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Amb la col·laboració de:

Unes ratlles de l’Alcaldessa

Bon Nadal i bones festes per a tots
Després del primer any com alcaldessa 
ja puc dir que és una responsabilitat 
il·lusionant i satisfactòria, i vull 
donar les gràcies als regidors que 
m’acompanyen al front d’aquest 
Ajuntament per la seva dedicació i 
ajuda.
Sóc d’una generació que no reciclava, 
no teníem gaire per reciclar, no 
teníem res que sobrés. Tota la matèria 
orgànica (peles de taronja, peles de 
patata, fulles d’enciam...) es posava 
en una galleda i es donava de menjar 
als porcs. A les botigues (Can Gasull 
i Can Pi) s’hi anava a comprar amb el 
cistell o el cabàs i no teníem bosses 
de plàstic. El paper que embolicava 
la carn que havíem anat a comprar a 
la Pauleta anava per a encendre foc; i 
també servia el paper de diari, un cop 
eixugat, que havíem utilitzat per posar 
al terra acabat de fregar. El pa s’anava 
a buscar cada dia a la fleca amb la 
bossa de roba. Les coses han canviat 
molt, després de l’època en la qual 
anàvem a abocar al camp del camí 
del Molí, ara tenim uns contenidors 
de diferents colors que ajuden molt 

a aquesta finalitat del reciclatge. 
Malgrat això i de totes les facilitats 
que es posen, hi ha persones que no 
volen entendre que les necessitats 
actuals són diferents: hem de reciclar! 
Aprofitem els avantatges que tenim! 
Posem a cada contenidor el que toca.
Ja arriben les festes de Nadal i, com és 
tradició, tots els nens i nenes rebran 
regals el dia de Reis. A La Pera hem 
col•laborat en la recollida de joguines 
per fer-les arribar a les famílies de la 
comarca amb pocs recursos, a través 
de la campanya que organitza la Creu 

Roja per quinzè any consecutiu. L’any 
passat, a través de la deixalleria mòbil 
del Baix Empordà, es varen recollir 
uns 250 kg. de joguines per repartir.
D’altra banda s’ha demanat a la 
Generalitat la millora dels accessos al 
municipi, concretament la construcció 
d’una rotonda per accedir a La Pera 
a la cruïlla d’entrada, al “cruse”, i una 
altra a la zona de la bòvila en direcció 
a Rupià.
Ja tenim acabat el nou pàrquing 
de La Pera i, a principis del 2017, 
començarem a limitar l’accés a la 
plaça restringint-lo només als vehicles 
autoritzats. 
Durant l’any que ve es realitzaran les 
obres a l’Ajuntament per millorar-
ne l’accessibilitat: s’instal·larà  un 
ascensor i  es faran lavabos per a 
minusvàlids.
Voldria acabar demanant la vostra 
participació en els propers actes 
previstos al municipi i desitjar-vos un 
bon Nadal i unes bones festes.

Lluïsa Teixidor i Pagès
Alcaldessa de La Pera
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Agenda

Joc de la Quina
Dilluns 26 de desembre de 2016
i Diumenge 1 de gener de 2017
Local Polivalent a partir de les 18,30 h

Cavalcada dels Reis Mags d’Orient
Dijous 5 de gener de 2017
La Pera a partir de les 19,00 h
En acabar la cavalcada i la recepció dels Reis
hi haurà sopar popular al Local Polivalent

Misses de Nadal 
Missa del Gall 
Dissabte 24 de desembre de 2016
Església Parroquial de Pedrinyà a les 22,00 h
En acabar la missa es farà ressopó

Missa d’Any Nou
Diumenge 1 de gener de 2017
Església Parroquial de La Pera a les 11,00 h

Missa de Reis
Divendres 6 de gener de 2017
Església Parroquial de Púbol a les 11,00 h
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Extracte dels acords del ple

Ple Ordinari
4 de juliol de 2016 

Lectura i aprovació de l’acta de la sessió 
ordinària del dia 6 de juny de 2016.

Decrets i comunicacions d’Alcaldia.
−Decret  28/2016 aprovant la liquidació de l’empresa Sorea 

SA corresponent a la facturació del servei d’aigua i taxa de 
recollida d’escombraries del primer trimestre del 2016, 
amb un saldo total de 6.392,98 € a favor de l’Ajuntament.

−Decret 29/2016 atorgant la targeta d’aparcament al 
senyor JFC. 

−Decret 30/2016 atorgant a la senyora TVP, llicència 
urbanística per a formació de claraboia, pintat de parets 
de botiga, envà de súper-maó de 7 acabat remolinat, a la 
finca situada al c/ Fora Muralla 3 de La Pera.

−Decret 31/2016 atorgant a l’empresa Restauradors 
Geroda SL, SL, llicència urbanística per a obres únicament 
de conservació i manteniment d’un paviment exterior, a la 
finca del Restaurant Can Bahí, c/ la Vall 8,  de La Pera, amb 
un ICIO més la taxa de 86,70 €.

−Decret  32/2016 aprovant una relació de factures i 
ordenant-ne el pagament per import de 10.862,94 €.

−L’Alcaldessa informa sobre les dues sentències que 
han arribat en relació a l’ordenança fiscal i la taxa per 
aprofitament especial del domini públic local a favor 
d’empreses explotadores de serveis de subministraments 
d’interès general, interposades per l’empresa Orange i 
que el Tribunal Contenciós Administratiu ha fallat al seu 
favor. 

Llicències urbanístiques.
−Exp. 28/2014. Projecte bàsic i executiu per a l’ampliació 

de Can Tramuntana situat al veïnat de Pedrinyà. S’atorga 
la llicència d’acord amb l’informe tècnic municipal i es 
liquida ICIO i les taxes, per un import total de 435,35 €.

−Exp. 13/2016. Sol·licitant: Àngel Grau Boada i Josep Grau 
Mula SC.  Construcció d’una edificació agrícola per a 
emmagatzematge situada al paratge Roca Martí, polígon 
5, parcel·la 174 de la Pera. S’atorga la llicència d’acord 
amb els requisits fixats a l’expedient i d’acord amb 
l’informe tècnic municipal. ICIO i les taxes, per un import 
total de 1.975,70 €.

−Exp. 10/2016. Llicència urbanística per parcel·lació. 
Projecte de parcel·lació de dues finques urbanes al c/ 
Major núm. 6 i núm. 8 de la Pera. S’atorga la llicència per 
parcel·lació d’acord amb els requisits fixats a l’expedient, 
d’acord amb l’informe tècnic municipal i liquidació de les 
taxes, per un import total de 110,00 €.

Llicència d’Activitats. Exp. núm. 4/2016.
Sol·licitant: Agrobotiga La Pera SC.  Botiga d’ous, pollastres, 
hortalisses, fruites, patates, situada a la Carretera de Girona 
a Palamós, C-66, quilòmetre 18.3 de La Pera. S’atorga 
condicionada a què abans de l’inici de l’activitat presenti el 
certificat final del tècnic sobre compliment de la normativa 
mediambiental, sanitària i de seguretat en cas d’incendi. 

Festes locals per a l’any 2017.
Es fixen els dies 5 de juny i 14 d’agost de 2017 com a festes 
locals del municipi de La Pera.

Obra local de condicionament d’una àrea 
d’aparcament municipal de vehicles. 
S’aprova la memòria valorada de l’obra local de 
condicionament d’una àrea d’aparcament municipal de 
vehicles, amb un import total, amb IVA inclòs, de 23.378,48€. 

Modificació de crèdit 1/2016.
Davant l’existència de despeses que no es poden demorar 
fins a l’exercici següent i per a les quals el crèdit consignat 
en el vigent pressupost municipal es insuficient i no 
ampliable, i atès que es disposa de romanent líquid de 
Tresoreria segons els estats financers i comptables 
resultants de la liquidació de l’exercici anterior, l’Alcaldia 
proposa la concessió d’un suplement de crèdit finançat 
amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria. S’aprova 
inicialment l’expedient de modificació de crèdits n.º 1/2016, 
en la modalitat de suplement de crèdits, finançat amb 
càrrec al romanent líquid de Tresoreria resultant de la 
liquidació de l’exercici anterior, d’acord amb el resum per 
capítols següent:

Altes en aplicacions de despeses
APLICACIÓ

PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ EUROS

2016 600,00Material informàtic

2016 10.000,00Redacció proj. executiu Ajuntament

2016 5.300,00Compra furgoneta

2016 2.700,00Sou i SS netejadora

2016 42.000,00Sentència FIONET

2016 12.000,00Obra mur c/ Vell 2a fase

2016 20.000,00Zona industrial

2016 2.000,00Connexió desaigua Riuràs 

TOTAL DESPESES 118.600,00

2016 24.000,00Obra condicionament
àrea d’aparcament municipal 

Altes en aplicacions d’ingressos
DESCRIPCIÓ EUROS

118.600,00Romanents tresoreria

Assumptes urgents.
El regidor Marcel Alofra comenta els nous informes que 
s’han de realitzar en relació al PAES.  S’acorda contactar 
amb el tècnic del Consell Comarcal del Baix Empordà.

Precs i preguntes.
L’Alcaldessa diu que la propera sessió del ple serà al 
setembre, d’acord al que es va acordar en el ple del cartipàs, 
que establia la suspensió de  la celebració del Ple ordinari 
del mes d’agost i gener, com a conseqüència del període de 
vacances.



La Pera, Púbol, Pedrinyà i Riuràs Desembre 2016[ 4 ]

Extracte dels acords del ple

Ple Ordinari
12 de setembre de 2016

Lectura i aprovació de l’acta de la sessió 
ordinària del dia 4 de juliol de 2016.

Decrets i comunicacions d’Alcaldia.
−Decret 40/2016 acordant acollir-se al Pla de Serveis 

d’Assistència en matèria de prevenció d’incendis del 
Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona.

−Decret  41/2016 aprovant factures per un import total de 
18.582,17 €.

−Decret 42/2016 pel qual l’Alcaldessa-Presidenta atorga 
llicència urbanística al senyor Jordi Pérez Pibernat per a 
les obres de pavimentació de 40 m2 de jardí a la finca 
situada al c/ Vell, núm. 10.

−Decret  43/2016 aprovant la certificació de data 1 de juliol 
de 2016 redactada pel tècnic municipal sobre les obres 
de millora de l’enllumenat del carrer Marquès d’Alpens  
amb un import total de 22.193,48 € així com el compte 
justificatiu.

−Decret 44/2016 aprovant l’ expedient de liquidació 
04/2016, conjuntament amb la corresponent taxa. Portes 
Door SL: 1.804,76 €.

−Decret 45/2016 aprovant l’expedient de liquidació 
05/2016 conjuntament amb la corresponent taxa. Portes 
Door SL: 6.658,58 €.

−Decret 46/2016 aprovant la sol·licitud PUOSC i tot el seu 
modelatge. 

−Decret 47/2016 reconeixent l’obligació de la despesa 
corresponent a les obres de millora de l’enllumenat 
públic al c/ Marquès d’Alpens, realitzats per l’empresa 
Enllumenats Empordà, amb un import, segons la 
certificació del tècnic municipal, de 22.193,48 €.

−Decret 48/2016, pel qual l’Alcaldessa-Presidenta atorga 
la targeta d’aparcament al senyor amb DNI 40486854T, en 
la modalitat de titular no conductor. 

Llicències urbanístiques.
−S’atorga llicència per a la reforma i ampliació d’un habitatge 

unifamiliar situat a la plaça Patarriscos,  núm. 6 de la Pera, 
d’acord amb els requisits fixats a l’expedient, amb l’informe 
tècnic municipal i la liquidació de taxes per un import total 
de 2.395,16 €.

−La senyora Alcaldessa informa sobre l’expedient de reforma 
i ampliació de dos habitatges unifamiliars aparellats al 
c/ Major núm. 6 i núm. 8 de la Pera, explicant que s’han 
rebut al registre d’entrada de l’Ajuntament dos escrits, de 
dos particulars que demanen que es tinguin una sèrie de 
consideracions en relació a aquesta llicència. La senyora 
Alcaldessa explica que aquesta llicència està en tràmit i, per 
tant, fins que no estigui aquest tràmit no es pot acabar de 
prendre resolució al respecte.

 La regidora Laura Bou pregunta quines queixes hi hagut.
 El regidor Julià Salvà comenta que si hi ha registres d’entrada 

d’uns veïns preocupant-se pel tema de treure pedra que no 
pugui afectar l’estructura de les cases colindants. L’altre per 
un tema estètic, i es perden places de pàrquing dins el poble. 

 La regidora Natàlia Bonany, comenta que no ho acaba 
d’entendre. 

 La regidora Laura Bou pregunta com s’ha de resoldre  i 
quin procés té això i la senyora Alcaldessa li respon 
que han de ser els tècnics qui ho resolguin, que no es 
pot aprovar en aquest ple. Tot eguit l’Alcaldessa llegeix 
els 2 escrits presentats pels veïns, que s’incorporen a  
l’expedient de la sessió. 

 El senyor Josep Pi diu que llegint les normes de La Pera 
es podria molt bé presentar recurs, és una consideració 
seva –afegeix- però creu que no es pot resoldre.

Compte General  de l’exercici 2015.
S’ acorda aprovar el Compte General de la Corporació de 
l’exercici 2015, el qual integra, entre d’altres, el Balanç 
de Situació, el Compte de Resultats, el Balanç de Sumes i 
Saldos i l’Estat de Tresoreria, d’acord amb les dades que 
consten a l’expedient.

Memòria de millora de la vorera i l’enllumenat públic 
al voral esquerra Ctra. GIV-6425 de La Pera. 
S’ aprova la memòria valorada de l’obra de millora de la 
vorera i l’enllumenat públic al voral esquerra Ctra. GIV-6425 
de La Pera  amb un import total sense IVA de 21.021,35€.

Assumptes urgents 
-Aprovació de la sol·licitud de subvenció per al finançament 

de les despeses derivades de l’ús dels consultoris locals.  
Aquesta subvenció, tal i com consta a l’expedient, es 
destina a les despeses de manteniment ocasionades 
pel consultori mèdic de la Pera, com neteja, llum, aigua 
i telèfon. 

-Proposta d’aprovació per iniciar els tràmits per a 
l’agermanament amb Abbategio. L’Alcaldessa exposa 
la proposta d’agermanament efectuada pel municipi 
d’Abbategio, municipi italià situat a prop de Pescara    que 
pot resultar interessant per a efectuar-ne intercanvis 
culturals o esportius amb el nostre municipi de la Pera.  
En aquest sentit, s’ha demanat l’opinió de les Entitats 
del municipi que també s’han mostrat interessades. 
L’empresa Eurocivis, que es dedica a la promoció de 
xarxes internacionals i al desenvolupament de projectes 
europeus, ha exposat que cal aprovar un acord de 
col·laboració per poder entrar a la Xarxa Net-Med i obtenir 
un número PIC d’identificació que permeti accedir a les 
ajudes de la Unió Europea.  En virtut de tot això, s’ acorda:
1.Iniciar els tràmits per a l’agermanament entre el 

municipi de La Pera i Abbategio (IT)
2.Constituir  una Comissió d’Agermanament que agrupi, 

sota la presidència activa de l’Alcaldia o representant 
delegat de la Corporació, les associacions municipals 
de caràcter cultural, esportiu i econòmiques.

3.Aprovar l’acord de col·laboració entre l’Ajuntament de 
la Pera i l’empresa d’Eurocivis per a la participació en 
les activitats de la Xarxa “Net-med” que s’adjunta com 
annex a aquest acord. 

4.Facultar la Sra. Alcaldessa o regidor delegat per a tots 
aquells tràmits que siguin necessaris per a l’execució 
de l’agermanament entre el municipi de la Pera i 
Abbategio. 

5.Traslladar aquest acord a l’Ajuntament d’Abbategio i a 
l’empresa Eurocivis. 
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Extracte dels acords del ple

Ple Ordinari
3 d’octubre de 2016

Lectura i aprovació acta de la sessió ordinària 
del dia 12 de setembre de 2016.

Decrets i comunicacions d’Alcaldia.
−Decret 49/2016, pel qual es delega en el senyor Josep 

Pi i Negre, primer tinent d’Alcalde de la Corporació, les 
atribucions de l’Alcaldia des del dia 19 al 25 de setembre.

− Decret 50/2016 autoritzant el pagament de la quota  de la 
xarxa europea Net-Med per import de set-cents cinquanta 
euros (750,00 €) en compliment de l’acord del ple de la 
corporació de 12 de setembre en relació a l’agermanament 
entre el municipi de La Pera i l’italià d’Abbategio.

− Decret 51/2016 autoritzant l’Associació de Caça de La 
Pera a fer ús dels camins públics per a les batudes dels 
senglars en el terme municipal de La Pera. En relació a 
aquesta qüestió manifesta el regidor Julià Salvà que cal 
fer les batudes contra els senglars perquè estan fent 
moltes destrosses. 

Modificació d’ordenances municipals.
S’acorda aprovar provisionalment les modificacions de 
les Ordenances Fiscals per a l’any 2017, reguladores dels 
tributs següents:
− Ordenança Fiscal núm. 4, reguladora de l’Impost sobre 

Vehicles de tracció mecànica. Es modifica l’article 6.2.
− Ordenança Fiscal núm. 8, reguladora de la taxa per a la 

recollida i eliminació d’escombraries.
− Ordenança Fiscal núm. 11,reguladora de la taxa per a 

la realització d’activitats jurídico-administratives de 
competència local. 

− Ordenança Fiscal núm. 12, reguladora de la taxa per a la 
tramitació d’expedients d’activitats.

− Ordenança Fiscal núm. 17,  reguladora de la taxa per a 
la prestació de serveis en cementiris locals, conducció de 
cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local.

− Ordenança Fiscal núm. 18, reguladora de la taxa per a la 
utilització de les instal·lacions municipals. 

El regidor Marcel Alofra pregunta si s’ha dit “cavall”; ell diu 
que a la fitxa diu KW i havia entès kilowats. El regidor Julià 
Salvà li respon que si que és correcte la mesura en cavalls 
fiscals.

Assumptes urgents.
− Subvencions Diputació. Ratificació dels comptes 

justificatius  de les subvencions atorgades per la Diputació 
de Girona per a esports (futbol)  i medi ambient, per al 
desbrossament de camins. En el primer expedient el cost 
justificat ha estat de 2.275,86 € i l’import atorgat per la 
Diputació de Girona de 956,2 9€. En el segon expedient, 
el cost ha estat de 3.484,80 €,  i l’import atorgat per la 
Diputació de Girona de 1.100,00 €.

- Marató de TV3. 
1.Adhesió a la moció promoguda per la Federació de 

Municipis, manifestant el compromís de continuar 
oferint el suport de l’Ajuntament en l’organització i 
cessió d’espais per als actes de “La Marató de TV3”.

2.Instar els ajuntaments a promoure sessions als 
respectius municipis i a col·laborar-hi econòmicament 
mitjançant donatius que serveixin per al finançament 
de les campanyes de sensibilització adreçades als 
joves del país. Aquestes campanyes que es realitzen 
a través de les conferències que des de l’any 1997 se 
celebren a les escoles de Catalunya i que actualment 
ha arribat als 240.000 alumnes de secundària.

3.Fer arribar aquest acord a TV3, a la Fundació Marató 
de TV3, a la Federació de Municipis de Catalunya i a 
l’Associació Catalana de Municipis.

L’Alcaldessa explica que ja  fa diversos anys que es fa un 
dinar el dia de la marató i sí que té sentit que ens adherim 
a la Marató de TV3.

L’atur al municipi
PERÍODE TOTAL HOMES DONES <25 >4525-44

Gener 2016
Febrer 2016
Març 2016
Abril 2016
Maig 2016
Juny 2016
Juliol 2016
Agost 2016
Setembre 2016
Octubre 2016

17
17
18
14
15
14
12
11
14
17

11
11
11
9
8
8
5
5
8

10

6
6
7
5
7
6
7
6
6
7

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

8
7
9
5
6
4
4
3
4
6

9
10
9
9
9

10
8
8
9

10

Paràmetres de nitrats
Últimes analítiques a la xarxa d’aigua de La Pera

             ............................................................................. 55,50 mg.
             ............................................................................. 51,60 mg.
             ............................................................................. 52,20 mg.
             ............................................................................. 54,10 mg.
             ............................................................................. 51,00 mg.
             ............................................................................. 52,30 mg.
             ............................................................................. 52,50 mg.
             ............................................................................. 53,00 mg.
             ............................................................................. 55,20 mg.
             ............................................................................. 55,50 mg.
             ............................................................................. 57,90 mg.
             ............................................................................. 51,60 mg.

25/11/2015
28/12/2015
18/01/2016
03/03/2016
13/04/2016
28/04/2016
01/06/2016
23/06/2016
19/08/2016
23/09/2016
23/10/2016
23/11/2016

Passat l’estiu tornem a les taxes d’atur pròpies de les temporades 
hivernals.
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Modificació d’ordenances fiscals per al 2017
O. F. núm. 4, reguladora de l’impost sobre vehicles de 
tracció mecànica.
Es modifica l’article 6.2, que queda redactat de la següent 
forma:

O.F. núm. 8, reguladora de la taxa per a la recollida i 
eliminació d’escombraries.
Es modifiquen els articles 5 i 8, quedant redactats de la 
següent forma.
−Article 5. Quota tributària. La quota tributària consistirà 

en una quantitat fixa per unitat d’habitatge familiar, que es 
correspondrà amb les següents tarifes:
-Tarifa 1 (domèstica).............................................................125,45 €
-Tarifa 2 (domèstica reduïda)..............................................62,73 €

−Article 12. Quota tributària. La quota tributària de la 
taxa per la prestació del servei de recollida, tractament 
i eliminació de residus comercials consistirà en una 
quantitat fixa per unitat de local, que es determinarà en 
funció de la naturalesa i el destí dels immobles en els 
quals es desenvolupi l’activitat generadora del residu. A 
aquest efecte, s’aplicaran les tarifes següents:
-Tarifa (comerç familiar).........................................................180,12 €
-Tarifa (industrial familiar).....................................................180,12 €
-Tarifa (bars i restaurants -50 places)............................... 579,29 €

Informació de les regidories

Turismes
De - 8 CF
De 8 a 11,99  CF
De 12 a 15,99 CF
De 16 a 19,99 CF
De + 20 CF

........................................................................................... 17,82 €
.............................................................................. 48,06 €
............................................................................ 101,37 €
.......................................................................... 126,32 €

...................................................................................... 157,89 €

Autobusos
De - 21 places
De 21 fins a 50 places
De + 50 places

.............................................................................. 117,52 €
................................................................ 167,25 €

............................................................................. 209,08 €

Camions
De - 1000 Kg. CU
De 1000 a 2999 Kg. CU
De + 2999 a 9999 Kg. CU
De + 9999 Kg. CU

............................................................................ 59,59 €
.............................................................. 117,52 €

........................................................... 167,25 €
......................................................................... 209,08 €

Tractors
De - 16 CF
De 16 a 25 CF
De + 25 CF

......................................................................................... 24,89 €
.................................................................................. 39,15 €

..................................................................................... 117,52 €

Motocicletes
Ciclomotors
Fins a 125 CC
De + 125 a 250 CC
De + 250 a 500 CC
De + 500 a 1000 CC
De + 1000 CC

....................................................................................... 6,24 €
.................................................................................... 6,24 €

......................................................................... 10,69 €

......................................................................... 21,39 €
....................................................................... 42,78 €

.................................................................................. 85,55 €

Remolcs i semiremolcs
Entre 750 i 999 Kg. CU
De 1000 a 2999 Kg. CU
De + 2999 Kg. CU

.................................................................. 24,89 €
................................................................. 39,15 €

......................................................................... 117,52 €

-Tarifa  (restaurants +50 places)..................................... 1.510,94 €
-Tarifa  (museus).................................................................. 2.812,72 €

O.F. núm. 11,  reguladora de la taxa per a la realització 
d’activitats jurídico-administratives de competència 
local.
Es modifica l’article 7, quedant redactat de la següent forma.
−Article 7 - Quotes tributàries. Les quotes tributàries, 

determinades individualment, segons les diferents 
activitats que constitueixin el fet imposable, seran les 
següents: (...) Compulses:
-Per pàgina (amb o sense fotocòpia aportada).........................1,00 €
-Per cada pàgina que s’hi adjunti (amb segell municipal).........1,00 €
-Certificats d’ empadronament, convivència o de béns.........1,00 €

O.F. núm. 12, reguladora de la taxa per a la tramitació 
d’expedients d’activitats.
Es modifica l’article 6, introduint un nou apartat:

1. Per a la tramitació dels habitatges d’ús turístic..............150,00 €

O.F. núm. 17, reguladora de la taxa per a la prestació 
de serveis en cementiris locals, conducció de 
cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local.
Es modifica l’article 6, els apartats 2, 4 i 5:
−Article 6 - Quota tributària. La quantia de la taxa es 

determinarà aplicant les tarifes següents:
2.Concessió dret de sepultura  tomba.............................. 5.500,00 €
4.Conservació anual de nínxols............................................... 15,00 €
5. Conservació anual de de tombes........................................ 100,00 €

O.F. núm. 18, reguladora de la taxa per a la utilització 
de les instal·lacions municipals.
Es modifiquen els articles 5 i 6, quedant redactats de la 
següent manera:
−Article 5 - Quota tributària. La quantia de la taxa es 

determinarà aplicant les tarifes següents:
1. L’import de la taxa es determinarà aplicant les següents 

tarifes:
a) Activitats culturals......................................150 €/dia o fracció
a) Activitats lúdiques......................................500 €/dia o fracció

2.Els sol·licitants respondran de la neteja i dels 
desperfectes que pateixin les instal·lacions cedides 
amb una fiança que resulti de multiplicar per 4 la taxa 
devengada en l’apartat anterior.

 −Article 6 - Exempcions i bonificacions
 1.Exempcions. Les entitats sense finalitat de lucre del 

municipi n’estaran exemptes.
2. Bonificacions:
Empadronats
-Menys de 50 persones............................................................ 90%
-Entre 50 i 100 persones............................................................ 80%
-Més de 100 persones........................................................... 70%
No empadronats
-Menys de 50 persones............................................................ 60%
-Entre 50 i 100 persones............................................................ 50%
-Més de 100 persones........................................................... 40%
-Mes de 150 persones............................................................. 0%
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Josep Pi, guardonat amb la Medalla de l’Esport de la Generalitat

Espectacular neteja al campanar de La Pera

Josep Pi, ex-alcalde del municipi i actual regidor del 
Consistori, va ser distingit el passat 10 de juny amb una 
de les Medalles de l’Esport que anualment concedeix la 
Generalitat, per la seva tasca durant més de 35 anys a la 
Unió Esportiva La Pera. Josep Pi va rebre la medalla de 
mans de Carles Salgas, diputat d’Esports de la Diputació 
de Girona –institució que col·labora en el lliurament dels 
guardons- i de l’alcaldessa de La Pera Lluïsa Teixidor, en 
els decurs d’un acte celebrat al Pati de les Magnòlies de la 
seu de la Generalitat a Girona que va congregar a unes 350 
persones. A més de Josep Pi, la representació Territorial 
de l’Esport ha guardonat aquest any a 14 persones més 
d’arreu de les comarques gironines que han tingut papers 
destacats en diverses modalitats esportives.
Les Medalles de l’Esport, que aquest any han arribat a la 
seva 36a edició, són dels guardons més antics que es 
concedeixen a Catalunya. Per a l’obtenció de la medalla, 
es valora a persones de més de 60 anys amb uns criteris 
que prioritzen més el treball anònim i desinteressat que 
no pas altres aspectes com poden ser els èxits esportius 
que hagin pogut aconseguir els candidats al llarg de la seva 
vida esportiva. A continuació reproduïm el text que inclou 
el llibret commemoratiu de l’acte i que ressenya els mèrits 
dels guardonats.
De Josep Pi diu textualment que “va practicar futbol en l’etapa 
infantil i juvenil amb els equips del Col·legi de Santa Maria 

El campanar de l’església parroquial 
de Sant Isidor de La Pera, un dels 
símbols del nostre poble, ha estat 
objecte recentment d’uns treballs 
de neteja i conservació. A les parets 
laterals de pedra hi creix molta 
vegetació que, amb al pas del temps i 
a causa de l’impacte meteorològic que 
pateix la pedra a la intempèrie, acaba 
afectant l’estructura. La presència 
d’aquesta vegetació, entre la qual s’hi 
ha trobat una petita figuera, provoca 
fissures i petites esquerdes per on 
es filtra l’aigua que provoca humitat 
a l’interior del temple. Donades les 

del Collell. L’any 1980 el municipi de La Pera va obtenir uns 
terrenys que, mitjançant voluntaris, es van habilitar per a la 
construcció d’un camp de futbol. L’edifici actualment encara 
s’utilitza com a vestuari. A partir d’aquell moment es va 
constituir la Unió Esportiva La Pera i en Josep Pi va passar 
a ser-ne el president, càrrec que avui, després de 35 anys, 
encara ostenta. Les seves tasques, a part de les pròpies del 
president, són totes les que calen, des d’obrir i servir al bar 
fins a gestionar tota la informació i programació dels partits 
i encarregar-se de tota la tramitació de documentació 
(fitxes, revisions esportives...) de tots els jugadors dels tres 
equips de nois i dels tres de noies que actualment té el club. 
La Unió esportiva La Pera va néixer com un club de futbol 
base per als nens del poble i s’ha convertit en un referent 
per a la mainada dels pobles del voltant fins que l’any 
1992 també es va crear l’equip de futbol sènior. Des de la 
constitució del Consell Esportiu del Baix Empordà, des d’on 
es canalitzava l’esport en edat escolar, en Josep Pi ha estat 
membre actiu de la seva Junta Directiva en diverses etapes. 
L’any 1999 es va formar per primer cop un equip femení, 
amb nenes de 9 a 12 anys i des d’aleshores el futbol femení 
s’ha mantingut ininterrompudament al club. En Josep ha 
mantingut durant més de 35 anys, dia rere dia, la Unió 
Esportiva La Pera, cosa que ha permès que un poble petit, 
que no arriba a 450 habitants, tingui una activitat futbolística 
molt important”. 

característiques de l’església, situada 
al bell mig del poble, i la complexitat 
que plantegen les tasques de neteja i 
conservació per la dificultat d’accedir 
fins als punts més elevats, els treballs 
s’han de fer en alçada. Per portar-los 
a terme, l’Ajuntament ha contractat a 
l’empresa Grimpa, especialitzada en 
aquest tipus d’actuacions. Els seus 
operaris, que han hagut d’adoptar 
les oportunes mesures de seguretat 
per no posar en risc la seva vida, han 
utilitzat cordes, arnesos i ancoratges 
per despenjar-se del campanar i fer la 
feina encomanda.
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Àmplia representació de La Pera a l’11 de Setembre celebrat a Salt

En marxa el projecte per a la reforma de l’edifici de l’Ajuntament

Un any més els veïns i veïnes de La Pera hem tornat a fer 
història i ens hem mobilitzat per reclamar la república 
catalana i participar a la Diada Nacional de Catalunya. 
Aquest passat 11 de Setembre, a diferència dels últims anys 
en què l’acte principal tenia lloc a la ciutat de Barcelona, la 
celebració s’ha portat a terme de forma descentralitzada i 
simultàniament en cinc punts de Catalunya. A les comarques 
de Girona, la mobilització organitzada per l’ANC i Òmnium 
Cultural es va celebrar al passeig dels Països Catalans de 
Salt. Els veïns i veïnes de La Pera varem formar part del tram 
24 al costat dels assistents de la resta de municipis del Baix 
Empordà. Aquesta vegada i donada la proximitat geogràfica 
de l’acte, moltes persones ens hi varem desplaçar en cotxes 
particulars, però qui va voler també va tenir l’opció d’anar 
fins a Salt amb el bus que vam compartir amb la gent de 
Parlavà. Tot i el caire reivindicatiu de la jornada, l’acte que un 

El proper any portarem a terme la reforma de l’edifici de 
l’Ajuntament. El projecte l’estem tramitant de forma urgent 
per tal que tothom pugui tenir accés amb comoditat a 
les dependències municipals, donant compliment a les 
normatives vigents sobre accessibilitat. Per tant, permetrà 
garantir l’accessibilitat global a l’edifici públic a qualsevol 
persona, i en particular a aquelles amb grans discapacitats 
i/o mobilitat/comunicació reduïda, i també amb qualsevol 
altra limitació psíquica i/o cognitiva (intel·lectual o mental) 
tant si són de caràcter temporal o permanent. Així per 
exemple, s’instal·larà a la portalada d’entrada a l’Ajuntament 
una rampa adaptada per salvar el desnivell entre la via 
pública i l’entrada,  s’enderrocarà l’escala existent per a 
construir-la segons les prestacions necessàries per al 
compliment dels requisits de la normativa vigent d’ús i 
accessibilitat i s’instal·larà un ascensor al nucli central de 
l’escala.
El pressupost d’execució per contracte del projecte 
ascendeix a 136.604,10€ i compta amb una subvenció de la 
Diputació de Girona.

any més va mobilitzar a milers de ciutadans es va convertir 
en una gran festa i va transcórrer sense cap incident.

L’alcaldesa demana participació a la Diada, en un 
acte previ a Salt

Dos dies abans de la Diada, l’alcaldessa de La Pera 
Lluïsa Teixidor va participar juntament amb els alcaldes i 
alcaldesses de 22 municipis més de la demarcació en una 
reunió a Salt per demostar la força del món municipalista 
i la seva implicació en el procés sobiranista. Els alcaldes 
i alcaldesses assistents varen aprofitar l’acte per fer una 
crida als ciutadans perquè “tothom sigui l’11 de setembre 
a Salt”. Entre els 23 assistents, hi havia els alcaldes i les 
alcaldesses de cinc capitals de comarca: Girona, Figueres, 
la Bisbal d’Empordà, Santa Coloma de Farners i Banyoles.
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Parlem amb...
David Quintana Pujol
Cap del Parc de Bombers de La Pera

“Una casa necessita una franja de 20 metres sense vegetació 
al voltant, per ser segura en cas d’incendi forestal”
David Quintana i Pujol porta mitja vida fent de bomber. Fa 26 anys que va entrar al cos i des del 2011 és 
el màxim responsable del cap del Parc de La Pera i sots-cap d’emergències de la regió de Girona. Nascut 
a Fornells de la Selva en el si d’una família vinculada al sector de la restauració, ni ell ni cap dels seus 
germans –dues dones i un home- va seguir el negoci. La seva primera experiència en el món laboral va ser 
com a fotògraf del Diari de Girona. Tot i que aquesta professió reconeix que li agradava molt, finalment la va 
acabar deixant per una altre feina que encara l’apassiona més: la de bomber. David Quintana viu a Palamós, 
està casat i té dos fills.

Per quin motius va decidir deixar el món del 
periodisme, més concretament el de la fotografia, i 
fer-se bomber?
Sempre m’havia agradat el tema de les emergències. De 
fet, abans d’entrar a treballar al Diari de Girona havia fet de 
voluntari a la Creu Roja com molts altres joves de la meva 
generació que ens preparàvem per fer el servei militar. Vaig 
tenir la sort poder-li fer. Actualment la Creu Roja és una 
ONG que porta a terme altres activitats no vinculades a les 
emergències, mentre l’exèrcit està format exclusivament 
per professionals. Els meus pares regentaven un restaurant 
a Fornells de la Selva i llavors el Diari de Girona tenia en 
aquest municipi les seves instal·lacions. Algunes de les 
persones que hi treballaven venien sovint a menjar a casa 
i aquí va començar la meva relació amb el diari. He de dir 
que no sóc l’únic de la família que hi ha tingut vinculació. 
Una de les meves germanes també hi va treballar com a 

periodista. La de fotògraf era una professió que m’agradava 
molt i em va permetre conèixer de més a prop el món de les 
emergències. Donat que cada cop m’agradava més allò que 
veia, un dia vaig decidir deixar la fotografia i fer-me bomber. 
Vaig tenir la sort d’entrar al cos.

Què es necessita per poder ser bomber?
Bomber no és una feina, és una forma de viure que t’ha 
d’agradar. Actualment som funcionaris de la Generalitat i, 
per tant, per entrar al cos cal passar unes oposicions que 
consten de quatre proves: unes de físiques, unes altres de 
mèdiques, unes de teòriques i finalment unes proves de 
conducció. També cal passar per una escola de formació 
i posteriorment fer un període de pràctiques que, si se 
supera, permet accedir al cos i ser bomber. Mitjançant altres 
oposicions es pot anar pujant de categoria. Jo vaig començar 
de bomber. Després de fer les corresponents oposicions 
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vaig arribar a bomber de primera, posteriorment a caporal 
i fins que finalment vaig accedir a la categoria de sergent. 
Quan estava de sergent al parc de Bombers de Girona, va 
sortir a concurs la plaça de cap del parc de la Pera -que 
antigament havia estat situat a La Bisbal d’Empordà-. Em 
vaig presentar a les oposicions i les vaig aprovar. Després 
vaig haver de superar la formació específica que reben els 
caps de parc i des del 2011 estic aquí.

Amb el trasllat, va haver de canviar de residència? 
No, ja fa uns anys que visc a Palamós. La meva dona hi 
treballa i els meus dos fills també hi estudien.

A part de les oposicions, hi ha algun altre requisit 
que s’hagi de complir per ser bomber? 
Un bomber, ja sigui per mantenir la feina o per ascendir, 
s’ha de formar contínuament. 

Quin tipus de formació rep un bomber?
Molt diversa i varia en funció de la conjuntura. Ens formem, 
per exemple, en noves maniobres de foc forestal, o per 
posar casos que no tenen a veure amb els incendis, sobre 
l’aluminosi o per exemple quan va sortir l’Ebola ens varem 
haver de preparar per si havíem d’actuar en algun cas on 
hi haguessin afectats per aquest virus. És una formació 
continua i constant. Donat que la tecnologia cada vegada 
avança més i els recursos són millors, els bombers sempre 
ens hem de posar al dia i estar preparats per poder fer front 
a qualsevol situació que requereixi la intervenció d’un cos 
d’emergències.

A quins municipis dona servei el Parc de Bombers de 
La Pera i de quins mitjans disposa?
Antigament aquest parc estava situat a La Bisbal d’Empordà. 
Per raons lògiques, ja que estava dins del mateix nucli 
urbà, interessava traslladar-lo a un lloc amb una millor 
accessibilitat. Quan es va plantejar de fer un canvi, de 
seguida l’Ajuntament de La Pera es va interessar en acollir 
el parc i va cedir uns terrenys on es varen construir les 
actuals instal·lacions, inaugurades el 2007. Qualsevol parc 
de bombers disposa d’un mínim de personal amb guàrdies 
de 24 hores repartides en quatre torns. Això vol dir que un 
bomber treballa 24 hores seguides i en descansa 72. Al 
parc de La Pera compta amb 20 bombers i tres camions. Hi 
ha 5 efectius assignats a cada un dels 4 torns. Diàriament 
hi ha d’haver un mínim de 3 bombers de servei. Això vol 
dir que dels 5 efectius previstos, n’hi ha un que pot fer 
festa, descansar o dedicar-se a altres tasques que no són 
les purament operatives que fa una persona de guàrdia. 
A la regió de Girona hi ha dues unitats dels GRAF que són 
bombers especialitzats en foc forestal. Una d’aquestes 
dues unitats, formada per 7 persones, està ubicada per 
una qüestió estratègica a La Pera. D’altra banda, al nostre 
parc hi ha associat el magatzem dels Bombers de tota la 
regió de Girona. Hi ha dos efectius que només es dediquen 
al tema logístic i que fan tasques molt variades que van des 
de portar un paquet de folis a un altre parc quan els fa falta 
fins a portar mànegues a un incendi.

Quin territori cobreixen els bombers del parc de la 
Pera?
Administrativament cobrim un total de 26 municipis. Tot i 
que la xifra pot semblar alta, la majoria són municipis amb 
pocs habitants. Els parcs de Bombers de la Generalitat 
funcionem amb un sistema semblant al d’una teranyina. 
Això vol dir que no només donem servei als pobles més 
propers al parc sinó que, quan fa falta, també actuem on 
se’ns demana i per tant que ningú s’estranyi si algun dia veu 
als bombers de La Pera treballant a Tarragona en l’extinció 
d’un incendi. El sistema de teranyina permet, per exemple, 
que si es produeix un foc en un habitatge a la zona nord 
de Girona, en concret a Sarrià de Ter, i el parc de Girona 
no en fa prou amb els bombers que hi destina i necessita 
més recursos, els demana al parc de la Pera que és al que li 
toca per proximitat, ja que nosaltres operativament cobrim 
fins a Campdorà. Els ciutadans han de saber però que quan 
succeeix un cas d’aquest tipus, el territori més proper al 
parc de La Pera no queda desatès. La llei diu que tot ciutadà 
ha de tenir un servei de bombers a un mínim de 20 minuts, i 
per tant quan els efectius del nostre parc surten i col·laboren 
en una actuació fora del nostre àmbit administratiu, per no 
deixar desemparat el territori més proper, rebem el suport 
dels bombers de Palafrugell o de Torroella de Montgrí. 
Per fer-ho, deixen d’estar ubicats al seu parc. De vegades 
la gent veu un camió del parc de bombers de Torroella 
de Montgrí aturat la cruïlla de Verges o un de Palafrugell 
aturat a l’entrada de La Bisbal d’Empordà i, segurament, es 
pregunta que hi fan allà? Doncs cobreixen el nostre territori 
perquè al camió i als bombers a qui els hi tocaria, estan fent 
una altra actuació.
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Com és el dia a dia en el parc?
Els torns de guàrdia comencen a les 7 del matí. A aquesta 
hora entra el personal, ja canviat i fa el relleu als companys 
que surten de guàrdia un cop els han passat novetats, és a 
dir han informat als que entren de tot allò que necessiten 
saber: si el camió funciona bé, si s’han fet serveis o si hi ha 
material que fa falta o alguna cosa pendent de resoldre. Els 
efectius de guàrdia no deixen mai el parc si no ho requereix 
un servei i per tant esmorzen, dinen i sopen a les mateixes 
instal·lacions i, si tenen temps i no sorgeix cap actuació, a 
les nits hi descansen. Si no hi ha cap servei, mentre són 
al parc, els efectius de guàrdia destinen una part del dia 
a fer pràctiques. Per exemple ara que estem en època 
de pluges un bomber es forma per saber fer anar tot els 
equips i estris relacionats amb una inundació: bombes 
d’aigua, motobombes, turbobombes d’esgotament d’aigua... 
Una altra part de la jornada la podem dedicar a la formació 
física, ja que disposem d’un gimnàs al parc, mentre que la 
resta del dia, la dediquem a formar-nos en coneixement del 
territori; des de revisar infraestructures fins a conèixer els 
polígons. Un bomber necessita tenir un gran coneixement 
del terreny on actua. Quan un ciutadà que té un problema 
truca a emergències i no sap donar la nomenclatura o el 
punt quilomètric exacte on es troba, perquè és normal que 
no el sàpiga, ens diu només el topònim o que està a la C-66 
a l’alçada del radar i nosaltres hem de saber de quin lloc 
ens parla. Al parc de La Pera tenim la sort que la majoria 
dels bombers són del territori: de La Bisbal d’Empordà, de 
Flaçà, de Celrà, de Torroella de Montgrí... i això fa el dia a 
dia molt més fàcil, ja que aquesta faceta de coneixement 
del territori la tenim força superada. També voldria deixar 
palès la implicació personal que tenen els efectius del parc. 
Quan algú veu una columna de fum, el parc s’omple de gent i 
a banda dels tres bombers que estan de guàrdia de vegades 
han arribat a sortir tres camions més amb 6 bombers més 
que han vingut de reforç. Han vingut a treballar durant el 
seu dia perquè han vist que aquell incendi era important 
o perquè quan hi ha un foc forestal els bombers saben 
que no es poden descuidar les altres tasques que tenim 
encomanades. Quan treballem en un foc, ens poden trucar 
avisant que una persona gran ha caigut al seu habitatge 
i l’hem d’anar a socórrer i és un servei que també s’ha 
d’assumir. 

Tothom relaciona la feina d’un bomber amb la 
d’anar a apagar focs, però la seves tasques com ens 
acaba d’explicar són molt més àmplies. Quines són 
aquestes altres actuacions porten a terme?
Els focs forestals representen només un 5% de les 
actuacions que portem a terme. Malauradament fem moltes 
actuacions relacionades amb els serveis socials com pot ser 
anar a ajudar a una persona amb mobilitat reduïda o anar a 
obrir un habitatge on hi viu una persona gran que està sola i 
que els veïns, coneguts o familiars amb qui manté contacte 
ens avisen que fa dies que no respon al timbre o al telèfon. 
També hi ha serveis molt relacionats amb l’època de l’any en 
la qual ens trobem. Per exemple, durant l’època dels bolets, 
fem molts serveis relacionats amb la recerca de persones 
que es perden al bosc. Ja que això passa, malauradament, 

molt sovint, voldria aprofitar l’ocasió que m’ofereix aquest 
butlletí per fer una crida i demanar a tothom que va al bosc 
que, abans de fer-ho, digui a algú proper a quin lloc pensa 
anar, on deixarà el cotxe i sobretot que surti de casa amb la 
bateria carregada del mòbil i, si és possible, que eviti anar 
a llocs sense cobertura.  Els bombers del parc de La Pera 
fem aproximadament uns 800 serveis cada any. Un 25% 
són intervencions en accidents de trànsit, la majoria dels 
quals succeeixen en carreteres secundàries. Per nombre i 
volum de casos, segueixen els incendis que es produeixen 
en habitatges, la majoria dels quals relacionats amb les 
xemeneies.

Tot i que només representen el 5% de les actuacions 
que ens acaba d’explicar, els focs forestals són les 
més perilloses a les quals s’han d’enfrontar? 
No necessàriament. Qualsevol feina és perillosa si no la 
saps fer. Quan un bomber treballa en l’extinció d’un foc 
forestal ha rebut prèviament una formació i, a més, té a uns 
comandaments que l’orienten. Quan un bomber tira aigua 
contra una flama, darrera seu hi ha un equip de suport que 
li ha de garantir la seguretat; des del companys que estan 
al camió i que garanteixen que la mànega no es quedi sense 
aigua, fins als que s’ocupen de la logística i que vetllen que 
no li falti una ampolla d’aigua si porta 4 hores treballant en 
un foc o un entrepà si s’ha de quedar a passar la nit. També 
compta amb el suport del personal que forma part de les 
ADF, les agrupacions de defensa forestal, que són grans 
coneixedors del territori i que estan preparats i formats 
per ajudar al bomber. No es pot negar però que els incendis 
forestals són una de les actuacions més espectaculars 
que portem a terme els bombers ja que, els ciutadans 
veuen helicòpters i un gran desplegament i mobilització de 
mitjans, però en el fons apagar un foc és una actuació on hi 
ha molta més estratègia del que es pot pensar la gent i aquí 
és on els bombers mirem sempre de tenir avantatge.

Sovint, els bombers i també els Ajuntament i les 
diferents administracions insisteixen en què les 
persones que viuen en cases aïllades o urbanitzacions 
properes al bosc o que tenen al seu voltant una 
massa forestal considerable, disposin d’una franja 
de seguretat. A què es refereixen i en què consisteix 
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L’Entrevista

aquesta franja de seguretat?
Les franges de seguretat o de protecció perimetral són espais 
que la llei estableix que han d’envoltar obligatòriament les 
urbanitzacions, els edificis aïllats i les instal·lacions en 
contacte amb el bosc. En aquests espais s’ha d’eliminar 
gairebé tot el matoll i la vegetació seca i podar els arbres 
per reduir la força dels incendis i dificultar que les flames 
puguin arribar als habitatges. Les parcel·les que no estan 
edificades han de tenir també aquestes franges de protecció 
perimetral. Sembla que cada dia hi ha més persones 
conscienciades en el tema però malauradament encara 
queda molta feina per fer. D’altra banda voldria d’agrair la 
implicació d’Ajuntaments, consells comarcals i Diputació 
que, conscients de la importància del tema, aquests darrers 
s’hi estan implicant molt.

Quants metres d’amplada ha de tenir una franja de 
seguretat?
Ha de tenir un mínim de 20 o 25 metres, que han d’estar 
ben nets de vegetació. D’aquesta manera s’impedeix al foc 
avançar i podem considerar l’habitatge un lloc segur. Hi ha 
unes normes fixades i qualsevol que les vulgui conèixer ho 
pot fer a través de l’Ajuntament o els mateixos bombers. 
Els ciutadans han de tenir clar que un habitatge ha de ser 
un lloc segur quan es produeix un incendi forestal i per 
tant s’ha de fer tot el possible per evitar que les flames hi 
puguin arribar. Quan aquesta franja perimetral de seguretat 
no existeix, se’ns fa molt difícil anar a apagar un foc sense 
posar en risc la vida dels mateixos bombers. A més els 
ciutadans han de saber una altra cosa: si destinem efectius 
a protegir una vivenda, quan no tenim cap garantia que les 
flames la poden cremar, són bombers que hem de restar 
als que treballen per apagar el foc forestal. La creació 
d’aquests perímetres de seguretat nets de vegetació és un 
tema molt important i la gent se l’ha d’agafar seriosament. 
Els ciutadans han de fer tot el que puguin per auto-protegir-
se. Nosaltres hi som per ajudar però les regles del joc són 
per a tothom i cal complir-les.

Quin és el servei més difícil en el que ha hagut 
d’intervenir? 
Difícil sobretot pel que he hagut de veure. Malauradament 
uns quants. Fa uns anys em va tocar viure l’enfonsament de 
l’Oca de Banyoles –un dels catamarans que es dedicava a 
fer excursions pel llac i que va naufragar amb 140 jubilats 
francesos a bord, una vintena dels quals varen morir- o 
l’accident al Balandrau que va acabar amb la vida d’uns 
quants muntanyencs durant les festes de Nadal. Quan hi ha 
víctimes, qualsevol servei t’acaba afectant. Tots els serveis 
que fan els Bombers tenen la seva importància. Per exemple 
quan ens truquen per anar a rescatar a un gat que ha pujat 
dalt d’un arbre, qualsevol persona pot pensar que és un 
tema banal, però per al propietari de l’animal allò que fem, 
és el més important per a ell en aquell moment, i nosaltres 
hem de posar-nos en el seu lloc, entendre-ho i solucionar-li 
el problema .

S’ha penedit alguna vegada d’haver escollit aquest 
ofici?
No, mai.

Entitats i activitats

Segon aperitiu solar amb trobada
de cuiners solars

El passat 24 de juliol, un calorós diumenge d’estiu, vam fer 
per segona vegada un aperitiu cuit amb energia solar a la 
Plaça de La Pera, organitzat conjuntament per rocamare.com 
i pel Bar l’Escola, el nostre local social. En aquesta segona 
edició del vermut solar vam convidar-hi a tots els cuiners 
solars que volguessin, per tal que cadascú demostrés les 
seves habilitats en cuina solar. A quarts d’onze del matí vam 
començar a cuinar l’aperitiu: salsitxes amb ceba, patates 
amb xistorra, musclos, gambetes, cloïsses... en total més 
de 20 quilos d’aliments que vam compartir a la Plaça del 
nostre poble entre una setantena de persones. Com ja va 
passar en la primera edició, la majoria d’assistents a més de 
fer l’aperitiu hi vam acabar dinant. Entre totes les receptes 
cuinades pels convidats vam fer un bon àpat compartit, amb 
receptes diverses de verdures, carn i peix. El resultat va ser 
un èxit, de manera que l’estiu que ve segur que repetirem. 
Preneu nota, segurament serà el 23 de juliol del 2017. Si 
voleu conèixer més coses sobre cuina solar, mireu-vos el 
web cocinas_solares.com, on escric un bloc sobre aquesta 
fascinant tècnica de cocció.

Oriol Balliu /rocamare
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Una marxa popular i un taller de ioga,
actes de la setmana de la mobilitat
El nostre municipi s’ha afegit aquest any als actes que se celebren arreu de 
Catalunya amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat i ho ha fet amb 
l’organització de dues activitats: un taller de ioga i la 1ª Marxa Popular de La Pera. 
Aquesta última activitat, promoguda pel Jovent de La Pera i Púbol (JOPEPU), va 
tenir lloc el 18 de setembre i va consistir en una caminada pels camins públics del 
municipi i rodalies amb un doble objectiu: d’una banda, incentivar l’activitat física 
dels veïns i veïnes i per l’altra donar a conèixer indrets i camins característics 
dels diferents nuclis que en formen part.  La marxa va transcórrer per un total 
de 8 quilòmetres. Els participants, que es varen haver d’inscriure prèviament i 
pagar un tiquet de 5 €, varen poder gaudir d’un magnífic esmorzar amb carn a 
la brasa i begudes i varen rebre una bossa d’obsequi, com les que l’alcaldessa 
mostra a la foto superior. Pel que fa al taller de ioga, que va ser una activitat 
gratuïta oberta a tothom, es va portar a terme el dia abans, el 17 de setembre al 
Polivalent, a càrrec de la professora Maite Pastor.   

Entitats i activitats
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Entitats i activitats

Unes 200 persones en l’edició 
d’aquest any de la pujada
al Santuari dels Àngels
El passat 18 d’octubre es va celebrar la tradicional Pujada 
als Àngels que organitza el Jovent de La Pera i Púbol 
(JOPEPU). És una tradició que renoven anualment un gran 
nombre de veïns i veïnes del municipi des de ja fa 37 anys. 
Els que poden fan el recorregut a peu i els que no, pugen 
en cotxe. Tots els assistents varen rebre com a regal la 
samarreta de color groc que llueixen a les fotografies. La 
jornada va transcórrer enmig d’un ambient festiu compartit 
per tots els assistents que, aquest any, varen ser convocats 
a l’acte d’una forma ben curiosa i simpàtica. El cartell 
anunciador reproduïa un escrit com si un vailet fictici 
anomenat Salvador hagués anotat al seu diari personal les 
dades de la Pujada d’aquest any i tot el que l’esdeveniment 
li suggeria. Per la seva originalitat, reproduïm textualment 
l’escrit a continuació:
“Estimat diari:
Tinc moltes ganes que arribi el 16 d’octubre ja que m’espera 
un gran dia amb la família i els amics! Com cada any a les 
9 h del matí haurem de ser a Can Condom per anar xino-
xano cap als Santuari dels Àngels. Estigues tranquil si et 
fallen les cames perquè, a mig camí, ens donaran un bon 
esmorzar. 
Què ens regalaran aquest any? 
La pujada serà molt forta però a dalt ens divertirem buscant 
castanyes i bolets. Més tard, a les 12,30 h anirem a missa 
al Santuari amb els avis. I quan sortim, el dinar ja estarà a 
punt. 
Que bo! Carn a la brasa i pa amb tomata! Menjarem botifarra, 
llonza i xai; i si no et ve de gust, es pot escollir pollastre o xai 
amb una bona amanida, aigua per mi i vi i cava per als meus 
pares. I de postres, aquella bona coca i una poma. 
Algú de la meva família, com sempre, haurà d’anar a 
inscriure’ns el dissabte 8 d’octubre o el diumenge 9, de 12 
h a 14 h. a l’Ajuntament de La Pera i comprar els tiquets del 
dinar (14 € per persona). Per al meu germà petit, també hi 
ha un menú infantil a escollir entre botifarra, llonza o xai, 
que només costa 7 euros. 
Els avis, com que pujaran amb cotxe, els hi tocarà portar les 
taules i cadires, els plats, gots i coberts i també el cafè. 
Espero que vingui molta gent i ens divertim tots plegats! 
Ja t’explicaré com ha anat la pujada.

Salvador.”
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Una concorreguda Festa Major de Pedrinyà, amb missa, vermut i les 
sardanes a càrrec de la Cobla Baix Empordà
El diumenge 27 de novembre es va 
celebrar la Festa Major de Pedrinyà. 
Com mana la tradició els actes 
varen començar amb una missa a 
l’església romànica de Sant Andreu 
amb acompanyament dels músics 

de la Cobla Baix Empordà. Com es 
pot apreciar a la fotografia, l’ofici va 
enregistrar una notable assistència 
i fins tot algunes persones van haver 
de seguir la missa  a preu dret. 
Seguidament,  la mateixa cobla va 

interpretar diverses sardanes a la 
plaça perquè tothom les pogués ballar. 
Els qui van voler, també va poder 
prendre un vermut i participar en el 
sorteig de la panera que es va rifar.
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Poesia, escacs i castanyada a 
l’escola i visites a la carbonera
de Sant Climent i a Port Lligat
L’Anna i en Pau ens expliquen que el divendres 23 de 
setembre, a la tarda, a la sala polivalent de l’escola vam fer 
el taller de poesia de la Poenina, una activitat organitzada 
per Fiona Morrisson, organitzadora del festival Poepera. Hi 
vam participar 48 alumnes i 5 mestres que vàrem poder 
explorar la màgia de la poesia de la mà de Marta Darder, 
una poetessa infantil que ens va fer el taller sobre poesia 
vivencial.  Les despeses del taller varen ser assumides per 
l’AMPA.  

Visita a la carbonera
El dimarts 18 d’octubre vam  a anar la Carbonera de Sant 
Climent de Peralta, a Forallac, en una visita organitzada 
per la ZER en la qual hi vàrem participar en total unes 250 
persones, entre alumnes i mestres de diverses escoles de 
la comarca. Allí, les persones que cuiden de la carbonera 
actual ens van explicar la feina que feien antigament els 
carboners i  com era tot el procés d’elaboració del carbó 
en altres temps, en aquestes contrades. La carbonera era 
molt més gran que la d’ara i quan el fum era blau clar, volia 
dir que estava cremant la llenya, mentre que quan era 
gris, s’estava desintegrant i quedava la cendra. Els actuals 
encarregats de vigilar la carbonera tenen una cabana 
per passar les nits, mentre la llenya va cremant, ja que la 
carbonera està encesa uns quinze dies. Acabada la visita 
vàrem dinar i després, tots junts assajarem les danses de 
la Castanyada.

Castanyada
El dijous, 27 d’octubre, a la tarda es va fer la Castanyada 
al pati de l’escola amb la col·laboració de l’AMPA: diversos 
pares i mares es van ocupar de torrar les castanyes i hi 
van assistir un centenar de persones. La festa per celebrar 
l’arribada de la tardor es va completar amb danses típiques 
de la Castanyada.

Casa de Dalí, a Port Lligat
En Lucas i en Valentino ens expliquen que el dimecres 9 de 
novembre vam visitar la Casa-Museu de Salvador Dalí a Port 
Lligat. Un total de 44 alumnes i 6 mestres vam aprofundir 
en el coneixement sobre el pintor empordanès. Un cop dins 
de la casa-museu, el primer impacte visual és un ós polar 
dissecat. A la resta de la casa n’hi havia més, d’animals 
dissecats i, com sempre, també hi havia les semprevives de 
la Gala. La casa està feta a partir de diverses barraques de 
pescadors enganxades. Cada sala tenia els seus objectes 
estrambòtics d’en Dalí i la Gala. A la terrassa hi ha unes 
vistes magnífiques. Al jardí hi ha una piscina gegant i moltes 
coses divertides per descobrir, com unes tasses gegants 
que són en realitat uns testos. En acabat, vam dinar a la 
platja de Cadaqués on hi vam anar caminant. Vam gaudir 
molt de la sortida, de les espectaculars vistes de Port Lligat 
i del cap de Creus i de l’ambient lleugerament atramuntanat 
de la vila de Cadaqués.
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La Festa Major de Púbol reuneix aquest any més assistents que mai

Escacs
No volem acabar sense remarcar una altra interessant 
activitat de l’escola: cada dos divendres a la tarda, a la sala 
polivalent s’hi fan classes d’escacs amb la col·laboració de 
l’AMPA. Hi participen 34 alumnes, repartits en dos grups 
de 17 alumnes: un que agrupa els nens i nenes de 1r i 2n 
i un altre els de 3r a 6è. El professor és Carles Vila, que 
ensenya el nom de les peces, els moviments, les estratègies  
i, finalment, ajuda a posar-ho en pràctica el joc fent partides 
d’uns contra els altres. Els alumnes manifesten que estan 
molt engrescats i que troben l’activitat molt interessant 
per treballar la memòria i per agilitar el raonament lògic-
matemàtic i les habilitats socials.

Feia temps que la Festa Major de Púbol no tenia una afluència tan gran com la d’aquest any. Segurament hi va influir que 
aquest 2016 la climatologia va acompanyar, fet que encara va fer més lluïda la celebració. El dilluns 15 d’agost, la ballada 
de sardanes que es va fer a la tarda a la plaça amb la Cobla La Principal de Cassà va reunir una nodrida representació 
de fidels a aquesta dansa que varen ballar-la en alguna de les 6 rotllanes que es varen acabar fent. El posterior concert i 
ball de nit va aplegar a unes 350 persones, una xifra també superior a la dels últims anys. Les activitats del dia de la Mare 
de Déu d’Agost varen començar al matí amb el tradicional ofici solemne a l’església de Púbol amb acompanyament de la 
Coral El Progrés de Palamós. Aquest acte també va tenir una notable assistència, com també els jocs per a la mainada 
organitzats per JOPEPU a la plaça del poble el dia abans, el diumenge 14 d’agost. 
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Aquesta temporada la UE La Pera 
té cinc equips en competició

Una cinquantena de participants a la Castanyada i Halloween

Un any més -i ja en van 36- aquest mes de setembre va 
començar la temporada futbolística per a la Unió Esportiva 
La Pera. Aquest any s’ha aconseguit completar 5 equips 
que competeixen en diferents categories en els campionats 
organitzats per la Federació Catalana de Futbol i pel Consell 
Esportiu del Baix Empordà:
-1 Equip masculí sènior de la categoria de 4a catalana
-1 Equip femení sènior a la categoria de 1a catalana
-2 Equips (A i B) femenins aleví/infantil a la categoria de 
1a catalana

-Equip mixt benjamí al campionat comarcal 
De nou volem destacar, molt especialment, el gran nombre 
de noies i nenes que competeixen en aquests equips, unes 
45 total, el que ens ha permès fer dos equips en la mateixa 
categoria d’aleví/infantil i que després de divuit anys 
consecutius amb equips femenins converteixen a La U. E. 
LA PERA en un referent a nivell provincial del futbol femení . 
Després de 2 mesos de competició volem destacar la 
trajectòria de l’equip femení aleví/infantil A que fins el 
moment de preparar l’edició d’aquest butlletí ha jugat 8 
partits, guanyant-los tots. L’equip ocupa el primer lloc de 
la classificació amb 24 punts, 98 gols a favor i només 8 en 
contra .  
A dalt, a l’esquerra, teniu l’equip Femení Aleví/Infantil A. 

Dretes, Neus Juhé (entrenadora), Martina Amalrich, Gemma 
Ferrés, Irene Sànchez, Júlia Vilanova i Montse Serradell 
(entrenadora). Ajupides, Mia Oliveres, Lia Chicot, Elisenda 
Ramírez de Cartagena i Zhaodi Borrell.
A la fotografia del costat, l’equip femení aleví-infantil B. 
Dretes, Elsa Ametller, Farners Serradell, Anna Asencio, 
Martina Boschsacoma, Berta Lopez, Mar Aguilar, Jesica 
Álvarez (entrenadora). Ajupides, Emma Planas, Alícia 
Castilla, Mercè Puig, Bruna Peris i Laia Bonache. 
I a sota, l’equip mixt de benjamins. Drets, Miquel Molina 
(entrenador), Joan Batlle, Nil Andreu, Marta Llosa. Ajupits, 
Otger Serrats, Unai Gutiérrez, Tomàs Costafreda, Marta 
Oliván, Anna Bermúdez, Queralt Puigvert, Mariona Cornellà 
i Aniol Ponsatí.

El passat 31 d’octubre, el Bar l’Escola va organitzar la 
cinquena edició de la festa que combina la Castanyada i 
Halloween, en la qual hi va participar una cinquantena de 
persones entre nens, nenes, pares i mares.  La festa va 
començar a les 7 de la tarda, a la plaça, amb un taller de 
“pintura de por” per a la mainada. Posteriorment, la comitiva 
de nens i nenes disfressats i els seus acompanyants varen 
fer una rua pels carrers del poble passant per les 11 cases 
que s’havien decorat amb motius tradicionals de la festa. 
Davant de cada casa, la mainada va cantar una cançó i 
els estadants els varen recompensar amb caramels. Una 
vegada més, el Bar l’Escola va convidar a castanyes a tots 
els assistents i a una copeta de moscatell als adults.
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Temps era temps

Fa cent anys hi havia vocals associats a més a més de regidors

Acta de l’11 de febrer de 1917 amb proclamació de 
vocals associats

En el pueblo de La Pera a once de febrero de mil novecientos 
diez y siete, reunidos en la Casa Consistorial los Srs. del 
Ayuntamiento al margen relacionados bajo la presidencia 
del Sr. Alcalde Don Narciso Massa Ferran y siendo la hora 
señalada fue declarada abierta la sesión con lectura del acta 
anterior que fue aprobada.

Seguidamente el Sr. Presidente ordeno se diera lectura del art. 
68 de la Ley Municipal vigente por el secretario como también 
de los nombres y apellidos de los contribuyentes que figuran 
en cada una de las tres secciones en que se halla dividido el 
distrito Municipal para lo cual han de ser designados vocales 
asociados y anunciado por la Presidencia que se iba a proceder 
a las operaciones de sorteo practicándose estas con todos los 
requisitos y formalidades dispuestas en la correspondiente 
ley y siendo de todo ello el siguiente resultado:

Sección 1ª
D. José Casellas Babià, D. Bartolomé Xifreu Parés, D. José Bou 
Rosmenció, D. Juan Andreu Baró
Sección 2ª
D. José Fabrellas Plaja, D. Jaime Julià Agustí
Sección 3ª
D. Gabriel Madrenas Ponsatí

Acto seguido fueron proclamados Vocales Asociados los 
expresados señores, acordándose se exponga al público para 
general conocimiento.
Seguidamente se dio cuenta de la correspondencia de la 
semana anterior y enterada la Corporación se levanto la 
sesión de que yo el secretario certifico.

Firman: Narciso Massa, Benito Sabarí, Ramon Planellas, 
Gil Teixidor, José Bahí, Fermin Ponsatí y José Carreras 
(Secretario)”    

Acta del 25 de març de 1917. Declaració de pròfugs.

“En el pueblo de La Pera a veinte y cinco de Marzo de mil 
novecientos diez y siete. Reunidos en la Casa Consistorial 
los Srs. del Ayuntamiento al margen relacionados bajo la 
presidencia del Sr. Alcalde Don Narciso Massa Ferran y siendo 
la hora señalada fue declarada abierta la sesión con lectura 
del acta anterior que fue aprobada. 

Seguidamente se dio cuenta por lectura íntegra del expediente 
instruido con motivo de la falta de presentación del mozo 
Salvador Maspoch Agustí, hijo de Jaime y de María nº 2 
del Reemplazo del año 1917 que citado en forma legal no 
compareció por si, ni por medio de representante al acto de la 
clasificación y declaración de soldados ni tampoco alegó causa 
que se lo impidiera. Vistos los resultados y diligencias; visto 
lo expuesto por parte del mozo nº 4 del sorteo y el dictamen 

del Regidor Síndico el Ayuntamiento acuerda: Que en virtud de 
las diligencias practicadas en averiguación de su paradero y 
haber resultado infructuosas acuerda declarar a dicho mozo 
prófugo.
Asimismo se dio cuenta por integra lectura del expediente 
instruido con motivo de la falta de presentación del mozo 
Ramón Colomer Tibau, hijo de Florencio y de Rosa nº 3 
del Reemplazo del año 1917 que citado en forma legal no 
compareció por si, ni por medio de representante al acto de la 
clasificación y declaración de soldados ni tampoco alegó causa 
que se lo impidiera. Vistos los resultados y diligencias; visto 
lo expuesto por parte del mozo nº 4 del sorteo y el dictamen 
del Regidor Sindico el Ayuntamiento acuerda: Que en virtud 
de las diligencias practicadas en averiguación de su paradero 
y habiendo resultado infructuosas acuerda declarar a dicho 
mozo prófugo.
 
Seguidamente se dio cuenta de la correspondencia de la 
semana anterior y enterada la corporación se levantó la sesión 
que yo el secretario certifico . 

Firman: Narciso Massa, Ramon Planellas, José Bahí, Fermín 
Ponsatí y José Carreras (Secretario)”

COMPOSICIÓ DE L’ AJUNTAMENT DE LA PERA
ANYS 1916 - 1917

Alcalde
Regidor Síndic
Regidor 1r
Regidor 2n
Regidor 3r
Regidor 4t
Regidor 5è
Secretari

Narciso Massa Ferran
Benito Sabarí Juhe
Ramon Planellas Costa
Pedro Madrenas Mias
Gil Teixidor Mias
José Bahí Vilà
Fermín Ponsatí Bahí
José Carreras Andreu

COMPOSICIÓ DE L’ AJUNTAMENT DE LA PERA
ANYS 1918 - 1919 (FINS 1 D’ABRIL DE 1920)

Alcalde
Regidor Síndic
Regidor 1r
Regidor 2n
Regidor 3r
Regidor 4t
Regidor 5è
Secretari

Fermin Ponsatí Bahí
Benito Sabarí Juhe
Gil Teixidor Gou
José Bahí Vilà
Narciso Massa Ferran
Jaime Ros Casas
Benito Gifre Casellas
José Carreras Andreu

Nota: Fins el 1920, els canvis d’Ajuntament eren cada dos anys, el dia 1 de 
gener de l’any que corresponia. A partir del 1920, el canvi es produeix el dia 
1 d’abril.  

Fran Arnau



AJUNTAMENT DE LA PERA
Plaça de l’Església, 1

Telèfon
Fax
E-mail

..................................................................... 972 488 205
............................................................................ 972 488 586

................................................... ajuntament@lapera.cat

Horari:
Dilluns, de 17:00 a 20:00 h. 
Dimarts, dimecres i dijous, de 9:30 a 13:30 h

HORARIS
DIPENSARI MÈDIC DE LA PERA

Dimarts i dijous
Servei de podologia

DIPENSARI MÈDIC DE FLAÇÀ
Dilluns i dimecres
Dimarts i dijous
Divendres

DISPENSARI MÈDIC DE SANT JOAN DE MOLLET
Dimarts i dijous 

CAP DE CELRÀ
Cada dia 
CAP GÜELL DE GIRONA (Urgències)
Cada dia 

DEIXALLERIA COMARCAL
De dimarts a divendres
Dissabtes

DEIXALLERIA MÒBIL 
Segon dimecres de cada mes
a l’esplanada del local polivalent

SOREA
Divendres

ELÈCTRICA DE JAFRE
Dilluns i dimecres

HORARI DE MISSES
La Pera (Diumenges)
Púbol (tercer diumenge de cada mes)

....................................................... de 09,30 a 12,00 h
............................................................. Cita prèvia 

................................................... de 15,00 a 19,00 h
....................................................... de 08,00 a 10,20 h

.................................................................. de 08,00 a 15,00 h

....................................................... de 10,30 a 13,30 h

.................................................................... de 08,00 a 20,00 h

.................................................................... de 20,00 a 08,00 h

..... de 09,00 a 13,00 h i de 15,30 a 19,00 h
.................................................................. de 09,00 a 13,00 h

................................. d’11,00 a 14,30 h

.................................................................. de 10,00 a 13,00 h

.................................................... de 17,00 a 19,00 h

................................................................. 11,00  h
................................... 11,00  h

TELÈFONS D’INTERÈS
Ambulàncies, Bombers, Mossos d’Esquadra
Mossos d’Esquadra. Comissaria de la Bisbal d’Empordà

Generalitat. Atenció ciutadana
Bombers. Parc de La Pera
Consell Comarcal del Baix Empordà
Dispensari mèdic de La Pera
Dispensari mèdic de Flaçà
Dispensari mèdic de Sant Joan de Mollet
CAP de Celrà
CAP Güell de Girona
Hospital Josep Trueta
Farmàcia de Flaçà
Farmàcia de Corçà
Escola Pedra Blanca
Bar Centre Social L’Escola
Sorea (Companyia d’aigües)

Oficina de La Bisbal d’Empordà
Oficina de Palafrugell
Avaries
Atenció al client

Endesa
Punt de servei a La Bisbal d’Empordà. Lampisteria Sabrià

Avaries (gratuït)
Atenció al client

Elèctrica de Jafre
Atenció al client

................................... 112
...... 972 541 885

............................................................. 012
.................................................... 972 182 400

................................... 972 642 310
................................................ 972 489 048

.................................................... 972 488 638
.......................... 972 488 125

............................................................................ 972 492 500
............................................................... 972 210 708

............................................................ 972 940 200
.................................................................. 972 488 108
.................................................................. 972 630 083

............................................................... 972 488 540
.................................................... 972 488 114

...................................... 972 640 246
........................................................ 972 300 255

................................................................................. 902 250 370
.................................................................. 902 250 070

...... 972 640 610
.................................................................. 800 500 500
.................................................................. 902 995 111

.................................................................. 972 767 014

Entitats i activitats

Tercera Fideuada per la Marató 
de TV3, a la Pera
El diumenge 20 de novembre varen assistir, com l’any 
passat, aproximadament unes 130 persones a la 3a 
Fideuada que celebràrem a La Pera. Després, es va fer el 
sorteig de totes les aportacions dels nostres col·laboradors 
com sopars, nits de casa rural amb esmorzar, obres d’art, 
cervesa artesanal i molt més.
Aquest any una persona anònima va aportar un regal per 
sortejar i ens va agradar molt la idea, així que demanem que 
si l’any vinent algú ens vol fer una aportació per al sorteig 
de la Marató, nosaltres estarem encantats d’augmentar els 
premis.
La festa va acabar amb el concert en directe de “Jep cúa 
i la banda” i els organitzadors (Núria Grau, Sergi Grau, 
Roger Puig, Arnau Puig i Mary Muñoz) vam quedar molt 
satisfets amb l’èxit d’haver recaptat 1.785,12 €. Després de 
pagar 794,32 € en factures, hem pogut aportar íntegrament 
l’import de 990,80 € a la Marató, import que ja és visible a 
la web.
Aquest any hem 
tingut la novetat 
de l’inflable gegant 
amb el qual han 
gaudit molts nens i 
nenes i a nosaltres 
ens han felicitat els 
seus pares. 
Volem manifestar 
el nostre 
agraïment als 19 
col·laboradors que  
surten  al cartell 
informatiu per la 
seva participació, 
ja que sense ells 
no seria possible 
aquesta festa 
solidària.
Moltes gràcies a 
tots i totes per col·laborar i us esperem l’any vinent !!!

Mary Muñoz


