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Tots som Barcelona
Estic fent aquestes ratlles quan encara 
no ha passat mig dia de l’atemptat a 
Barcelona. Aquesta vegada ens ha tocat 
de molt a prop; qualsevol de nosaltres 
podia haver estat en la zona dels fets, ja 
que és un espai sobradament conegut 
per tots i un dia o altre hi hem passejat. 
Vull mostrar la  repulsa més con-
tundent per aquests fets i, al mateix 
temps, expressar l’absoluta  soli-
daritat amb les víctimes i persones 
afectades i encoratjar i agrair la gran 
tasca de les forces de seguretat i de 
la resta de professionals mobilitzats.

Parlant del nostre poble, no ha estat 
una tragèdia com la que va passar 
a Barcelona, però el foc que el 19 de 
juny es va produir a tocar el camí de la 
Creu, hauria pogut tenir conseqüències 
devastadores si no hagués estat per 
l’efectiva intervenció dels bombers. 
Vull  aprofitar aquestes ratlles per 
cridar l’atenció de tots els vilatans, 
un cop més, sobre la importància de 
prevenir qualsevol situació de risc 
que pugui acabar provocant incendis.   

En un altre ordre de coses, us infor-
mo que els serveis socials del muni-
cipi, que gestiona el Consell Comar-
cal, varen atendre durant el 2016 

a 32 usuaris, la meitat dels quals 
gent gran i en un 78 per cent dones.

Fa una dies vam procedir a retirar 
els gronxadors del  racó de La Pau 
que, per a qui no ho tingui  clar, eren 
els que fa mes de 50 anys que teníem 
amb el logotip de Chocolates Torras. 
Estem d’acord que per a nosaltres 
era un icona, però una simple capa 
de pintura no hagués solucionat els 
problemes que ens podia donar.  

L’estiu passat uns nens va acabar 
amb ferides fent servir els colum-
pios, perquè el material de fer-
ro amb què estan fabricats -i es-
pecialment les cadiretes- avui dia 

incompleixen totes les normatives 
dels equipaments per al joc infantil.
Pel que fa a l’Anna Massa, heu de 
saber que la marca de 3,96 que te-
nia en el moment de sortit l’an-
terior butlletí, va quedar supera-
da per un 4,03. Felicitats Anna.

Ja hi anirem aprofundint en propers 
butlletins però tenim un gran repte 
amb el tema del reciclatge dels 
residus: està previst que la factura 
per a tractament d’escombraries ens 
vagi pujant de mica en mica i l’únic 
camí per a intentar que ens costi 
menys diners serà seleccionar molt 
bé les nostres deixalles i RECICLAR.
Respecte a les autoritzacions per 
fer  foc i per a aparcar, us adjun-
tem un full informatiu marcant uns 
períodes per fer les sol·licituds. 
Ho podeu demanar per telè-
fon, per correu o presencialment.

Petons i rebeu una forta abraçada!

Lluïsa Teixidor i Pagès
Alcaldessa de La Pera

Agenda
Marxa popular / Setmana de la mobilitat

Diumenge 24 de setembre

Pujada als Àngels
Diumenge 22 d’octubre

Fideuada per la Marató de TV3
Diumenge 19 de novembre

Marxa popular organitza-
da per la JOPEPU. Sortida 
a les 09:00 des del Pavelló 
Polivalent Recorregut de 
8 km pels camins públics 
del municipi per a incenti-
var l’activitat física i donar 
a conèixer indrets i camins 
característics del municipi 
i dels pobles que en formen

part. Acabada la marxa
esmorzar per a tots aquells 
que hagin adquirit prèvia-
ment el tiquet. A tots els in-
scrits se’ls obsequiarà amb 
una bossa com la de la imatge.
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Extracte dels acords del ple

Ple Ordinari
6 d’abril de 2017

Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 6 de 
març de 2017.

Decrets i comunicacions d’Alcaldia.
• Decret 17/2017 atorgant a l’empresa TERREAL ESPAÑA 

CERÁMICAS SL llicència urbanística per a la remode- 
lació   dels  vestidors i del menjador en la nau situada 
a la Ctra. C-66, km 17,9, de la Pera, conforme a la docu-
mentació presentada i d’acord amb els requisits fixats 
a l’expedient.

• Decret 18/2017 ordenant el tancament i arxivament 
dels següents expedients de llicència d’obres: 22/2014 
i 17/2015.

• Decret 19/2017 aprovant la liquidació de Sorea, SA cor-
responent a la facturació del servei d’aigua i de la taxa 
de recollida d’escombraries del 4rt trimestre de 2016, 
per valor de 7.373,01 €.

• Decret 20/2017 sol·licitant l’amortització total de la 
quantitat pendent del préstec concertat amb LA CAIXA. 

• Decret 21/2017 aprovant factures per import de 
8.744,67 € i ordenant-ne el pagament.

Proposta d’aprovació de llicències urbanístiques.
• Exp. 17/2016 aprovant la modificació proposada pel 

promotor de l’expedient 17/2016 i continuant amb el 
procediment de la llicència atorgada el 07/11/2016. 

• Exp. 7/2017: atorgant llicència per a la construcció 
d’una piscina a l’habitatge situat al camí Vell de Vilosa, a 
Pedrinyà, i liquidació de les taxes i l’ICIO corresponents. 

• Exp. 8/2016 i d’activitat, aprovant avant-projecte d’am-
pliació de l’explotació ramadera avícola Can Bahí.

Proposta d’aprovació de l’adhesió al Pla Extraordinari 
d’Assistència Financera Local de la Diputació de Girona.
L’Ajuntament de La Pera s’adhereix al Conveni subscrit en-
tre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona amb 
què s’estableix el Pla Extraordinari d’Assistència Financera 
Local 2017 i se sol·licita a la Diputació de Girona un pag-
ament per un import  total 20.503,48 €,  per compte dels 
crèdits que l’entitat té  amb la Generalitat de Catalunya. 
En  garantia  de  la  devolució de l’avançament sol·licitat, 
l’Ajuntament de La Pera transmet  els  drets de cobrament 
dels esmentats crèdits a favor de la Diputació de Girona, de 
forma que, per quedar alliberada del deute, la Generalitat 
de Catalunya els haurà de fer efectius directament a aques-
ta Diputació.

Proposta d’aprovació de la declaració de serveis públics 
essencials de caràcter propi i de les àrees o sectors 
prioritaris de La Pera.
La vigent Llei de Pressupostos Generals de l’Estat estableix 
que no es procedirà a la contractació de personal temporal 
ni al nomenament de personal estatutari temporal o de fun-
cionaris interins llevat de casos excepcionals i per cobrir 
necessitats urgents i inajornables que es restringiran als 
sectors, funcions i categories professionals que es consid-
erin prioritaris o que afectin al funcionament dels serveis 
públics essencials. 

Per això, declararem serveis públics essencials
• Tota activitat adreçada a assegurar el compliment dels 

serveis mínims obligatoris: enllumenat públic, cementi-
ri, recollida de residus, neteja viària, abastament domi-
ciliari d’aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de 
població i pavimentació de les vies públiques.

• La vigilància del municipi i els béns públics.
• L’atenció d’urgències i emergències de tot tipus.
• El control sanitari del medi ambient, d’indústries, d’ac-

tivitats i serveis i de sorolls.
• L’actualització, revisió i custòdia del padró municipal i 

la gestió dels cens electoral.
• Les funcions de secretaria i intervenció.
• La funció de control i fiscalització interna de la gestió 

econòmica-financera i pressupostària.
• Els serveis de comptabilitat, tresoreria, recaptació i ca-

dastre.
• Els serveis territorials d’ordenació i tramitació d’obra 

pública, atorgament de llicències, inspecció, disciplina 
i sancions.

• Els serveis de suport a l’educació.
• Els serveis de cultura i festes.

I declarem prioritàries les àrees o sectors següents:
• Serveis de suport i assistència a l’Alcaldia i als òrgans 

de governs de la corporació.
• Serveis de  vigilància del municipi i béns públics.
• Serveis de contractació administrativa.
• Serveis econòmics, de recursos humans i organització.
• Serveis d’atenció al ciutadà. 
• Serveis d’arxiu i registre de documentació.
• Serveis de tramitació i gestió electrònica de procedi-

ments administratius i de la transparència. 
• Serveis d’intervenció administrativa, atorgament de 

llicències, d’inspecció i altres de control preventiu.
• Serveis d’informació i promoció de l’activitat turística, 

d’interès i d’àmbit local.
• Serveis de manteniment d’instal·lacions i equipaments 

públics.
Declarem que només es podrà contractar personal temporal 
i fer nomenament de personal estatutari i de funcionaris in-
terins corresponents als serveis i àrees o sectors declarats 
serveis essencials o prioritaris i, en cas de substitucions, de 
forma interina de les vacants que s’hagin produït o que, pel 
seu nombre reduït d’efectius i per les seves especialitats 
funcionals, es considerin prioritaris per a garantir l’adequat 
funcionament dels serveis.

Aprovació de l’ordenació de la mobilitat de vehicles al 
nucli de la Pera. 
S’aprova l’ordenació de la mobilitat de vehicles al nucli de 
la Pera, d’acord amb l’informe redactat pels Serveis Tècnics 
d’Arquitectura i Urbanisme del Consell Comarcal del Baix 
Empordà.

Aprovació de la convocatòria per cobrir les vacants de 
Jutge de Pau titular i suplent del municipi de La Pera.
S’obre la convocatòria per cobrir les vacants de Jutge de 
Pau titular i suplent del municipi de La Pera, per un període 
de 4 anys.
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Aprovació per a la instal·lació d’un sistema de seguretat 
en les instal·lacions municipals.
Els imports pressupostats són els següents:
SECURITAS: 609,84 € d’instal·lació i quota de 5,21 € cada 
mes. 
PROSEGUR: 508,20 € d’instal·lació, una quota de 36,30 € al 
mes el primer any i 48.40 € al mes en els mesos següents.  
S’acorda  contractar el servei amb PROSEGUR atès que és 
l’empresa que ha presentat millor oferta econòmica. En 
aquesta proposta no hi ha prevista la instal·lació de cap 
càmera.

Assumptes urgents: aprovació de la sol·licitud per a 
càrrecs electes que ha sortit publicada avui al DOGC.
Donada la convocatòria per atorgar compensacions 
econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin 
retribucions a determinats càrrecs electes locals, es 
proposa establir a la senyora alcaldessa Maria Lluïsa 
Teixidor Pagès com a persona electe a la qual l’ajuntament 
ha d’abonar la retribució amb dedicació parcial. 

Precs i preguntes: tobogan i taula a l’escola.
La regidora senyora Natàlia Bonany comenta que l’han in-
format a l’escola que hi havia instal·lacions pendents de fer 
(un tobogan  i una taula) i que no saben el procediment per 
resoldre-ho. El regidor senyor Josep Pi li respon que s’ha 
demanat pressupost, que ho ha d’executar i pagar l’AMPA, 
que l’ajuntament els donarà una subvenció i que hauran de 
justificar la de l’any passat i la d’aquest any. 

Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 
8 de març de 2017. 
Decrets i comunicacions d’Alcaldia.
• Decret 22/2017 atorgant llicència urbanística per a la 

reforma de la cuina, a la finca situada al Carrer Quintà 
núm. 11, de La Pera. 

• Decret 23/2017 atorgant llicència urbanística per a la 
reforma del lavabo, a la finca situada al Carrer Major 
núm. 17, de La Pera. 

• Decret 24/2017 aprovant l’ expedient de liquidació de 
l’Impost sobre l’increment de Valor dels Terrenys de 
naturalesa urbana, conjuntament amb la corresponent 
taxa: 05a/2017: 276,61 € i 05b/2017: 276,61 €.

• Decret 25/2017 atorgant llicència urbanística a les 
obres d’impermeabilitzar i pintat les façanes de les 
naus del Carrer Gavarres 5/6/7/8 de La Pera.

• Decret 26/2017 instant la Intervenció municipal que es 
formi el Compte General de la Corporació de l’exercici 
2016 i se n’emeti el corresponent informe.

• Decret 27/2017 aprovant i ordenant el pagament de 
factures per un import total de 13.811,25 € 

• Decret 28/2017 denegant la concessió de llicència so-
bre l’expedient núm. 8/2017 per a les obres d’una tanca 
perimetral a la finca del Mas Massó, situada a als afores 
de Púbol, per les raons expressades en l’informe emès 
pel tècnic municipal.

El regidor senyor Julià Salvà pregunta per l’import de l’as-
segurança del vehicle, que considera car.

L’alcaldessa li respon que està assegurat  a tercers, i que es 
comprovarà el preu.

Aprovació de llicències urbanístiques.
• Exp. 9/2017: s’aprova la llicència per a la construcció 

d’una piscina particular a l’habitatge situat al carrer 
Garbí, 13 de Púbol.

Extracte dels acords del ple

Ple Ordinari
8 de maig de 2017

Aprovació de l’expedient de contractació de les obres 
de reforma de l’edifici de l’Ajuntament de La Pera a fi 
de garantir l’accessibilitat i la supressió de barreres 
arquitectòniques, mitjançant procediment obert, amb 
diversos criteris d’adjudicació i convocant-ne la licitació.

S’acorda:
• Aprovar l’expedient de contractació de l’obra de reforma 

de l’edifici de l’Ajuntament de la Pera per garantir l’ac-
cessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques, 
mitjançant procediment obert i l’oferta econòmicament 
més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació, i 
convocar-ne la licitació.

• Autoritzar, per la quantia de 136.604,10 €, la despe-
sa que, per a aquest Ajuntament, representa la con-
tractació referenciada, amb càrrec a l’aplicació pres-
supostària 17 920 62301 I 63300 de l’estat de despeses 
del pressupost municipal d’aquest Ajuntament per a 
l’exercici 2017. 

• Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particu-
lars que regirà el contracte d’obres de reforma de l’ed-
ifici de l’Ajuntament de la Pera per garantir l’accessi-
bilitat i la supressió de barreres arquitectòniques per 
procediment obert i l’oferta més avantatjosa, amb di-
versos criteris d’adjudicació.

• Publicar la composició de la mesa de contractació per a 
la qual es designen les persones següents: Il·lma. 
Alcaldessa, Sra. Lluïsa Teixidor Pagès; els regidors Sr.   
Josep Pi i Negre, Sr. Marcel Alofra Marcé i Sr. Marc Bahí   
Teixidor i els tècnics municipals Sr. Sebastià Figuerola, 
Sr. Jordi Anguila i Sra. Secretària de la corporació.

• Designar als senyors Sebastià Figuerola Clavaguera i 
al senyor Jordi Anguila Ferrer com a director facultatiu 
de l’obra i  director d’execució material, control de qual-
itat i coordinador de seguretat i salut, respectivament.

Aprovació del conveni amb Link Produccions-Jazzpera.
S’acorda aprovar el conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de La Pera i l’empresa Link Produccions SL, 
per a la realització del Festival Jazzpera 2017 i un ajut 
econòmic de 3.000,00 € a Link Produccions per a sufragar 
despeses de producció artística i tècnica. 

Assumptes urgents.

• Subvenció Dipsalut. El ple aprova per unanimitat la 
sol·licitud de subvenció a DIPSALUT per a promoció de 
la salut i hàbits saludables de persones grans (pm07).
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• Desperfectes d’obra. S’ aprova un nou termini a 
l’empresa ARGON INFORMÀTICA, SA, per a finalitzar els 
desperfectes de l’obra de Púbol. 
Pren la paraula el tècnic municipal per explicar en 
quina situació estan les obres, a les quals es van veure 
defectes i dóna compte de l’últim requeriment en el que 
se’ls advertia que l’Ajuntament procedia a confiscar 
l’aval. 
Atès que en data 28/04/2017, l’empresa ARGON 
INFORMÀTICA, SA, ha sol·licitat una ampliació del 
termini atorgat per l’ajuntament per finalitzar totes 
les reparacions restants. Atès que aquesta petició es 
fonamenta en (se cita textualment): “... falta fer mostres 
de pintura, escollir i aplicar-la. El dia 214/04 es va 
asfaltar i la pintura s’havia d’aplicar 24 hores després 
però hi ha hagut pluges. Avui divendres havien de quedar 
resoltes però ha sorgit un problema en el procés de 
pintura per la qual cosa sol·licitem una ampliació de set 
dies més per poder deixar-ho tot resolt correctament”.  
Vist l’informe de data 3 de maig de 2017 de la directora 
d’obres del projecte de l’obra de l’Espai d’Acollida 
Turística i Atenció al Visitant de la zona ponent de Púbol, 
en el qual exposa que “Com a tècnica directora de l’obra, 
considero que el període de temps demanat de set dies 
per l’empresa constructora és suficient per procedir al 
pintat de l’asfalt. 
Al mateix temps, veient que s’han realitzat la resta 
de reparacions i només manca aquest darrer treball, 
s’entén que és oportú permetre aquest nou termini per 
la finalització dels treballs de reparació.  
Quedant fixada la data límit per a la finalització de totes 
les reparacions el dia 15 de maig de 2017”,  s’acorda 
traslladar-ho a l’empresa, tot i advertint-la novament 
que es tracta de l’últim termini.

Precs i preguntes. 
El regidor senyor Marcel Alofra pregunta per l’estat actual 
del POUM ja que considera que “fa sis anys que va començar 
el tema estrella del POUM”,  no n’ha sentit a parlar més i 
creu que s’ha d’activar.

Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 
8 de maig de 2017.

Decrets i comunicacions d’Alcaldia.
• Decret 29/2017 atorgant llicència municipal per a les 

obres de conservació i manteniment d’un paviment 
exterior a la finca de l’Estació de Servei de La Pera.

• Decret 30/2017 atorgant llicència per a obres de 
renovació de cambra i cuina a la finca situada al carrer 
Gala-Dalí 9 de, Púbol ( La Pera).

• Decret 31/2017 atorgant llicència per a tapar esquerdes 
de paret exterior i pintar la façana de la finca situada al 
carrer Vell núm. 20, de La Pera. 

• Decret 31/2017 atorgant llicència per a tapar esquerdes 
de paret exterior i pintar la façana de la finca situada al 
carrer Vell núm. 20, de La Pera. 

Ple Ordinari
12 de juny de 2017

• Decret 32/2017 aprovant i ordenant el pagament de 
factures per un import total de 7.266,30 € 

• Decret 33/2017 aprovant l’expedient de liquidació de 
l’Impost sobre l’Increment de Valor de Terrenys de 
naturalesa urbana, conjuntament amb la corresponent 
taxa: Finca 7823206DG9572S0001FR:06a/2017: 501,65 
€. 06b/2017: 501,61 €. 06c/2017: 255,83€. 06d/2017:  
255,83 €. 07a/2017: 1.628,91 €. 07b/2017: 1.628,91 €.

• Decret 34/2017 aprovant l’expedient de vinculació 
jurídica entre aplicacions pressupostàries del capítol 6.

Nomenament del Jutge de Pau titular i del suplent del 
municipi de La Pera.

Donat que cal procedir a la renovació de les vacants dels 
càrrecs de Jutge de Pau titular i substitut del nostre 
municipi, finalitzat el termini de presentació de sol·licituds 
i havent consultat l’expedient, l’Alcaldessa proposa que es 
procedeixi a la votació que dóna el següent resultat:
1. Sr. Pere Condom Ametller, com a Jutge de Pau  t i t u l a r, 
per unanimitat.
2. Sr. Joaquim Planas Fornells, com a Jutge de Pau substitut, 
per 4 vots a favor i dues abstencions.
3. Sr. Joaquim Bahí Teixidor, com a Jutge Substitut, cap vot.
Per la qual cosa s’acorda nomenar el senyor Pere Condom 
Ametller, domiciliat a La Pera, jubilat, com a Jutge de Pau 
titular i al senyor  Joaquim Planas Fornells, domiciliat a La 
Pera i empresari com a Jutge de Pau substitut.

Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit MC 
1/2017. 
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 de la Corporació 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. 
Atès que aquest ajuntament compleix l’Objectiu d’Estabilitat 
Pressupostària, s’aprova inicialment l’expedient de 
modificació de crèdits n.º 1/2017, en la modalitat de 
suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid 
de Tresoreria resultant de la liquidació de l’exercici anterior, 
d’acord amb el següent resum per capítols:

Extracte dels acords del ple

Altes en aplicacions de despeses
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Assumptes urgents.
• Festes locals 2018. Atès que s’han d’establir les dues 

festes locals de l’any 2018 per al municipi de La Pera, 
es fixen els dies 21 de maig i 29 d’octubre. 

• Un gest per a l’ELA:  per a col·laborar en aquesta 
campanya es fa una fotografia de l’equip de govern fent 
el gest. 

• En relació al projecte “Millora d’infraestructures, 
equipaments, espais verds i forestals de l’Ajuntament 
de la Pera” dins del Programa integral Baix Empordà 
Genera (2016-2017), redactat per l’Àrea de Promoció 
Econòmica i Turisme del Consell Comarcal del Baix 
Empordà i que tindrà com a àmbit d’actuació els 
municipis del Baix Empordà, es proposa al ple de la 
Corporació facultar l’alcaldessa de La Pera per a la 
signatura del conveni amb el Consell Comarcal del Baix 
Empordà per al desenvolupament del programa de 
treball i formació i de tota aquella altra documentació 
necessària per poder fer efectius els acords anteriors. 

• Vista la sol·licitud de la Comissió de Festes de la Pera i 
Púbol demanant una aportació de l’Ajuntament per fer 
front a les despeses ocasionades per la Festa Major i 
atès que aquesta despesa està inclosa en el pressupost 
vigent, s’acorda atorgar la quantitat de 7.000€ a 
compte, pendent de rebre la relació de les despeses 
efectivament realitzades i l’aportació de les factures 
corresponents.

Precs i preguntes. 
El regidor senyor Julià Salvà diu que hi ha una caixa 
elèctrica al carrer Vell que quan fa vent queda oberta i pot 
ser perillós per a la mainada. S’acorda que es comprovarà.

Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 
12 de juny de 2017.
Decrets i comunicacions d’Alcaldia.

Extracte dels acords del ple

Ple Ordinari
3 de juliol de 2017

• Decret 35/2017, mitjançant el qual l’Alcaldessa aprova 
la liquidació de l’empresa Sorea, SA corresponent 
a la facturació del servei d’aigua i taxa de recollida 
d’escombraries corresponent al 1er trimestre del 2017, 
amb un saldo total de 7.309,37 € a favor de l’Ajuntament.

• Decret 36/2017, aprovant i ordenant el pagament de 
diverses factures. a la facturació del servei d’aigua i 
taxa de recollida d’escombraries corresponent al 1er 
trimestre del 2017, amb un saldo total de 7.309,37 € a 
favor de l’Ajuntament.

• Decret 36/2017, aprovant i ordenant el pagament de 
diverses factures. 

Aprovació de la sol·licitud de subvenció per a inversions 
en camins. 
Vista l’Ordre GAH/105/2017 de 31 de maig, per la qual 
s’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions 
per a inversions en camins públics locals per al període 
2018-2020,  es considera prioritari realitzar una millora de 
l’asfaltatge de 1.050 metres en el camí de la Pera a Riuràs.
 Vista la memòria valorada redactada pels Serveis Tècnics 
del Consell Comarcal del Baix Empordà, es proposa al 
ple de la Corporació l’adopció del següent acord: aprovar 
la memòria valorada redactada pels Serveis Tècnics del 
Consell Comarcal del Baix Empordà per a la inversió d’un 
tram del camí municipal de la Pera a Riuràs.
Aprovació del projecte d’obertura i manteniment de les 
franges perimetrals de prevenció d’incendis de la Pera.
 Vist el projecte tècnic d’obertura i manteniment de franges 
de prevenció d’incendis forestals al terme municipal redactat 
pels tècnics municipals del Consell Comarcal del Baix 
Empordà, s’acorda: aprovar el projecte tècnic d’obertura i 
manteniment de franges de prevenció d’incendis forestals al 
terme municipal redactat pels tècnics del Consell Comarcal 
del Baix Empordà.
Proposta d’aprovació de l’encàrrec de redacció del projecte 
constructiu d’una nova planta d’eliminació de nitrats. 
Vist el pressupost presentat per l’enginyeria de Procés i 
Construcció Acció Enginyers 2 per a la redacció del projecte 
constructiu d’una nova planta d’eliminació de nitrats per al 
tractament biològic per corrent ascendent amb doble etapa 
anaeròbia-aeròbia, a la Pera, per import de 9.552,84 € (IVA 
no inclòs) i vista la necessitat de portar a terme aquesta 
actuació, es proposa al ple de la Corporació l’aprovació de 
l’esmentat pressupost a càrrec de l’aplicació pressupostària 
17-161-62302.

Altes en concepte d’ingressos

Tauler de referència
L’atur al municipi

Periode                  Total    HOMES    DONES    <25    25-44    
Agost 2016
Setembre 2016
Octubre 2016
Novembre 2016
Desembre 2016
Gener 2017
Febrer 2017
Març 2017
Abril 2017
Maig 2017
Juny 2017 
Juliol 2017

11
14
17
16
11
14
15
13
9
8
8
11

5
8
10
9
7
8
8
7
5
4
3
4

6
6
7
7
4
6
7
6
4
4
5
7

0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
1

8
9
10
9
7
7
7
7
5
5
5
8

3
4
6
6
4
6
7
6
4
3
3
2

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

19 / 08 /2016
23 / 09 /2016
23 / 11 /2016
21 / 12 /2016
24 / 01 /2017
09 / 02 /2017
20 / 04 /2017
28 / 04 /2017
26 / 05 /2017
22 / 06 /2017
11 / 08 /2017

55,20 mg.
55,50 mg.
51,60 mg.
46,80 mg.
44,50 mg.
49,60 mg.
52,40 mg.
54,20 mg.
51,60 mg.
52,60 mg.
47,60 mg.
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  El món local, compromés amb el referèndum

  Alcaldes i regidors de més de 500 municipis de Catalunya,
 entre els quals hi havia l’alcaldessa de La Pera Lluïsa 

Teixidor -a la foto amb altres batlles del Baix Empordà- 
varen assistir l’ 1 de juliol a un acte celebrat al paranimf 
de la Universitat de Barcelona, que va comptar amb la 
presència de les màximes autoritats del país: el president, 
Carles Puigdemont i la presidenta del Parlament, 
Carme Forcadell, per mostrar el seu compromís amb el 
referèndum de l’1 d’Octubre. En el cas del nostre municipi, 
aquesta implicació es concreta en la cessió d’un local per 
posar les urnes, i en facilitar que puguin actuar com a 
observadors internacionals representants del poble italià 
d’Abbateggio, de la província de Pescara, amb qui La Pera 
s’agermana aquest setembre. 

Informació de les regidories

REBUIG PAPER VIDRE ENVASOSMES Material reciclat Residus generats 
(Tm)

M.O Vidre 

Porta a Porta

Cartró

7,85 0,96 3,77 0,66GENER 8,57 16,4252,19%3,18 0,00 0,00

8,02 0,94 0,00 1,03FEBRER 4,18 12,2034,25%2,21 0,00 0,00

9,41 1,38 0,00 0,97MARÇ 5,46 14,8736,70%3,11 0,00 0,00

9,02 0,89 4,22 0,78ABRIL 9,21 18,2350,52%3,32 0,00 0,00

12,19 1,27 1,71 1,19MAIG 7,89 20,0839,29%3,73 0,00 0,00

11,27 0,92 2,35 0,70JUNY 7,34 18,6139,45%3,37 0,00 0,00

13,50 0,94 0,00 1,04JULIOL 5,81 19,3130,09%3,83 0,00 0,00

15,97 1,60 0,00 1,43AGOST 8,13 24,1033,74%5,11 0,00 0,00

10,52 1,13 3,88 0,97SETEMBRE 8,33 18,8544,19%2,35 0,00 0,00

9,53 1,02 0,76 1,01OCTUBRE 4,70 14,2333,04%1,92 0,00 0,00

8,68 1,15 1,02 0,85NOVEMBRE 4,75 13,4335,39%1,73 0,00 0,00

9,02 0,94 1,37 0,90DESEMBRE 5,04 14,0635,86%1,84 0,00 0,00

124,98 79,41SUMA 13,12 19,07 11,52 38,85% 204,39

PERCENTATGES DE RECUPERACIÓ DE CADA FRACCIÓ:

PAPER 25,68% VIDRE 116,62% ENVASOS40,26%

35,70

MATÈRIA ORGÀNICA 45,97%

Composició de les deixalles: 25% Paper i cartró, 8% Vidre, 14% Envasos i 38% Matèria orgànica

Els residus que s'han generat durant aquest 
període de temps equivalen a una població 

estable de:

habitants350

Generació de residus per persona: 1,6 kg / habitant / dia

0,00 0,00

Un foc al camp, el mes de juliol

La imatge al cim d’aquestes ratlles correspon a la in-
tervenció dels bombers el passat 19 de juny quan es va 
declarar un foc a prop de La Pera  a dos quarts de cinc de la 
tarda. En  les  tasques d’extinció hi van treballar nou dota-
cions terrestres dels bombers, dos avions, un helicòpter i 
diversos pagesos amb els seus tractors. 
L’incendi va cremar unes cinc hectàrees de terreny i  es va 
apagar dues hores  després d’iniciat.  

Precisament, el Ple de juliol va aprovar el projecte d’ober-
tura i manteniment de les franges perimetrals per a pre-
venció d’incendis que accentuarà la prevenció i la neteja 
dels  voltants de les masies, especialment les més prop-
eres al bosc.

Gestió dels residus municipals de La Pera (2016)
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L’entrevista

Parlem amb...

Quim Planas Fornells

Administrador-gerent de Vivers Planas

“Som un dels productors de xiprer de port gran 
més importants d’Europa i en venem uns 8.000 cada any”
Vivers Planas va obrir les seves instal·lacions a Púbol fa més de 4 dècades. L’empresa no produeix llavors ni planter 
sinó que es dedica a fer créixer les plantes per posteriorment comercialitzar-les. Això però no impedeix als enginyers 
tècnics agrícoles que hi treballen experimentar i que com a conseqüència de les proves que porten a terme hagin creat, 
a partir de diferents empelts, la primera conífera pèndula -que penja- existent a Europa, una varietat que només es 
pot trobar al viver i que l’empresa ha batejat amb el nom de Púbol. D’aquesta planta i de l’activitat de Vivers Planas, en 
parlem amb el seu administrador-gerent, l’enginyer tècnic agrícola Quim Planas Fornells, nascut a Celrà el 1971, i que 
ja porta 20 anys a l’empresa.

Es requereix molt de temps per crear una nova planta?
Molt i no és gens fàcil. Tot i que som un viver d’engreix, ens 
agrada experimentar i provar coses noves però només en 
surt una de bé cada 20 o 30 anys. És el cas de la Cupressus 
macrocarpa Pubol Aurea Pendula, la primera conífera pèn-
dula que existeix a Europa i que és fruit d’una mutació que 
vàrem aconseguir reproduir. Ja anem per la setena gener-
ació d’aquesta nova varietat, que només es pot comprar al 
nostre viver i que té una gran acceptació comercial. Vàrem 
decidir posar-li el nom de Púbol perquè és el lloc on estem 
ubicats.

Quin és l’origen de l’empresa?
Som originaris de Celrà. El meu avi era pagès i no tenia 
res a veure amb les plantes ornamentals. Un bon dia però, 
d’això ja fa molts anys, va decidir plantar un camp de
plàtans i li va comprar tot l’Ajuntament de Barcelona.

Al veure que la cosa funcionava, que era rendible i guanyava 
més diners que no pas amb altres cultius, va anar deixant 
els conreus més tradicionals que portava a terme i va cen-
trar la seva activitat com a viverista de planta ornamental. 
Tenia dos fills, el meu pare i el meu oncle. Els dos varen 
decidir continuar amb el negoci: l’oncle es va fer càrrec del 
viver de Celrà que es dedica bàsicament a l’arbre caduci-
foli i el meu pare es va instal·lar a Púbol i va diversificar el 
negoci, especialitzant-se en un altre tipus de planta: l’arbre 
perenne pràcticament tot conífera.

Per tant és la mateixa empresa?
Funcionem com dues empreses diferents, sobretot a nivell 
productiu. Comercialment però treballem junts ja que les 
plantes que venem son complementaries. 

Quina extensió ocupa el viver de Púbol i quantes plantes
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L’Entrevista

hi tenen? 
Al voltant d’unes 60 Hectàrees. Aproximadament hi tenim 
unes 200 mil plantes.

Necessiten a molta gent per cuidar-les?
Som un viver d’engreix. Comprem la planta petita i la fem 
créixer Aquí la tenim entre 3 i 12 anys en funció de la mida 
i de la planta. Com que es tracta de plantes perennes, hi 
ha un procés previ de preparació abans de poder-la vendre. 
La posem en un contenidor, on s’hi està entre 5 i 8 mesos. 
El procés de transplantament és el més crític. Podem te-
nir pèrdues d’entre l’1 i el 3%. Actualment a Púbol som 33 
treballadors. Normalment la plantilla oscil.la entre les 30 i 
35 persones. Venem aproximadament unes 50 mil plantes 
anuals.

Han notat la crisi?
Sí, però per a nosaltres va ser una oportunitat de creixe-
ment. Al caure en picat les vendes a Catalunya i a la resta 
de l’Estat, vàrem haver de buscar nous mercats sobretot 
països que no estaven afectats per la recessió. Això va sig-
nificar fer una aposta arriscada ja que l’empresa també va 
haver de créixer. Aquests darrers anys ens hem introduït a 
nous mercats com Turquia, Rússia, Azerbaidjan, Turkmeni-
stan, Uzbekistan, Iraq i Iran.

Però alguns d’aquests països estan immersos en conflict-
es. No suposa un risc? 
Les accions comercials en alguns d’aquests països no son 
senzilles però ho hem portat prou bé i després seguim 
venent molt als mercats tradicionals. On exportem més en-
cara és a França. Després del mercat nacional, és on venem 
més. França és un gran consumidor de plantes. Hi ha una 
gran cultura i per proximitat ens compra molt. També tre-
ballem bastant amb Holanda, Anglaterra Alemanya i Itàlia. 
L’empresa que, actualment, concentra un 70% de les seves 
vendes a l’estranger s’ha convertit en un dels productors 
de xiprer de port gran -plantes de 2 fins a 9 metres- més 
importants d’Europa. Ara sembla que la cosa es comença 
a recuperar al nostre país i suposo que aviat podrem par-
lar d’unes vendes a l’exterior d’un 60% i la resta al mercat 
interior.

Quins són els seus competidors?
Bàsicament Itàlia i Alemanya. El nostre però és un sector 
curiós. Som competència però alhora clients-proveïdors. 
Per determinades obres podem treballar conjuntament 
amb alguna empresa italiana perquè té alguna planta que 
ens interessa, i més tard  competir amb la mateixa em-
presa per aconseguir que ens adjudiquin un altre projecte. 
Treballem una quinzena o vintena de varietats i en fem una 
gran producció. La nostra especialitat número 1 és el xiprer 
de port gran, d’entre 2 i 9 metres. Som un dels principals 
productors europeus. En venem uns 8.000 cada any. També 
ens hem especialitzat en d’altres varietats de conífera sem-
blants al xiprer, com el Leylandii, el pi, o el Xiprer de Lam-
bert.

I no hi ha perill que una planta es pugui morir o arribar en 
mal estat quan s’envia a tants quilometres de distància?
No, són plantes resistents, adultes, que van dels 2 metres

fins als 9 metres. Son coníferes que aguanten transports 
d’una setmana o deu dies sense cap problema. El handicap 
que tenim és que hem vendre a països que tinguin una cli-
matologia semblant a la nostra. Nosaltres produïm plantes 
que s’adapten bé a la climatologia que tenim aquí. Per tant 
perquè puguin viure bé al seu destí final, el país ha de tenir 
unes característiques semblants a les d’aquí.

Quins són els riscos més habituals als quals estan expo-
sats?
No deixem de ser pagesos, i per tant tenim els mateixos in-
convenients que la resta d’agricultors que són bàsicament 
els derivats de la climatologia. La nevada del 2010 ens va 
fer molt de mal, ens va aixafar molta planta. Van ser anys 
molt difícils però ens en vàrem sortir. A nosaltres ens afec-
ta a més de la neu, la pedra, el fred, el vent.... estem en una 
zona molt ventosa. Tenim plantes que aguanten tempera-
tures de 10 graus sota zero o fins i tot de menys 15. La calor 
també ens afecta. La planta no creix al ritme que ho hauria 
de fer. Les plantes es fan grans quan la temperatura està 
entre els 16 i els 25 graus. Quan estem per sota la planta no 
creix i quan passem dels 26 graus la planta creix molt més 
lentament i s’ha de regar més.

Qualsevol particular pot venir a comprar al viver?
Sí, però no fem plantacions ni projectes d’enjardinament. 
La venda al detall, no representa ni un 2% en les xifres to-
tals de l’empresa. El nostres principals clients són els jar-
diners -que de vegades venen amb el client a qui li estan 
fent un treball d’enjardinament-, la resta de vivers, el Gar-
den Center i les administracions que promouen obres púb-
liques: una carretera, un parc....
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Més d’un miler d’assistents entre
el JazzPera i el Festival Ítaca
Un total de 1.100 persones varen assistir als tres concerts 
que aquest estiu es varen programar al nostre municipi en 
el marc del Festival Ítaca. Cultura i Acció del qual també en 
forma part el JazzPera, que ja ha arribat a la seva desena 
edició. El veterà Pau Riba va ser l’encarregat d’obrir la pro-
gramació d’aquesta temporada amb l’actuació que va fer al 
jardí del castell Gala-Dalí de Púbol el divendres 9 de juny 
davant d’uns 200 espectadors, una xifra que representava 
el cent per cent de l’aforament.  El veterà cantant va pre-
sentar l’espectacle “Ribaibal” en el qual va repassar bona 
part de la seva històrica carrera musical en una actuació 
que va incloure música, poesia i projeccions d’ombres xine-
ses. De manera excepcional, Pau Riba va comptar al final del 
concert amb la col·laboració especial dels cantants Carles 
Sanjosé -ànima de Sanjosex- i de Roger Mas. 
Un altra actuació d’aquest Festival va tenir lloc el divendres 
16 de juny a la plaça de La Pera, on es va oferir un concert 
gratuït a càrrec de Renaldo i Clara, un grup de pop liderat 
per Clara Viñals, que s’ha reinventat amb el seu treball Els 
afores , el qual va oferir a un auditori d’unes 300 persones. 

10 anys de JazzPera
Per celebrar el desè aniversari del Festival JazzPera, el 
dissabte 17 de juny es varen reunir en un concert algunes 
de les més destacades joves promeses del jazz català. Lluny 
de fer una mirada al passat, el festival va voler projectar-se 
cap al futur de l’escena jazzística de casa nostra amb una 
proposta contemporània que va posar de manifest el poten-
cial que exhibeixen els integrants del recanvi generacional 
dels artistes d’aquest estil musical. Sota el nom de “Joan 
Chamorro presenta La Màgia de la Veu”, el públic assistent 
-unes 600 persones- va poder gaudir d’un concert que, sota 
la batuta del polifacètic músic, va reunir dalt de l’escenari a 
Andrea Motis, Rita Payés, Èlia Bastida, Alba Armengou, Alba 
Esteban i Abril Saurí. La banda va presentar un repertori 
amb arranjaments per a petita big band, tots ells escrits per 
Joan Monné, amb temes més jazzístics i incursions de músi-
ca brasilera que varen entusiasmar als assistents.

Fotos Xènia Gasull
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Entitats i activitats

Últimes activitats del curs
a l’Escola Pedra Blanca
A la passada primavera, l’escola Pedra Blanca va participar 
en les colònies del  ZER Empordanet-Gavarres. El dilluns 
24 i dimarts 25 d’abril, els nens i nenes d’Educació Infantil 
i Cicle Inicial  van fer estada a la casa de colònies El Collell, 
a Sant Ferriol; els nens i nenes d’Educació Infantil  tenien 
com a centre d’interès “El bosc màgic” i els de  Cicle Inicial 
treballaven el conte de “El petit Príncep”. El dimecres 31 de 
maig, dijous 1 i divendres 2 de juny els cicles Mitjà i Supe-
rior van anar a la casa de colònies La Coromina, de la Vall 
de Bianya on vam poder veure un molí paperer i la zona 
volcànica de la Garrotxa. 

Taller de plàstica

L’escola va tancar el calendari d’activitats escolars amb 
un taller de plàstica que va fer, el divendres 19 de maig, 
la mare de l’alumne Ovidi Gassiot, la Clara, en el marc de 
participació dels tallers de pares, ja que ella és professora 
d’art. La idea era la realització de diferents arbres a partir 
de les tècniques del  dibuix, el retallat  i l’estampació i el fil 
conductor, un conte que explicava com dibuixar 100 arbres 
diferents. Cadascun dels nens i nenes -48 alumnes des de 
P3 a 6è- van crear l’arbre 101. En acabat, tots els arbres es 
varen exposar junts al  terra de l’aula i feien molt d’efecte i, 
després,  van participar  a l’exposició de flors de Pedrinyà  
els dies 3, 4 i 5 de juny.

Fi de curs

El dimecres 21 de juny, al pati de l’escola, es va fer la festa 
de final de curs en la que hi van participar tots els alumnes 
del centre.  La festa consisteix a celebrar els aniversaris 
dels nens i nenes nascuts a l’estiu i, tot seguit, es fan jocs 
d’aigua i remullada. És un dia molt divertit i emotiu. Les 
famílies dels alumnes que feien anys a l’estiu ens varen 
preparar un suculent esmorzar, d’entrepans  variats, coca 
dolça amb xocolata i pinxos de síndria i meló. Seguidament, 
els grans de l’escola varen organitzar jocs d’aigua, com 
afaitar globus, equilibris amb gots o la bomba. I, en acabar 
els jocs, una remullada general.
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Els tallers de cuina japonesa del Bar L’Escola varen tenir molt d’èxit

Víctor García i Núria Grau, hereu i 
pubilla d’una Festa Major 
diferent de les d’abans
La Festa Major de La Pera va arrancar el 9 de juny amb 
un sopar popular a la plaça del poble, durant el qual es 
varen nomenar Víctor García i Núria Grau com a hereu i 
pubilla, respectivament, d’aquest any. Acompanyats pels 
seus antecessors, aquests dos joves varen obrir el ball. 
L’endemà al matí Henry Ettinhaussen ens va explicar la 
història i algunes curiositats de l’església de Sant Isidor i a 
continuació, qui va voler va poder participar, per segon any, 
al vermut popular. A la tarda es varen portar a terme els 
jocs per a la mainada, una tamborinada i una xocolatada a 
la plaça del poble. A la nit el dj Celtic’s i l’Orquestra Maribel 
varen ser els encarregats d’amenitzar la festa. 
El diumenge 11 de juny, al matí, es va celebrar el tradi-
cional ofici solemne amb l’acompanyament de l’Orquestra 
Selvatana, que posteriorment va oferir una ballada de sar-
danes a la plaça de la Vila. La mateixa formació, com és 
habitual, va protagonitzar el concert de tarda i el ball de nit 
al local polivalent.
La celebració de la Festa Major ha anat canviant amb els 
anys, però hi ha coses de les d’abans que no oblidarem 
mai.

Els anys 70 encara no teníem restaurant al poble i els 
músics anaven de dos en dos a les  diferents cases  que 
els volien acollir i compartir el dinar amb la família i els 
seus convidats, entre els quals, a moltes cases hi havia els 
familiars de lluny que venien de visita un cop l’any. Un dels 
personatges que hem perdut era la figura de la cuinera de 
la festa major, aquelles dones que es contractaven a les 
masies per preparar els àpats i que, abans, també mata-
ven els ànecs i gallines necessaris. Això permetia deslliurar 
d’obligacions als habitants de la casa que així podien gaudir 
mes plenament de la festa.

Després de la gran acceptació que varen tenir els Sopars 
del Món dedicats a la cuina japonesa, i a petició de moltes 
de les persones que hi havien assistit, el Bar l’Escola, de 
La Pera, va organitzar tres tallers de cuina d’aquest país 
asiàtic entre els mesos d’abril i maig. Aquestes tres ses-
sions es varen portar a terme a les instal·lacions del mateix 
bar-restaurant i varen anar a càrrec de Yukiko Mizukami, 
una japonesa instal·lada a Sant Jordi Desvalls, des de fa 
anys.Durant les tres classes programades, aquesta cuinera 
va ensenyar a preparar alguns dels plats típics de la cuina 
del seu país i, sobretot, les tècniques que es fan servir per

cuinar-los. 
Cal destacar que tot els plats varen ser d’un gran nivell. 
Gràcies al mestratge i habilitats de Yukiko Mizukami, tots 
els participants -la gran majoria del municipi de La Pera i 
rodalies-, varen poder viatjar per la cuina més tradicional 
del Japó. Els tallers varen despertar molta expectació i, atès 
que no era possible fer-ho amb grups de més de dotze per-
sones, moltes de les que s’hi varen interessar no van ar-
ribar a temps d’aconseguir una de les places disponibles. 
Per aquest motiu, el Bar l’Escola estudia la possibilitat d’or-
ganitzar més tallers per a l’hivern vinent.
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Celebrar la revetlla de Sant Joan a la plaça de La Pera 
s’està convertint en una tradició per a molts veïns i veïnes 
del nostre municipi i rodalies. El passat 23 de juny unes 200 
persones varen assistir a la vetllada organitzada des del Bar 
L’Escola. La celebració d’aquesta festa ancestral, vinculada 
al solstici d’estiu i que és també un símbol de germanor, 
va tenir un dels moments més màgics amb l’encesa de la 
foguera amb la flama del Canigó, que anualment centenars 
de voluntaris i equips de foc distribueixen arreu dels Països 
Catalans seguint diverses rutes. L’hereu i la pubilla del 
poble varen llegir el manifest. Tothom qui va voler va poder 

degustar els menús preparats pel Bar L’Escola -22 € pels 
adults i 8 els infantils- tot i que qui va venir sopat de casa 
també va poder participar de la celebració i asseure’s a 
taula -per 5 €- i gaudir de la magnífica actuació que varen 
oferir Freedom Soul. 
El llançament de petards i altres articles pirotècnics no 
només va generar molt de fum en alguns moments de la 
nit, sinó que tres persones varen resultar ferides, de poca 
importància, circumstància que els organitzadors creuen 
que els obliga a fer nous plantejaments de l’acte de cara a 
futures edicions.

Dues-centes persones varen participar a la revetlla de Sant Joan

Molta gent al sopar popular i pluja per tancar la Festa Major de Púbol

La Festa Major de Púbol, que organitzen la JOPEPU i la 
Comissió de Festes,  va començar el dia 14 d’agost a la 
tarda amb diversos jocs pensats perquè la mainada també 
participi de la celebració. El mateix dia, al vespre, la festa va 
continuar amb el sopar popular que ja és tota una tradició 
i que aquesta any ha tingut un gran èxit de participació ja 
que el nombre d’assistents va ser  al voltant de dues-centes 
persones. La vetllada va continuar tot seguit amb el ball 
amenitzat per Josep Cua i el seu conjunt. L’endemà al matí 
–el dia 15- la celebració va continuar amb l’ofici de la missa 
de Festa Major, que va estar acompanyat de les veus de la

Coral de Palamós. La mateixa coral va oferir, després, 
un concert amb diverses peces del seu repertori que van 
agradar molt els assistents. I a la tarda, la Principal de Cas-
sà va interpretar diverses sardanes perquè tothom tingués 
ocasió ballar i de fer passar avall el dinar de Festa Major.  Els 
que no van poder ballar gaire van ser els que s’esperaven 
l’actuació del grup Café Trio, que venia a continuació, perquè 
desafortunadament, la pluja va fer acte de presència a mitja 
actuació i va obligar a suspendre part del ball.
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L’infantil  femení disputa al 
Barça les semifinals de Catalunya
L’equip femení infantil es va proclamar campió del grup 3 
de la seva lliga provincial el passat dia 27 de maig , després 
de guanyar al camp del  C.F. Sils- La Selva per 2 a 5. Varen 
acabar amb 84 punts, 28 partits guanyats, 2 de perduts, 402 
gols a favor i 38 gols en contra,  amb 2 punts més que el 
segon classificat, l’U.E. Estartit. Amb aquesta fita es varen 
guanyar el dret de disputar les semifinals del campionat de 
Catalunya que, després d’un sorteig  a la Federació Catalana 
de Futbol, va ser contra el  Barcelona F.C. , a partit únic  a 
les instal·lacions de la ciutat esportiva Joan Gamper, a Sant 
Joan Despí . El 4 de Juny vàrem anar a jugar aquest partit 
amb tota la il·lusió del món, però la superioritat del Barça va 
ser  total i es va perdre per 19-0. Tot i això, moltes felicitats 
per la meritòria temporada realitzada .
A la foto de dalt, a l’esquerra, l’equip infantil de noies amb 
pares i mares, al camp del Sils el 27 de maig de 2017, quan 
es varen proclamar campiones de grup. A la dreta, l’equip 
a la festa de lliurament de trofeus. Dretes: Neus Juhé 
(delegada), Zhaodi Borrell, Irene Sànchez, Martina Amalrich, 
Mia Oliveras i Gemma Ferres. Ajupides: Júlia Vilanova, 
Elisenda Rodriguez de Cartagena, Lia Chicot i Montserrat 
Serradell (entrenadora).
A la foto del costat, l’equip el dia 4 de juny, en una foto 
conjunta amb les jugadores del Barcelona F.C. a la Ciutat 
Esportiva Joan Gamper i, a sota, les jugadores amb el grup 
de pares, mares i seguidors, aquell mateix dia.

Tercera edició de l’aperitiu elaborat amb cuina solar

El 30 de juliol durant les hores de més sol es va portar a 
terme a la plaça de La Pera una nova demostració de cuina 
solar organitzada per Oriol Balliu (Rocamare) i el Bar l’Es-
cola. Aquesta experiència, que no es pot fer si no hi ha un 
dia assolellat, és el tercer any que s’organitza i  consisteix 
a aprofitar l’energia del sol per cuinar gràcies a la captació 
que en fan unes pantalles que porten un fogó incorporat.  
Així, els assistents van poder comprovar l’aptitud d’aquest 
sistema degustant diverses tapes elaborades amb aquests 
fogons: musclos, seitons, xampinyons, carn... que al cap-
davall van acabar resultant pràcticament un dinar per als 
assistents a la demostració, com ja ha estat habitual en les 
edicions anteriors.



Butlletí Municipal Núm. 27 [ 15 ]

Entitats i activitats

Temps era temps

Un procediment de recaptació executiva de fa cent anys

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

Seguidamente y en vista de ser varios los contribuyentes 
de este distrito municipal que hasta el presente no han 
satisfecho sus cuotas por los conceptos de comercios y 
deficit correspondientes a los respectives trimestres del 
año actual a pesar de haver sido anunciados los periodos 
de cobranza antes de librarse los cobros respectivos, por 
unanimidad se acuerda se instruya expediente de apremio 
contra los mismos imponiendo al propio tiempo el prim-
er grado de apremio sobre sus cuotas ó sea caso el re-
cargo del 5 por ciento cuyas cuotas de que se hallan en 
descubierto satisfechas en el preciso termino de tres dias 
señalandose para ello los dias 27,28 y 29 del actual y en 
hora de las once de la mañana y pasados dichos dias que 
se incluyan en el segundo grado de apremio y demas gas-
tos para la instrucción del expediente, nombrando al pro-
pio tiempo agente ejecutivo para los expresados apremios 
a Don Miguel Ramón Burilla vecino de La Bisbal .

Seguidamente se dio cuenta de la correspondencia de la 
semana anterior y enterada la Corporación se levantó la 
sesión de que certifico “.

Firman: Narciso Massa, Benito Sabarí, Gil Teixidor, José 
Bahí, Fermin Ponsatí i José Carreras (Secretario)

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.

Avançada la primavera i a punt d’arribar l’estiu, l’Exposició 
de Flors de Pedrinyà converteix cada any l’església de Sant 
Andreu i els seus voltants en un veritable jardí al carrer. 
L’edició d’aquest 2017, que era la dotzena, es va portar a 
terme els dies 3,4 i 5 de juny:  la mostra va començar el dia 
3 a la tarda i els dies 4 i 5 en horari de matí -10:00 a 14:00 
h- i tarda: de 16:00 a 21:00. Aquesta exposició  és una de 
les activitats més participades del municipi i també de les 
que atrau més visitants, que venen de diferents punts de 
la comarca per gaudir i apreciar les originals composicions 

florals. Els artífexs de l’Exposició de Flors de Pedrinyà són 
la vintena de veïns i veïnes que viuen en aquest nucli del 
municipi de La Pera, que hi dediquen molt de temps, molt 
d’esforç i molta il·lusió. La mostra té, per tant, un doble 
mèrit: el de l’excel·lent resultat que aconsegueix i el de fer-
lo possible  gràcies a l’esforç voluntari i desinteressat de 
tots els veïns. És per això que des de les pàgines del Butlletí 
Municipal,  l’Ajuntament vol felicitar i donar les gràcies a 
totes les persones implicades en l’organització i també a les 
que hi col·laboren i encoratjar-les a seguir molts anys més.

L’exposició de flors de Pedrinyà fa dotze anys i continua lluint

COMPOSICIÓ DE L’AJUNTAMENT DE LA PERA

De l’1 Abril de 1920 �ns a l’1 Abril de 1922

Alcalde :  Narcís Massa Farran
Regidor Síndic :  Benet Sabarí Juhé
Regidor 1r:  Josep Company Roura
Regidor 2n:  Pere Condom Gifra
Regidor 3r:  Pere  Bahí Bosacoma
Regidor 4t:  Jaume Ros Casas
Regidor 5è:   Benet Gifra Casellas 
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La Pera s’agermana amb el
municipi italià d’Abbateggio
El municipi de La Pera s’agermanarà durant aquest mes 
de setembre amb el poble italià d’Abbateggio. Aquesta lo-
calitat situada al centre del país, té 405 habitants i perta-
ny a la província de Pescara, a la regió dels Abruços. És 
un municipi eminentment agrícola, conegut com la capital 
de l’ordi i té una fira molt important dedicada a aquest ce-
real ja que  els productors locals treballen per a la seva 
reintroducció en l’alimentació. Aquesta fira no és l’única a 
Abbateggio: també n’hi ha una altra en honor a Bacus –Bac-
chanalia- dedicada al vi i a l’oli, dos productes també típics 
del territori. 
El dinamisme del municipi també es posa de manifest amb 
la celebració del Premi nacional de literatura de la Maiel-
la, l’únic guardó literari de temàtica naturalista-ambiental 
d’Itàlia. Abbateggio també disposa d’un important patrimo-
ni format per les seves tres esglésies, la de San Lorenzo 
Martire, la de la Madonna de l’Elcina i la de la Madonna del 
Carmine. Una delegació d’aquest municipi, encapçalada per 
l’alcalde Antonio Di Marco i formada per 19 persones es 
desplaçarà fins a la nostra població del 10 al 12 de setem-
bre per formalitzar l’agermanament patrocinat per la Unió 
Europea. Durant la seva estada mantindran trobades amb 
els diferents col·lectius i associacions del municipi i també 
prendran part en els actes de la Diada.

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 19:00 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


