenen capacitat de reacció, tenen les idees
clares i fermes, i per si això fos poc uns coneixements suficients que paral·lelament amb les ganes d’esforçar-se perquè
tot vagi bé seran la recepta perquè arribem a bon port, mai millor dit. Això fa que una gent com nosaltres poc informats,
sense experiència, i fins i tot, per algú, totalment incapacitats, no hi podem fer res. Davant aquesta situació la nostra
tasca serà deixar treballar a l’equip de CiU, ja que la nostra suposada incapacitat per solucionar problemes i la nostra
inexperiència fa que, suposadament, siguem un zero a l’esquerra.
Econòmicament estem malament. La situació econòmica és catastròfica, desastrosa, funesta, letal i nefasta.
L’Ajuntament està endeutat fins a les celles, el deute arribarà en pocs anys als voltants del milió i mig d’euros. Però no
tingueu por, l’equip de CiU, com hem dit, tenen els coneixements suficients que unit a les ganes de treballar, les seves
idees fermes, la seva capacitat de reacció, les seves idees clares i per si tot això fos poc, l’experiència (que és un grau)
farà que la situació no es transformi en un mal son sinó, en un petit entrebanc fàcil de superar, esperem que sigui així,
que sinó... Donem doncs la via lliure a CiU. Això sí, seguirem informant, aportant altres possibles sortides, aportant nous
projectes i fent una tasca de control a l’equip de govern, perquè fins i tot ells es poden equivocar.

C

Grup Municipal
PORT-AM
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Volem que el nostre poble s’acabi d’enfonsar?
a es veia a venir. L’Ajuntament està endeutat d’uns 1.400.000,00 €.
Com hem arribat a aquesta situació? Molt fàcil, per la mala gestió de l’actual equip de govern.
Quant han costat les obres de Sant Baldiri? En podem gaudir immediatament? Encara cal afegir més diners a l’obra?
Quant ha costat la fotocòpia de la Bíblia de Sant Pere de Rodes? Quant varen costar els dos concerts de Jordi Savall a
Sant Pere de Rodes? I tantes coses que no eren tan urgents com d’altres, quant han costat?
A vegades fóra millor menjar poc i païr bé? A vegades fóra millor invertir en obres necessàries, obres que fan més falta,
carrers, places, aparcaments, mobiliari urbà, enllumenat públic, obres petites que dia a dia són necessàries i que estàn
en estat precari o inexistent.
L’actual equip de govern del nostre Ajuntament, perquè és de tots, ens va prometre uns habitatges de protecció oficial,
encara mantenen aquesta promesa? Ens volen enganyar encara més? Igualment amb la zona industrial, ja la tenim a
punt? Creiem que no valen excuses per retardar més tots aquests projectes. És molt fácil donar les culpes als altres, que
si la Riera, que si l’ACA, que si etc. Resumint, excuses de mal pagador i cap intenció de cumplir.
Per tant creiem que entre la mala gestió i l’incompliment de tot el promès, no tindrem ni pisos, ni zona industrial, només
promeses i enganys.
Tanmateix volem felicitar a tot el poble, a tota la gent del Port de la Selva per la seva aportació a la Fira de l’Espàrrec,
uns d’una manera, els altres de l’altra, però en definitiva tot el poble va fer pinya i va ser un èxit.
Si tira endavant, i esperant que així sigui, també volem donar suport a la propera Fira dedicada als “Pirates i Corsaris”,
se’n va parlar a la passada reunió Ajuntament-botiguers.
Creiem que és bo anar fent fires monogràfiques, això dóna vida al poble. Ja era hora que l’Ajuntament s’involucrés en
aquests tipus d’esdeveniments.
Així mateix volem que sapigueu que tot l’equip del GRUP MUNICIPAL PSC DEL PORT DE LA SELVA està disposat a participar
i a recolzar tots els esdeveniments i decisions que siguin en benefici del poble.

J

Grup Municipal
PSC del Port de la Selva

DEMOGRAFIA

Naixements i defuncions al Port de la Selva
l’any 2008
Naixements

Defuncions

5 de febrer
Xavier Moreno Vall

25 de novembre
Ruth Male Linares

27 de febrer
Juan Masons Pons

22 de maig
Isona Mañas Canaleta
Ainoa Mañas Canaleta

7 de desembre
Ainhoa Perez Caceres

4 de juliol
M. Carme Cane Ferrer

17 de desembre
Ivet Pinart Fornés

6 de juliol
Albert Buscató Montejo

21 d’agost
Andrei Lopez Durca

29 de juliol
Rosario Campos Llop

1 de novembre
Walid Essabbar Largo

15 de desembre
Amada Brunet Paris
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Actualitat i notícies

Mossèn Josep Lloveras i Ricart,
20 anys de rector al nostre municipi
Mossèn Josep Lloveras va arribar al Port de la Selva l’octubre de 1988, i des
d’aquell moment ha estat cada dia fent costat als veïns del municipi.
A més de l’activitat pròpia que comporta el seu càrrec, participa activament en
altres aspectes de la vida portselvatana sent un dels promotors del Grup de
Teatre La Companyia d’en Luard.

anys!
s
lt
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m
r
e
p
i
s
Moltes gràcie

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

Relleu a la Confraria de Pescadors
Després de més de 30 anys al capdavant de la Confraria de Pescadors del Port de la Selva, en Joaquim Paltré
Mares, i seguint la normalitat democràtica, ha estat substituït com a patró major per en Joan Manel Perelló Mones.
Agraïm a en Joaquim Paltré el seu temps de servei al món pesquer i per tant al poble, alhora que felicitem a en
Joan Manel Perelló i a tota la nova junta, desitjant-los encert en la seva gestió en benefici del col·lectiu i del poble.

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

Circuit Català de Funboard
El cap de setmana del 6 i el 7 de març el nostre
municipi va acollir la 3a prova del Campionat de
Catalunya de Fundboard de la Federació
Catalana de Vela organitzat pel Club Nàutic amb
la col·laboració de l’Ajuntament.
El vent de N va acompanyar els participants
sobretot el dissabte, i aquest era un fet
determinant pel seu èxit.
Esperem que la gran tasca realitzada des del
Club Nàutic serveixi per consolidar la badia
del nostre municipi com un dels punts
habituals d’aquest circuit.
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Trasllat de l’Oficina de turisme
L’inici de les obres d’adaptació de l’Ajuntament han
obligat a traslladar l’Oficina de turisme. Aquesta ha
quedat ubicada a la planta baixa de l’antic caserna
de la Guàrdia Civil al carrer Illa núm. 13. S’ha
adaptat un espai que permet fer les tasques
bàsiques encomanades.
El telèfon de la nova oficina és el

972 387 122
▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

S’ha arranjat el camí d’accés
al Far de s’Arnella
Ja s’ha executat l’asfaltament de la carretera del Far de s’Arnella.
Aquesta és una obra finançada al 50% entre el Consell Comarcal
i l’Ajuntament.
L’aportació de l’Ajuntament és de 10.780,40 €.
Aquesta obra serveix per millorar l’accés al Far i a les platges
d’aquell sector.

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

Roba usada per cooperació al desenvolupament
L’organització HUMANA titular dels contenidors per a la recollida de roba i calçat
usats en el nostre municipi, ens han fet saber que durant l’any 2008 n’han
recollit, al Port de la Selva, 5.349 kg.
Humana és una organització humanitària, inscrita al Registre d’Associacions
del Ministeri de l’Interior i és membre cofundador de The Federation Humana
People to People.
Si en voleu més informació podeu accedir a la seva pàgina web:
www.humana-spain.org
Agraint-vos la vostra solidaritat us animem a continuar fent ús d’aquests contenidors.

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

Traspassats dos exmembres del nostre Ajuntament
El mes de març de 2009 ens van deixar:
Sebastià Mensión Vehi, alcalde del Port de la Selva des del 1973 fins al 1979.
Ricardo Muchada Grau, regidor del primer Ajuntament democràtic entre el 1979 i el 1983.
Descansin en Pau.
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Enllacem les Figuerasses
amb el Mirador
En un futur quedarà enllaçat el Mirador amb les Figuerasses. El carrer Joan Margall i el Vent de Garbí esdevindran un únic vial que en moments de necessitat
suposaran una alternativa al carrer de davant.
Aquesta és una obra promoguda per l’Ajuntament amb
un cost que ronda els tres cents mil euros i que s’ha
finançat mitjançant el conveni signat amb l’empresa
Obres Pirenaiques per l’ocupació de l’antic camp de
futbol.

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

SARFA informa
1. Des del 22/9/2008 s’ha reforçat el servei amb dues noves expedicions directes per sentit i dia tots els
dies de l’any, entre el Port de la Selva i Figueres, passant per Llançà i Pedret i Marzà i dues més, per sentit
i dia, els laborables de l’any entre port de la Selva i Llançà.
2. L’1 de gener de 2009 vàrem posar en marxa la campanya “Viatjar amb Sarfa té premi” que vol premiar i
fidelitzar els nostres usuaris d’una manera fàcil i còmoda, ja que només han de comprovar si les cinc
últimes xifres del seu bitllet coincideixen amb el número premiat de l’ONCE. En cas que així sigui, guanyen
1 mes de transport gratuït a qualsevol de les nostres línies, excepte els divendres, que coincidint amb el
“cuponazo” el premi és d’un any. Les bases es poden consultar a la nostra web www.sarfa.com
3. Al llarg del primer trimestre d’aquest any hem millorat la senyalització de parades i marquesines a tota la
concessió, amb la col·locació de 170 nous pals de parada, 8 d’ells a la zona de Port de la Selva i Llançà. En
tots aquests pals hi figuren les diferents línies i els horaris de pas per parada. Tanmateix hem confeccionat
nous horaris de butxaca, personalitzats pel vostre municipi, molt més fàcils d’interpretar i que contenen altres
dades d’interès (calendari 2009, telèfons, etc...). Podeu recollir-ne a l’Ajuntament o a l’oficina de turisme.

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

Camins de ronda
Continuen les feines d’adequació dels diferents trams dels camins de ronda del nostre terme.
Mentre el projecte de cala Tamariua a Fornells, executat per la Generalitat avança a bon ritme, en aquests
moments ja s’ha prioritzat un dels senders al qual s’ha donat una amplada aproximada de 1,5 m, igualment
es treballa amb l’accés a cala Fornells que serà una de les millores importants en el traçat.
Pel que fa al tram de camí de ronda pendent entre el Port de la Vall i s’Arnella, s’està treballant en el nou
mur per on ha de passar entre la platja i el càmping. Ja hi ha la disponibilitat de terrenys de tot el tram. La
intenció del Ministeri de Medi Ambient és fer la licitació per urgència.
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Ets al Port, doncs deixa’t tocar ...
Horaris, preus
i tota la informació
a l’Oficina de Turisme.

Per la cultura i el patrimoni:
✓ 17 de maig: Aplec a l’ermita de Sant Baldiri. Excursió a peu, visita guiada,
sardanes, dinar popular (cal comprar el tiquet del dinar a l’Ajuntament).

Telèfon 972 387 122
turisme@portdelaselva.net

Per l’art i l’artesania:
✓ Del 16 al 24 de maig. Mostra d’Artesania Local. Al 2n pis de la Sala de Ball.
✓ Del 16 al 31 de maig exposició d’aquarel·les, el comerç del Port de la Selva. Al vestíbul de la Sala de Ball.

Per la natura:
✓ 26 d’abril sortida guiada del Parc natural: Itinerari botànic del Port de la Selva a Sant Baldiri de Taballera
(inscripcions al 972 193 191).

Per l’espectacle:
✓ 13, 14 i 27 de juny, Play-Back Operació Port de la Selva VII (activitat de pagament).

Pel mar:
✓ 26 d’abril, 3, 10 i 17 de maig i 7, 14, 21, 24 i 28 de juny sortides amb vaixell per la Mar d’Amunt (activitat de
pagament). Consulteu noves sortides a partir juliol.

Per la música:
✓ 6 de juny: Concert de la Coral Ponent al monestir de Sant Pere de Rodes.

Pel teatre:
✓ 9 i 10 de maig, La Companyia d’en Luard presenten l’obra: No em toquis la flor.
A la Sala de Ball. (activitat de pagament).

Per la festa:
✓ 20 de maig, Festa de Sant Baldiri, ofici, sardanes, dinar de la Gent Gran, inflables, concert i ball.
✓ 23 de juny, arribada de la Flama del Canigó, foguera i ball de revetlla de St. Joan.

Per l’oci:
✓ 23 de maig, Campionat de Botifarra. A la Sala de Ball.
✓ 23 de maig, Nit Jove.
✓ 24 de maig, Trobada gegantera i cercavila amb gegants, xanquers i grallers.

Per l’entorn:
✓ Passeja pel camí de ronda, contempla la posta de sol des del mirador dels Tres Canons, pedala per les pistes
forestals del massís de cap de Creus, remulla’t a les nostres cales, mira les estrelles, camina pels itineraris,
pren el sol amb moderació a les nostres platges...

Pel comerç i la gastronomia
✓ Passeja pel casc urbà, mira, remena, compra, pren una copa amb tranquil·litat, comparteix taula amb els
amics, un suquet, un arròs, un bon vi...
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Més informació a la web: www.elportdelaselva.cat
Per a qualsevol suggeriment contacteu amb l’Ajuntament:
bustia@elportdelaselva.cat

