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Parlem amb...
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Unes ratlles de l’Alcaldessa

Col·laborem amb el servei de Correus
Hola a tothom:
En primer lloc vull expressar, en nom 
del poble de La Pera, el nostre condol al 
veïns i amics francesos per les víctimes 
i el dolor causat pels injustificables 
atemptats terroristes produïts a Paris. 
Ens uneix la nostra vinculació a França 
per una part important de la història, 
proximitat i la manera de ser i de fer… 
I com a éssers humans, no podem ser 
indiferents al dolor  ni la necessitat de 
ser solidaris en els moments difícils de 
les víctimes i dels pobles.
Centrant-nos en el nostre municipi, hi 
ha una qüestió en la qual hauríem de 
col·laborar tots: el servei de correus. 
Estàvem molt ben acostumats, ja que, 
després de tants anys, la Betlem, la 
cartera que teníem, sabia on deixar 
el correu perquè ens coneixia a tots 
personalment. Ara la situació s’ha 
complicat i no la podem canviar: cada 
tres mesos o menys, tenim un nou 
carter i quan comença a estar ubicat/
ubicada ens els canvien. Sembla que 
aquest tema va per llarg. Per tant 
hauríem de fer el que estigui a les 
nostres mans per ajudar i facilitar la 
feina al carter. Per exemple, posar 
els noms a les bústies. I qui no tingui 
bústia, posar-ne.
Pel que fa al projecte de Viure al Poble, 
la zona del pàrquing de Púbol esta 
a punt d’acabar-se. En pocs dies es 
començarà a veure pels carrers la nova 
senyalització turística i a curt termini 
també entrarà en funcionament la web 
turística del municipi. 
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Amb la col·laboració de:

Dins la campanya de sensibilització 
davant dels riscos d’hivern: nevades 
i glaçades, allaus, onades de fred, 
ventades, i prevenció d’intoxicacions i 
d’asfíxies per ús incorrecte de calderes 
i escalfadors, podeu trobar a la web 
de l’ajuntament el protocol d’actuació 
d’emergències per a riscos de nevades 
i aiguats i una informació molt més 
exhaustiva a la web del departament 
d’Interior de la Generalitat.
També en els últims mesos s’ha produït 
un altre fet significatiu per al municipi: 
s’ha acabat l’activitat que portava a 
terme l’Associació de Dones de La Pera 
tal com l’hem tingut en els darrers 
anys. Moltes gràcies a totes, per les 
feines fetes durant aquests anys, que 
ens han permès gaudir de les activitats 
que organitzàveu.
Heu de saber que disposeu d’unes 
adreces de correu electrònic que us 
permeten contactar directament amb 

mi i amb la resta de regidors (cada un 
tenim unes responsabilitats que venen 
resumides en el text de les actes) i que 
són les següents:

Lluïsa Teixidor · Alcaldia
lluisa@lapera.cat

Marcel Alofra marcel@lapera.cat

Marc Bahí marc@lapera.cat

Natàlia Bonany natalia@lapera.cat

Laura Bou laura@lapera.cat

Gràcies a l’èxit de la vostra participació 
a La Marató de TV3, tornem a ser un 
poble solidari amb el patiment de les 
persones malaltes i socialment actius 
en les necessitats de tothom.
Recordeu també de participar a la 
cavalcava dels Reis Mags que tindrem 
el plaer de fer amb vosaltres. Convideu 
tots el nens i nenes de totes les edats! 
Els Reis ens han demanat que, qui 
pugui, deixi a l’exterior una mica 
d’aigua i menjar per als seus camells, 
que treballen molt i els hi agrada!
Us desitjo unes bones festes. Que sentiu 
el caliu de les vostres famílies, que la 
salut us acompanyi i bona entrada al 
Nou Any!

Petons i una forta abraçada!

Lluïsa Teixidor i Pagès
Alcaldessa de La Pera

Agenda
Joc de la Quina

Dissabte 26 de desembre de 2015, diumenge 3
i dimecres 6 de gener de 2016 
Local Polivalent a partir de les 18:30 h

Cavalcada dels Reis Mags d’Orient
Dimarts 5 de gener de 2016
Púbol, 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 

Dijous 24 de desembre de 2015
Església Parroquial de Pedrinyà a les 22:00 h
En acabar la missa es farà ressopó

Missa d’Any Nou
Divendres 1 de gener de 2016
Església Parroquial de Púbol a les 11:00 h

Missa de Reis
Dimecres 6 de gener de 2016
Església Parroquial de La Pera a les 11:00 h
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Extracte dels acords del ple

Ple Extraordinari
2 de setembre de 2015

Ple Ordinari
7 de setembre de 2015

Nomenament de nova secretària-interventora de la 
Corporació.
Atesa la baixa voluntària de la senyora Pilar Alonso 
Torrecilla com a Secretària de l’Ajuntament de La Pera, amb 
efectes del dia 31 d’agost de 2015, s’habilita amb caràcter 
accidental, amb efectes del 3 de setembre de 2015, la 
Sra. Meritxell Tàpies Martínez per a ocupar el càrrec de 
Secretària-Interventora de l’Ajuntament de la Pera, en 
situació de funcionària interina.

Sorteig dels membres de la mesa electoral per a les 
eleccions al Parlament del  27 de setembre de 2015.
Prèvia determinació de les persones que poden concórrer 
al sorteig públic, de conformitat amb l’article 26 de Llei 
orgànica del règim electoral general 5/1985, de 19 de juny, 
es procedeix amb el programa CONOCE proporcionat per 
l’INE a efectuar el sorteig i, d’acord amb els resultats, es 
designa els següents membres de les meses electorals:

Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de les 
sessions ordinària del dia 6 de juliol de 2015  i 
extraordinària del dia 2 de setembre  de 2015.

Decrets i comunicacions d’Alcaldia.
−Decret 59/2015 aprovant la certificació núm. 1 
corresponent a l’obra PUOSC 344-2012, “Espai acollida 
turística a Púbol” per import de 43.865,42 €.

−Decret  60/2015 d’aprovació de factures per un import 
total de 21.777,87 €.

−Decret 61/2015 d’autorització de la realització de la 2ª 
edició del “Festival realista del Baix Empordà: Púbol en 
el núvol.”

−Decret 62/2015 de paralització de la tramitació de 
l’expedient d’obres de la llicència 20/2015.

−Decret 63/2015 d’aprovació del projecte “Millora 
d’infraestructures, equipaments, espais verds i forestals 
de la Pera, dins del programa integral del Baix Empordà”.

−Decret 64/2015 de concessió de llicència d’obres  per 

Presidenta
Suplent 1a. de la Presidenta
Suplent 2n de la Presidenta
Vocal 1a
Suplent 1r de la Vocal 1a
Suplent 2n de la Vocal 1a
Vocal 2a
Suplent 1a de la Vocal 2a
Suplent 2a de la Vocal 2a 

Ester Navarro Cerón
Sílvia Covaleda Paneque
Alejandro Sacha Gutiérrez Díez
Imma Barris Soi
Enric Salva Serra
Albert Paretas Bragulat
Verònica Bernadó Fortuny
Àngela Llenas Morales
Maria Isabel Lao Morales

a acabats interiors de la planta baixa i treballs de 
conservació i manteniment del paviment a la finca situada 
al c/ Vell 11.

−Decret 65/2015 de concessió de llicència d’obres a 
l’empresa Telefónica de España, SAU.

−Decret 66/2015 aprovant la certificació núm. 2 
corresponent a l’obra PUOSC 344-2012, “Espai acollida 
turística a Púbol” per import de 63.957,82 €.

−Decret 67/2015 d’adjudicació del contracte de serveis a 
l’empresa Q-Global, per a la realització del projecte de 
dinamització turística del projecte finançat pel FEDER 
anomenat “Gaudir la Pera: un passeig turístic pels racons 
històrics i culturals del municipi de La Pera”. 

−Decret  68/2015 d’aprovació de l’addenda al conveni de 
col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Empordà 
i l’Ajuntament de la Pera per a la prestació del servei 
d’assessorament i seguiment del compostatge casolà.

−Decret 69/2015 de suspensió del Ple ordinari del mes 
d’agost.

−Decret 70/2015 d’aprovació de factures per un import 
total de 1.942,30 €.

−Decret 71/2015 de concessió de llicència d’obres per a la 
reforma d’uns acabats d’una terrassa. 

−Decret 72/2015 de concessió de llicència d’obres  per 
a les obres de rehabilitació de la instal·lació elèctrica 
interior i treballs de manteniment de l’habitatge a la Pl. 
Peterriscos 1. 

−Decret 73/2015 de concessió de llicència d’obres  per 
a tapar unes finestres i manteniment d’una terrassa a 
l’edifici situat al c/ Major 14, de la Pera. 

−Decret 74/2015 de concessió de llicència d’obres per a 
la reforma d’una canal exterior i de manteniment d’una 
paret al c/ de la Plaça 6, de La Pera.

−Decret 75/2015 d’aprovació de factures per un import 
total de 26.473,00 €.

−Decret 76/2015 donant com a definitiva la liquidació 
provisional corresponent a l’expedient 1/2015 de llicència 
d’obres promogudes per la Fundació Gala Dalí.

−Decret 77/2015 donant com a definitiva la liquidació 
provisional corresponent a l’expedient 18/2015 de 
llicència d’obres.

−Decret  78/2015 de concessió de llicència d’obres a 
l’empresa Endesa Distribución Eléctrica per a l’obertura 
d’una rasa de BT i instal·lació de nova caixa BT per a un 
nou subministrament al municipi de la Pera. 

−Decret 79/2015 pel qual l’Alcaldessa-Presidenta delega 
en el senyor Josep Pi i Negre les atribucions de l’Alcaldia 
del 17 al 31 d’agost de 2015.

−Decret 80/2015 aprovant la certificació núm. 3 
corresponent a l’obra PUOSC 344-2012, “Espai acollida 
turística a Púbol” per import de 28.951,51 €.

−Decret 81/2015 concedint l’exempció de l’impost sobre 
vehicles de tracció mecànica als vehicles amb matrícula 
5375GBN i 7480JHD. 

−Decret 82/2015 d’aprovació de factures 
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Extracte dels acords del ple

Aprovació de la concertació d’un préstec a llarg 
termini i d’una pòlissa de crèdit per necessitats de 
tresoreria per al pagament de les certificacions 
corresponents de l’obra “Espai d’acollida turística i 
atenció al visitant a la zona de ponent de Púbol”.  
El ple de la corporació acorda que s’iniciïn els tràmits 
oportuns per a concertar una operació de préstec per 
l’import de 450.000 € i a un termini de 10 anys.

Aprovació de les modificacions de crèdit 2/2015 i 
3/2015.
 -S’aprova inicialment l’expedient de modificació de crèdits 
n.º 2/2015, 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

Menys despeses en aplicacions de despeses

Aprovació de les bases del concurs del servei de 
bar-cafeteria del Centre Social.
S’aprova l’expedient de contractació del servei de bar-
cafeteria del Centre Social. S’aprova el plec de clàusules 
administratives particulars que han de regir la contractació, 
i exposar el primer al públic per un termini de 20 dies, de 
conformitat amb l’article 277.1 del Text Refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. L’exposició pública 
dels plecs es farà simultàniament a l’anunci de licitació. 
En el cas de presentació d’al·legacions se suspendrà el 
procediment per tal d’acordar-ne la seva resolució. La  
mesa de contractació estarà formada per l’alcaldessa que 
actuarà com a Presidenta, i quatre vocals: Sr. Josep Pi i 
Negre, Sr. Marcel Alofra i Marcé, Sra. Laura Bou i Riera, 
Sra. Natàlia Bonany i Subirà. Actuarà com a secretària, la 
de la Corporació.

Aprovació de canvi de la sol·licitud de la subvenció 
per a càrrecs electes.
S’acorda sol·licitar el canvi de destinació de la subvenció a 
càrrecs electes, a favor de la Sra. M. Lluïsa Teixidor i Pagès, 
alcaldessa de l’Ajuntament de La Pera, amb efectes d’1 de 
juliol de 2015.

Aprovació de la concessió de la compatibilitat de la 
Secretaria-interventora, Sra. Meritxell Tàpies. 
S’acorda la compatibilitat de la Secretària-Interventora, 
Sra. Meritxell Tàpies. per treballar a l’Ajuntament de la Pera 
i seguir treballant a l’Ajuntament d’Ullastret.

Aprovació de la subvenció per a l’esportista Anna 
Massa Pires. 
L’esportista Anna Massa Pires compleix amb el que 
estableix el punt 3 de les bases del programa d’ajudes per 
als esportistes individuals de La Pera que participin en 
competicions i/o activitats esportives d’alt rendiment, i per 
aquest motiu se li concedeix una ajuda de 500,00 €. 

Aprovació de l’expedient de contractació de l’obra 
de subministrament i instal·lació de la senyalització 
turística del projecte “Gaudir La Pera: passeig turístic 
pels racons històrics i culturals del municipi”. 
Donada la necessitat de contractar el subministrament  i la 
instal·lació de la senyalització turística del projecte “Gaudir 
La Pera: passeig turístic pels racons històrics i culturals 
del municipi” -obra inclosa en el projecte FEDER de l’Espai 
d’acollida turística i atenció al visitant a la zona de ponent 

DESCRIPCIÓ EUROS

Vorera enllumenat crta. Pedrinyà

Canvi enllumenat camp futbol

Instal·lació bomba pou

Millora enllumenat Marquès d’Alpens

Millora quadre llum escola

Millora quadres llum públic

Total despeses

25.800,00

16.200,00

19.000,00

12.000,00

  2.000,00

 8.000,00

 83.000,00

Altes en concepte d’ingressos

- S’aprova l’expedient de modificació de crèdits n.º 
3/2015, en la modalitat de transferència de crèdits entre 
aplicacions de diferent àrea de despeses, d’acord amb el 
detall següent:

Altes en aplicacions de despeses

DESCRIPCIÓ EUROS

Romanents tresoreria

Total ingressos

 83.000,00

 83.000,00

DESCRIPCIÓ EUROS

Arranjament Cementiri 2.000,00

Arranjament Camp Futbol (rec) 10.000,00

Activitats Culturals (Poepera) 2.000,00

Altres serveis neteja (Riuràs) 3.000,00

Tractament Escombraries 2.000,00

Parcs i Jardins Tramuntana 4.000,00

Redacció P.O.U.M. 17.000,00

Total despeses 55.100,00

Parròquies 
- Pubol: 5000
- La Pera: 2000

7.000,00

8.100,00Manteniment Consultori
Material metge, Pintar i teulada

DESCRIPCIÓ EUROS

Menys despesa connexió Desaigües Riuràs 51.100,00

Mobiliari urbà 4.000,00

Total menys despeses 55.100,00

Ple Extraordinari
30 de setembre de 2015
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Extracte dels acords del ple

de Púbol- s’acorda aprovar l’expedient de contractació, 
mitjançant procediment obert i l’oferta econòmicament més 
avantatjosa.  Se’n convoca la licitació i s’autoritza la despesa, 
per noranta mil sis-cents cinquanta-nou euros amb vint-i-
cinc cèntims euros (90.659,25€). S’aprova la composició de 
la mesa de contractació que estarà formada per l’alcaldessa 
que actuarà com a Presidenta i quatre vocals: els Srs.  Josep 
Pi i Negre,  Marcel Alofra i Marcé i Jordi Anguila Ferrer, com 
a tècnic municipal, i la Sra. Laura Bou i Riera. Actuarà com 
a secretària la de la corporació i com a assessor extern el 
senyor Toni Casassas, de l’empresa ISERVEIS.

Aprovació de la 4ª certificació de l’obra de connexió 
del nucli de Riuràs al sistema de sanejament de La 
Pera i del compte justificatiu de l’esmentada obra 
davant la Diputació de Girona.
S’acorda aprovar la 4ª certificació de l’obra de “Connexió del 
nucli de Riuràs al sistema de sanejament de la Pera” del 
mes de setembre  i amb un import de 23.389,65 €, la factura 
corresponent a aquests treballs, de data 22/09/2015, amb 
idèntic import i el compte justificatiu de la totalitat de l’obra 
que s’ha de presentar davant la Diputació de Girona.

Lectura i aprovació de l’acta de les sessions ordinària 
del dia 7 de setembre de 2015  i extraordinària del 
dia 30 de setembre  de 2015.

Decrets i comunicacions d’Alcaldia.
−Decret 83/2015 aprovant  la liquidació de l’empresa Sorea 
SA, corresponent a la facturació del servei d’aigua i la taxa 
de recollida d’escombraries del 2n trimestre del 2015, 
amb un saldo total de 7.074,68 € a favor de l’Ajuntament.

−Decret 84/2015 atorgant  llicència urbanística a la 
reforma d’un lavabo en la planta baixa a l’habitatge del 
c/ Marquès d’Alpens 27 de La Pera. ICIO i taxa: 105,60 €.

−Decret 85/2015  aprovant el compte justificatiu de la 
subvenció concedida per la Diputació de Girona per a la 
sega de marges i desbrossament (exp. subv. LP/9/2015) 
per import de 3.158,10 €.

−Decret 86/2015 aprovant la certificació núm. 4 
corresponent a l’obra PUOSC 344-2012 “Espai d’acollida 
turística a Púbol” per import de 95.124,78 €. Aprovació 
de la factura núm. 59 de l’empresa Argon Informàtica 
per l’import corresponent a l’esmentada certificació 
(95.124,78 €).

−Decret 87/2015 atorgant  llicència urbanística per a la 
pavimentació exterior i rejuntat de la paret de pedra a la 
finca Can Solés dels masos de Pedrinyà. ICIO més taxa 
urbanística: 46,20 €.

−Decret  88/2015 atorgant a l’empresa Elèctrica de Jafre 
SA  llicència urbanística per a l’obertura de rasa de BT 
per a nou subministrament a Riuràs. ICIO més taxa 
urbanística:  67,85 €.

Ple Ordinari
5 d’octubre de 2015

−Decret  89/2015 iniciant l’expedient de modificació del 
projecte i del contracte “Projecte executiu de l’espai 
d’acollida turística i atenció al visitant a la zona de ponent. 
Púbol”

Adhesió a Òmnium Cultural.
Òmnium Cultural és una entitat civil que treballa per la 
llengua, la cultura, el país, l’educació i la cohesió social. 
El Ple de la corporació acorda per unanimitat l’adhesió de 
l’Ajuntament de la Pera a Òmnium Cultural. 

Moció de suport a l’acollida de població refugiada 
víctima dels conflictes armats a la Mediterrània.
S’ acorda instar el Govern espanyol a:
−Demanar una major dotació de recursos a la UE per a 
suport jurídic, assistència, acollida i integració social i 
que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin 
a les administracions municipals, per a una gestió 
descentralitzada.

−Augmentar el nombre de places d’asil i la dotació 
pressupostària per millorar la qualitat en les diferents 
fases de l’atenció a aquest col·lectiu.

−Augmentar de 6 mesos a un mínim de 24 mesos el període 
d’acollida de les persones sol·licitants d’asil, en funció de 
la vulnerabilitat de cada persona.

−Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on 
es concentren el 85 % de les persones refugiades del món 
a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda 
humanitària directa o indirecta, tot garantint els drets de 
totes les persones.

Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a:
−Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció 
Internacional a Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener 
de 2014, adequant-la a la situació actual i assegurar-ne 
el desplegament.

−Territorialitzar els serveis d’atenció a les persones 
demandants d’asil i en paral·lel formar i/o especialitzar 
aquelles persones dels municipis que s’hauran de fer 
càrrec del suport i l’atenció a les persones sol·licitants.

−Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la 
coordinació.

−Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on 
es concentren el 85 per cent de les persones refugiades 
del món a través de la cooperació al desenvolupament o 
l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets 
de totes les persones.

−Elaborar, en el cas que no n’hi hagi, o revisar/actualitzar 
els plans d’acollida municipals (o comarcals) per a 
incorporar-hi l’asil.

Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que 
treballen en l’acollida i el servei a les persones sol·licitants 
d’asil.

Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades 
a la reunió en matèria de refugi, celebrada el passat 
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4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català amb la 
participació de més d’una vuitantena d’ajuntaments. 
Aquestes són: 

−Assistència en les rutes de fugida
−Suport als municipis de la ruta
−Planificació i gestió de l’acollida 
−Acollida a Catalunya 

Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària 
del dia 5 d’octubre de 2015.

Decrets i comunicacions d’Alcaldia.
−Decret 90/2015 aprovant la sol·licitud de l’AMPA de 
l’escola de la Pera i ordenant la transferència de diferència 
de la quantitat de 600,00 €, en concepte de subvenció. 

−Decret 91/2015 aprovant la sol·licitud de llicència d’obra 
menor per la pavimentació del pati interior a la finca del 
c/ Padró 5, de La Pera, amb un total de taxa més impost 
de 62,40 €.

−Decret  92/2015 d’aprovació de factures per un import 
total de 16.641,67 €.

−Decret  93/2015 aprovant la sol·licitud per acollir-nos al 
programa “Millora de la competitivitat territorial” de la 
Diputació de Girona.

−Decret  94/2015 aprovant la sol·licitud de llicència d’obra 
menor  per a la conservació i manteniment dels acabats 
de l’edificació de la plaça Constitució 7, de Púbol. Taxa 
més impost de 67,80 €.

−Decret 95/2015 aprovant la sol·licitud de llicència d’obra 
menor per a l’adequació d’un local per a l’activitat de 
micro-cerveseria  a l’avinguda Sant Francesc d’Assís 1, 
amb un total de la taxa més impost de 235,50 €.

−Decret  96/2015 aprovant la sol·licitud de llicència d’obra 
menor  per a l’habilitació d’una nau industrial per a un 
futur taller de reparació de vehicles. Pavimentació del pati 
interior a la finca situada al carrer Gavarres 1 del polígon 
industrial de la Pera, amb un total de la taxa més impost 
de 661,51 €.

Aprovació de llicències urbanístiques.
−Exp. 24/2015. Emplaçament: c/ Gala Dalí 3, de Púbol 
(T.M. de La Pera)  Obra: canvi de teulada. Pressupost: 
32.595,00 €. S’atorga la llicència urbanística d’acord amb 
els requisits fixats a l’expedient, d’acord amb el tècnic 
municipal i liquidació de  l’ICIO i la taxa urbanística, per un 
import total de 1.000,07 €.

−Exp. 13/2015. Llicència de primera ocupació. Veïnat de 
Riuràs s/n, de la Pera. S’atorga la llicència de primera 
ocupació d’acord amb els requisits fixats a l’expedient i 
a l’informe tècnic municipal i liquidació de la taxa, per un 
import total de 143 €.

Extracte dels acords del ple

Ple Ordinari
2 de novembre de 2015

Modificació del projecte i el contracte de l’espai 
d’acollida turística i atenció al visitant a la zona de 
ponent de Púbol.
S’aprova la modificació del projecte “Creació d’un espai 
d’acollida turística i atenció al visitant a la zona de ponent 
de Púbol”  redactat per l’arquitecte Sr. Jordi Cartagena Miret 
i aprovat definitivament en data 02/02/2015, en base a les 
modificacions introduïdes pel tècnic redactor del projecte en 
el document memòria “Reformat del projecte 1. Substitució 
de les veles d’ombreig i protecció a la pluja per una pèrgola 
coberta”.

Aprovació de la resta de la paga extraordinària del 
desembre de 2012.  
El ple de la corporació acorda el pagament total de la paga 
extra de Nadal 2012 del personal de l’ajuntament de La 
Pera. 

Aprovació inicial del pressupost i la plantilla de la 
corporació per a l’any 2016.
S’ acorda aprovar inicialment el Pressupost General per 
a l’exercici de 2016,  les plantilles de personal que es 
detallen en l’esmentat pressupost i les bases d’execució del 
Pressupost General. 

Renovació dels clauers municipals.
El ple de la corporació per unanimitat aprova la renovació 
dels clauers municipals de la senyora Meritxell Tàpies.

Assumptes urgents.
−En data d’avui  2 de novembre s’ha rebut l’autorització de la 
Generalitat de Catalunya per a la formalització d’aquesta 
operació de crèdit per un import de 450.000 € destinats 
a inversions, amb un termini de 10 anys. S’acorda, per 
tant, adjudicar la concertació de l’operació de préstec per 
al pagament de les certificacions corresponents de l’obra 
“Espai d’acollida turística i atenció al visitant a la zona de 
ponent de Púbol”,  a La Caixa, per import de 450.000€ amb 
les condicions següents: Modalitat: préstec personal per 
inversió. Termini: 10 anys. Venciment: 2025. Periodicitat: 
Trimestral. Interès: Variable.  Indexació: Euribor 
trimestral. Diferencial: 1.07 %. Comissió d’obertura: 0% . 
Comissió d’estudi: 0% Comissió d’amortització anticipada 
/ cancel·lació 0%.

−Aprovació de la 5a. certificació d’obra del PUOSC 344-
2012 “Espai d’acollida turística a Púbol per import de 
251.051,27 € i la factura núm. 73 de l’empresa Argon 
Informàtica per l’import corresponent a l’esmentada 
certificació (251.051,27 €).

Modificació d’ordenances per al 2016
S’aprova  provisionalment la modificació de les Ordenances 
Fiscals per a l’any 2016, reguladores dels tributs següents:
−Ordenança Fiscal núm. 4, reguladora de l’impost sobre 
vehicles de tracció mecànica.

−Ordenança Fiscal núm. 8, reguladora de la taxa per a la 
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recollida i eliminació d’escombraries.
−Ordenança Fiscal núm. 13, reguladora de la taxa pera 
l’aprofitament especial del domini públic local a favor 
d’empreses explotadores de serveis de subministraments 
d’interès general. 

Sorteig dels membres de la Mesa Electoral per a les 
eleccions Generals del dia 20 de desembre de 2015.

Proposta d’adjudicació del contracte per al 
subministrament i instal·lació de la senyalització 
turística del projecte “Gaudir La Pera: passeig turístic 
pels racons històrics i culturals del municipi”
     
S’acorda autoritzar per 90.659,25 € la despesa que per 
aquest Ajuntament representa la contractació referenciada 
i aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars 
que han de regir el contracte de subministrament i 
instal·lació de la senyalització turística del projecte “Gaudir 
La Pera: passeig turístic pels racons històrics i culturals 
del municipi” mitjançant procediment obert i oferta més 
avantatjosa, a més de diversos criteris d’adjudicació. La 
Mesa de Contractació, òrgan competent per a la valoració de 
les proposicions,  proposa l’adjudicació a favor de l’empresa 
Proseñal, S.L.U. en base a la proposta d’adjudicació adjunta.
Ateses les ofertes presentades i atenent a la millor 
oferta econòmica, el Ple de l’Ajuntament acorda adjudicar 
l’esmentat contracte a l’empresa Proseñal S.L.U, per un 
import de 53.773,00 € - IVA no inclòs- més 11.292,33  € en 
concepte del 21 % d’IVA.

Ple Extraordinari
23 de novembre de 2015

Presidenta
Suplent 1a. de la Presidenta
Suplent 2n de la Presidenta
Vocal 1r
Suplent 1ar de la Vocal 1r
Suplent 2n de la Vocal 1r
Vocal 2a
Suplent 1a de la Vocal 2a
Suplent 2a de la Vocal 2a 

Meritxell Agüeros Dunjo
Alba Barris Cornet
Ma. Lluïsa Teixidor Pagès
Josep Maria Teixidor Pagès
Susana Guadalupe Doblado Pedrosa
Àngel Massa Roher
Sònia Pérez Gimeno
Josep Pi Negre
Jose Bahí Andreu

NOM EMPRESA
PUNTUACIÓ

PREU
IMPORT

(PREU SENSE IVA)

Arico Forest SL

Lacroix señalización 

C.1 Vial

Proseñal

Señales Girod

Api movilidad

57.692,25 €

66.566,50 €

58.441,50 €

53.773,00 €

64.395,92 €

64.338,10 €

ANYS AMPLIACIÓ
TERMINI GARANTIA

4

4

4

4

4

4

65,18

31,61

62,34

80,00

39,82

40,04

PUNTUACIÓ
TOTAL

85,18

51,61

82,34

100,00

59,82

60,04

ADMÈS?

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Extracte dels acords del ple

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

                             ........................................................................ 55,60 mg.
                             ........................................................................ 54,00 mg.
                             ........................................................................ 55,90 mg.
                             ........................................................................ 58,70 mg.
                             ........................................................................ 60,50 mg.
                             ........................................................................ 58,10 mg.
                             ........................................................................ 63,90 mg.
                             ........................................................................ 61,90 mg.
                             ........................................................................ 58,80 mg.
                             ........................................................................ 56,20 mg.
                             ........................................................................ 55,00 mg.
                             ........................................................................ 55,50 mg.

25 / 11 / 2014
15 / 12 / 2014
21 / 01 / 2015
27 / 02 / 2015
15 / 04 / 2015
08 / 05 / 2015
29 / 05 / 2015
31 / 07 / 2015
07 / 09 / 2015
17 / 09 / 2015
30 / 10 / 2015
25 / 11 / 2015

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

Gener  2015
Febrer 2015
Març   2015
Abril 2015
Maig  2015
Juny 2015
Juliol 2015
Agost 2015
Setembre 2015
Octubre 2015

18
18
19
15
13
13
16
14
14
18

9
9

11
10
9
8

10
10
11
12

9
9
8
5
4
5
6
4
3
6

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

8
8
9
6
4
4
6
4
4
7

9
9

10
9
9
9

10
10
10
11

Demografia
NOM NUCLI / REGISTREDATA

Naixements

Matrimonis

Defuncions

Beatriz Moreira Rebelo 20 / 02 La Pera

La Pera

Púbol

Púbol

Púbol

12 / 03

09 / 08

06 / 05

07 / 10

27 / 05 Registre Civil

Registre Civil

Església Pedrinyà

Registre Civil

03 / 08

29 / 08

15 /10

Marc Alberto Cufí
i Berta Maspoch Alsina

Juan José Cortés Rodríguez
i Faiza Toubaqui El Ghazouani

Oriol Massa Gayà
Lia Oliver Galindo

Lluís Nadal Ripoll
i Elisenda Soler Salvà

Xènia Massa Vila

Agustí Jan Marcé

Anna Sabarí Vidal

Luc Lyford Torrents
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Informació de les regidories

Modificació d’ordenances fiscals per al 2016

Agricultura alerta d’un bacteri
nociu per a fruiters,
vinya i plantes en general

OF núm. 4, reguladora de l’impost sobre vehicles de 
tracció mecànica.
Es modifica l’article 6.2 (quota tributària) i queda redactat 
de la següent manera:

O.F. núm. 8, reguladora de la taxa per a la recollida i 
eliminació d’escombraries.
Es modifica l’article 5 (Quota tributària) i a aquest efecte, 
s’aplicaran les tarifes següents:

La direcció general d’Agricultura i Ramaderia de la 
Generalitat ha advertit els ajuntaments de municipis com La 
Pera de la proliferació d’un bacteri que pot atacar greument 
els cultius d’olivera, vinya i cítrics, encara que els seus 
efectes es poden fer notar en més de 300 plantes, fins i 
tot les ornamentals. El bacteri provoca un decaïment ràpid 
i generalitzat de la planta, i en els casos més greus, una 
assecada de fulles i branques i la mort de la planta.

Aquest bacteri, anomenat Xylella fastidiosa es va detectar 
per primera vegada a Europa l’any 2013, al sud d’Itàlia 
(regió de Puglia) on està destruint les plantacions d’oliveres. 
Per a evitar la seva propagació – generalment a través del 
comerç de material de plantació contaminat des de les 
zones on el bacteri és present- la Comissió Europea ha 
establert mesures d’emergència. Ara com ara, no ha arribat 
Catalunya, però aquest any 2015 ja s’ha detectat a l’Illa de 
Còrsega i a Niça.  

Es modifica l’article 12 (Quota tributària. Apartat segon) i a 
aquest efecte, s’aplicaran les tarifes següents:

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

........................................................................................... 17,30 €
.............................................................................. 46,66 €
............................................................................ 98,42 €
.......................................................................... 122,64 €

...................................................................................... 153,29 €

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

.............................................................................. 114,09 €
................................................................ 162,38 €

............................................................................. 202,99 €

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

............................................................................ 57,86 €
.............................................................. 114,09 €

........................................................... 162,38 €
......................................................................... 202,99 €

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

......................................................................................... 24,16 €
.................................................................................. 38,01 €

...................................................................................... 114,09€

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

....................................................................................... 6,06 €
.................................................................................... 6,06 €

......................................................................... 10,38 €

......................................................................... 20,76 €
....................................................................... 41,53 €

.................................................................................. 83,06 €

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

.................................................................. 24,16 €
................................................................. 38,01 €

......................................................................... 114,09 €

Tarifa 1 (domèstica)
Tarifa 2 (domèstica reduïda)

................................................................... 121,80 €
...................................................... 60,90 €

Tarifa (comerç familiar)
Tarifa (industrial familiar)
Tarifa (bars i restaurant de menys de 50 places)
Tarifa (restaurants de més de 50 places)
Tarifa museus

............................................................ 174,87 €
......................................................... 174,87 €

 ............... 562,42 €
.......................... 1.466,94 €

.......................................................................... 2.730,80 €

La seva eradicació, una vegada detectada, és molt difícil. 
La millor estratègia és la prevenció, per la qual cosa és 
fonamental, que qualsevol sospita de la seva presència, es 
comuniqui immediatament al Servei de Sanitat Vegetal ( ssv.
daam@gencat.cat ). En el web www.gencat.cat/agricultura,  
en l’apartat Sanitat Vegetal, trobareu més informació sobre 
aquesta greu malaltia de les plantes.
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Entitats i activitats

La diada de Reis al llarg del 
temps al nostre municipi
Reis és una de les festes més esperades de l’any per la 
mainada i la que més il·lusió, màgia, emotivitat, nervis i 
feina nocturna concentra. La tarda-vespre del dia 5 de gener 
és, des de fa dècades, una jornada d’espera excitant per als 
infants i que al nostre municipi es viu amb molta intensitat 
i una gran participació. En aquest recull d’imatges us 
mostrem com ha estat la celebració en diferents èpoques. 
Les dues primeres fotografies corresponen a la dècada dels 
anys 70, a la part central l’arribada dels Reis a Púbol l’any 
1992 i les altres dues imatges corresponen a la cavalcada 
de l’any passat.
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Informació de les regidories

Algunes coses que cal saber sobre la carn processada
Després de l’advertiment que ha fet l’Organització 
Mundial de la Salut (OMS) sobre els perills de 
consumir carn processada i arran de la gran 
quantitat de notícies alarmistes que s’han difós, 
des de l’Ajuntament de La Pera hem cregut oportú 
resumir-vos una informació sobre aquesta qüestió, 
que considerem molt interessant quant a salut, 
economia o medi ambient, i que hem extret del web 
www.etselquemenges.cat

“Després dels informes de l’OMS i la manipulació posterior 
de la informació a la recerca de titulars alarmants, bona part 
de la població considera ara que la carn vermella provoca 
càncer. El primer que hem d’aclarir és que l’informe parla 
de diferents graus de carcinogenicitat, diferents per a la 
carn vermella i per a la carn processada. Veiem-ho amb 
més detall.
Diuen que la carn vermella és probablement carcinògena. 
Què hem de fer? Doncs exactament el mateix que fèiem i 
el que us haguéssim aconsellat de fer abans de conèixer 
aquests informes. La carn vermella té unes qualitats 
nutricionals extraordinàries, que podem optar per consumir 
o no, però que ningú pot negar.

És clar que en general hi ha un abús d’aliments d’origen 
animal i que s’hauria de reduir, encara que només fos per 
l’impacte mediambiental que això suposa. Però dir que la 
carn vermella és dolenta o probablement carcinògena 
sense anar més enllà en l’explicació és massa simplista. 
La qualitat i seguretat de la carn vermella varia en funció 
de la seva procedència, de com s’hagi alimentat l’animal 
(farratge contra pinso de cereals i llegums), de si s’ha pogut 
moure o ha estat estabulat, de si se n’han respectat els 
ritmes de creixement o s’han accelerat intencionadament, 
de si s’ha evitat l’ús de fàrmacs o s’ha promogut. Per això 
suggerim apostar sempre per carns de qualitat: procedents 
de granges en què els animals mengen farratges naturals 
lliures de pesticides, herbicides, fungicides, etc., on els 
animals poden moure’s lliurement pel camp, on s’evita l’ús 
de fàrmacs massius. I per evitar la formació de nitrosamines 
i, a més, aportar nutrients valuosos, consumiu-la sempre 
amb hortalisses abundants.

La carn processada i els seus components
L’OMS considera carn processada la “carn que s’ha 
transformat a través de la salaó, el curat, la fermentació, 
el fumat o altres processos per millorar-ne el sabor o la 
conservació”. Exemples de carns processades: frankfurts, 
pernil, salsitxes, carn en conserva i cecina o carn seca, així 
com carn en llauna i les preparacions i salses a base de 
carn”. Però, tots aquests productes són iguals? És evident 
que no tenen res a veure uns frankfurts amb un pernil ibèric.  
Tanmateix, és cert que la major part de la població consumeix 
carn processada de baixa qualitat. Quan mengem pernil 
dolç, estem menjant un xic de carn (poca) amb una mica 

(molt) de greix (glifosat, dioxines, furans, PCB i d’altres), 
midons, sal, sucres, colorants, conservants (com els 
nitrits), potenciadors del sabor i altres additius. I si, a més, 
l’ utilitzeu per cuinar, apareixen compostos d’una toxicitat 
important, com nitrosamines i amines heterocícliques. Com 
us podeu imaginar, és difícil apuntar un sol compost com a 
responsable de l’efecte carcinogen. Segurament és fruit del 
batibull de substàncies potencialment tòxiques que hi ha en 
aquest grup d’aliments (ultra)processats.
No, no hem anomenat els greixos saturats com a compost 
potencialment perillós. Si bé és cert que són els més 
abundants a la carn processada i, malgrat la mala premsa 
que han tingut durant anys, actualment s’ha demostrat que 
no augmenten la malaltia cardiovascular com es pensava. 

En realitat el problema està en els “acompanyants” del 
greix. La criança dels animals, l’alimentació anti-fisiològica, 
el sedentarisme i els tractaments farmacològics són factors 
que produeixen un greix animal que passa a ser un autèntic 
còctel de tòxics: glifosat, dioxines, furans, PCB i segurament 
altres compostos que ni tan sols coneixem.
Però això no és tot. Per fer carn processada, -frankfurts 
o embotits- s’utilitza una carn que sovint no podríem 
assegurar que sigui “pura”. De fet, hi ha hagut casos de 
preparats carnis amb presència de carns animals que no 
constaven a l’etiqueta, com quan l’OCU va trobar carn de 
cavall en algunes hamburgueses ara fa dos anys o la carn 
de porc en kebabs en lloc de carn de vaca. És més difícil 
controlar quins ingredients hi ha en aquell aliment en 
forma de salsitxa o en forma de broqueta que en el bistec 
de vedella, que veus com te’l tallen a la carnisseria.  I el 
problema no rau en si es tracta de carn de cavall (que per 
cert, és molt sana), o de porc o de vaca; sinó que no tenim 
un bon control de la qualitat de les carns ni dels tòxics que 
poden contenir. Però la indústria agroalimentària, a vegades, 
mira d’abaratir costos, encara que això repercuteixi en la 
salut dels consumidors.
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Nova senyalització turística per 
guiar els visitants del municipi

Visita del president del consell comarcal del Baix Empordà

Informació de les regidories

Què podem fer?
1.Comprar carn ecològica o de confiança sense manipular 
(o manipulada davant nostre). 

2.Reduir el consum de carn processada i prendre’n només 
puntualment, especialment si són productes no ecològics 
i dels quals en desconeixeem la procedència i la forma de 
processament. 

3.Quan ens vingui de gust menjar embotit, optem per 
un bon pernil o un embotit ecològic i de confiança. No 
caiguem en l’error de ficar-ho tot al mateix sac. El pernil 
dolç i el pernil serrà ecològic l’única cosa que tenen en 
comú és el nom. El primer és un producte processat que 
cal evitar (com tots els seus congèneres), el segon és un 
aliment de qualitat. 

I com a reflexió final, amb quin tipus de carn vermella i amb 
quin tipus de carn processada s’han dut a terme els estudis 
que han servit de font per establir aquests informes? Han 
fet algun d’aquests estudis amb carn vermella de qualitat? 
Han utilitzat un bon pernil ibèric o una bona cecina de Lleó 
o un bon llom embotit o botifarrons d’un bon carnisser…? O 
hauran utilitzat les carns vermelles i les carns processades 
que inunden, juntament amb un altre arsenal de productes 
processats, les prestatgeries dels súpers i hipermercats?
Aliments que, digui el que digui l’OMS, la FAO, la FDA, l’EFSA 
o la AECOSAN, nosaltres desaconsellem.”

El president del consell comarcal del Baix Empordà, 
Joan Català, que el passat mes de juliol va ser reelegit al 
capdavant de l’ens per segona vegada, ha visitat recentment 
l’ajuntament de La Pera per mantenir un canvi d’impressions 
amb la nova alcaldessa Lluïsa Teixidor i conèixer de primera 
mà les necessitats del nostre municipi. Durant la trobada, 
l’alcaldessa va agrair el suport del consell als pobles més 
petits, als quals presta diferents serveis, i li va demanar la 
col·laboració dels tècnics l’organisme comarcal per refer 
i posar al dia els plans municipals d’emergències per 
inundacions –INUNCAT-, nevades –NEUCAT-, focs –INFOCAT- 
i terratrèmols –SISMICAT- del municipi de La Pera.

En el decurs de les properes setmanes La Pera estrenarà 
nova senyalització turística. L’empresa Proseñal SLU serà 
l’encarregada de subministrar al municipi la senyalització 
necessària per completar el projecte  “Gaudir La Pera: un 
passeig turístic pels racons històrics i culturals del municipi”, 
després del concurs públic convocat per l’Ajuntament, sobre 
el qual es pot trobar informació més detallada en el resum 
de les actes dels plens municipals. 
L’actuació, que s’executarà de forma progressiva preveu 
diferents tipus de senyalització amb l’objectiu d’orientar 
els visitants pels diferents recorreguts i indrets d’interès 
turístic, cultural i històric. Contempla la substitució dels 
actuals cartells que hi ha a les entrades del municipi, des de 
la C-66 i Madremanya, respectivament, i la senyalització del 
nou centre d’acollida turística i atenció al públic per facilitar 
als visitants l’accés fins aquest indret. 
També preveu la instal·lació de plafons específics per a 
identificar les tres esglésies, el castell i la plaça major de 
Púbol i la plaça del frontó i inclouran una descripció de 
cada monument o espai. Finalment també se senyalitzaran 
les diferents rutes de senderisme i cicloturisme que s’han 
creat i que enllacen els quatre nuclis del municipi.
La senyalització, que ha estat adjudicada amb un pressupost 
de 53.773,00 € més  IVA.  està inclosa en el projecte “Viure 
al Poble més, 2012” i forma part complementària de l’espai 
d’acollida turística i atenció al visitant a la zona de ponent 
de Púbol.  Aquest projecte, que té un pressupost global de 
882.738,46 €, va merèixer la concessió de finançament a 
través dels programes FEDER de la Unió Europea, pels quals 
rebrà 441.369,23 € mentre que 132.410,77 € es finançaran 
a través del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya.  
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L’Entrevista

Parlem amb...
Betlem Bertran i Nadal
Ex-cartera de La Pera

“Al principi de deixar la feina, vaig trobar a 
faltar molt fer de cartera”
Per les seves mans han passat les cartes, paquets postals, girs i notificacions oficials que han rebut o enviat 
els veïns de La Pera durant les dues últimes dècades. A principis de gener d’aquest 2015, la Betlem Bertran 
Nadal ha deixat de ser la cartera del municipi, una feina a la qual ha dedicat més de la meitat de la seva vida 
i que des del 1917, i de forma ininterrompuda, havien portat a terme de forma successiva el seu besavi, avi, 
pare i germana. Els Bertran són un cas gairebé únic en la història dels carters rurals a Catalunya, una nissaga 
amb quatre generacions fent aquest servei. 

Per només dos anys, la família Bertran no ha pogut 
complir un segle com a carters rurals de La Pera. Li 
sap greu?
Un xic sí, perquè la feina m’agradava i aquí hi estava bé. 
Pensa que les primeres setmanes de deixar de fer de cartera 
ho vaig trobar molt a faltar. Ara ja ho tinc superat. Jo no 
hagués plegat però com que no veia gaire clar el futur vaig 
decidir deixar-ho i anar a treballar al Servicio Público de 
Empleo Estatal (SEPE) l’antic INEM. Hagués estat bé poder 
arribar als cent anys, però la plaça va sortir quan va sortir.

Ho va deixar perquè tenia por de perdre la feina?
No, perquè ja fa temps que vaig aprovar les oposicions i sóc 
funcionària. Ho vaig deixar perquè en els darrers anys Correus 
ha canviat molt. Sembla que va camí d’una privatització i la 
manera de treballar ha variat substancialment. Cada cop 
té menys a veure amb el que es feia abans. Així que quan 
es varen obrir les convocatòries per poder escollir un altre 
destí, vaig demanar marxar. A la funció pública, existeix 
aquesta possibilitat i periòdicament surten convocatòries 

per poder canviar de destí o d’administració i quan es va 
obrir el termini, després d’uns quants anys d’estar tancat, 
vaig demanat per anar al SEPE.

I què hi fa al SEPE?
Hi faig tasques administratives. No estic de cara al públic. 
La meva germana, Concepció que havia estat un temps 
fent de cartera a La Pera i posteriorment a Santa Coloma 
de Farners, també treballa al SEPE a Girona, però estem en 
departaments separats. Crec que així és millor. 

Com és que a casa seva hi ha hagut tanta tradició a 
fer de carter?
No ho sé. Ho desconec i això que sempre que venia 
l’inspector de Correus em comentava que era un cas digne 
d’estudi, però no hem fet res. L’avi m’explicava que cobrava 
poc i que fer de carter s’havia de compaginar amb altres 
feines. Jo m’hi vaig dedicar en acabar els estudis. Un dia el 
pare va anar a l’oficina de La Bisbal i em va proposar per 
si necessitaven algú. Al cap de poc ja treballava a Corçà 
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cobrint una baixa. Tenia 19 anys i em van fer un contracte 
de sis mesos i així va començar tot. Durant els primers anys 
recordo que vaig estar a Cruïlles i Sant Sadurní i, també, 
una temporada a Sant Joan de Mollet. Aquesta mobilitat i 
la possibilitat de tenir una plaça segura em va fer decidir a 
presentar-me a les oposicions. Quan les vaig aprovar em va 
tocar a la Bisbal. Hi vaig estar durant uns mesos. Quan va 
sortir la plaça a La Pera, el 1993 la vaig demanar i aquí he 
estat fins a principis d’aquest 2015. 

Expliqui’ns què fa un dia normal una cartera rural.
Em llevava d’hora perquè a les 7 del matí ja havia de ser a 
La Bisbal. Depenia de l’oficina d’aquest municipi. Jo, a més, 
de La Pera repartia la correspondència d’altres pobles de la 
zona: Rupià, Foixà, Cassà de Pelràs, Casavells i Matajudaica. 
Durant l’últim any arribava a La Bisbal juntament amb la 
resta de carters rurals de la zona -Corçà, Cruïlles-Sant 
Sadurní, Vulpellac, Peratallada i Ullastret- i obríem l’oficina. 
Quan arribava el camió de Correus, el descarregàvem i 
començàvem a triar la correspondència per pobles, barris, 
per paquets, certificats, etc... i després arribaven els 
carters de La Bisbal i acabàvem la feina tots plegats. Quan 
acabàvem la classificació, anàvem a esmorzar i en acabar 
cada carter marxava a fer la seva ruta. Pensa que abans 
les cartes petites i grans arribaven totes barrejades en una 
saca i, en canvi, ara arriben separades en caixes i és de 
més bon treballar i més net. Arriba tot més ben classificat 
i és millor. La classificació és un procés que es fa de forma 
mecanitzada a Barcelona. No té res a veure amb la forma 
com funcionava abans. Pensa que el que durant 100 anys 
s’havia fet igual a Correus, aquesta última dècada ha canviat 
totalment. El meu avi deia que venia a casa amb les cartes, 
que anava a recollir a l’estació del tren petit, on arribava la 
correspondència en un sac, juntament amb la dels pobles 
veïns (Foixà, Parlavà...) i les havien de triar allà mateix i 
cadascú després tornava al seu poble a repartir-les. Quan 
jo vaig començar encara tot es feia de forma manual. No 
només la tria. Teníem una llibreta on hi apuntàvem els 
certificats i els reemborsaments així com la quantitat que 
s’havia de cobrar. Els reemborsaments venien amb una 
lliurança. L’havies d’omplir a mà, n’havies  de tallar un tros 
i guardar-lo lligat amb una goma.... Els primers anys de fer 
de cartera a la Bisbal, les cartes que recollia a les bústies, 
quan arribava a l’oficina, les havia de classificar en funció 
de les rutes que llavors hi havia a la província. Per tant 
havia de saber els pobles que formaven part de cada ruta, 
havia de separar les cartes en funció del recorregut, lligar-
les amb un cordill i enviar-les a Girona. Ara en canvi quan 
es buiden les bústies tota la correspondència va a parar a la 
mateixa caixa i s’envia a Barcelona on una màquina les tria 
i classifica. Recordo que fa 10 o 15 anys es varen implantar 
codis de barres. Teníem un lector, el mateix sistema que 
s’utilitza als supermercats per veure el preu dels productes, 
quan el passaves per sobre del certificat ja et sortia una part 
de la informació. Llavors només havíem d’anotar el nom i el 
cognom. Ara ja n’hi això. Els carters tenen una PDA i al codi 
de barres ja hi surt tota la informació. Nom, adreça, DNI, etc 

L’Entrevista
i el destinatari només ha de firmar i prou. Ja no s’apunta res 
de forma manual.

Així a l’oficina de La Pera pràcticament no hi estava, 
aquests últims anys?
Fa un parell d’anys, abans que afegissin a la meva ruta 
Casavells i Matajudaica, anava a recollir el correu a La 
Bisbal i després tornava aquí. Estava a l’oficina de 8,00 a 
9,30 h. Mentre estava aquí m’ho anava preparant tot, i atenia 
a la gent que venia a recollir o a portar algun certificat o 
paquet. A les 9,30 h marxava a repartir i tornava a l’oficina 
de La Pera cap a les 13,00 h. M’hi estava un estona fins 
abans d’acabar la jornada, ja que després havia de tornar 
a La Bisbal. Quan em varen afegir a la ruta Casavells i 
Matajudaica em varen reduir l’horari d’atenció al públic a 
La Pera i només feia de  13,00 a 13,30 h. La meva hora de 
plegar eren les 14,30 h. Darrerament treballava de dilluns 
a divendres però uns anys abans m’havia tocat treballar els 
dissabtes, unes 3 hores per si hi havia alguna cosa urgent. 

Quin és el lliurament més estrany o especial que ha 
hagut de fer o recollir?
Dins d’un paquet normalment no saps mai que hi ha i per 
tant ho desconec. Una vegada per Nadal vaig tenir a l’oficina 
un paquet amb menjar que devia haver voltat molt, crec 
recordar que venia de les illes Canàries, i que desprenia 
una forta olor perquè suposo que el que hi devia haver-hi 
a dins s’havia fet malbé. Darrerament, entre les coses més 
curioses que havia lliurat hi havia un joc de rodes. Un taller 
mecànic va demanar a un proveïdor rodes de cotxe i aquest 
les va enviar a través de Correus. 
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I ja podia carregar amb un embalum tan gran i pesat?
Pesaven un xic. Anaven dins d’una caixa molt gran. Aquest 
és un dels motius pels quals vaig decidir plegar i canviar. 
Ara la feina del carter es repartir molta paqueteria. La carta 
està desapareixent.

I ho havia de portar amb el seu vehicle o anava amb 
la furgoneta de Correus?
Amb el meu cotxe. Correus em pagava el quilometratge al 
preu que està establert.

Per tant, per fer de carter cal tenir carnet i vehicle?
Si optes a una plaça de carter rural, sí. Quan demanes una 
plaça ja saps els requisits.

Portava uniforme?
Sí, la camisa, el jersei, la jaqueta, l’anorac i la bufanda. Els 
pantalons no perquè sempre m’anaven curts. De gorra jo ja 
no n’he dut.

Quin volum de cartes o paquets es reparteix un dia 
normal a La Pera?
No t’ho sabria dir amb una xifra concreta. Aquests últims 
anys han disminuït molt les cartes. Ara per Nadal de 
felicitacions pràcticament no se’n reben, mentre que abans 
per aquestes dates en repartíem un munt. Recordo que tenia 
l’oficina plena de postals de Nadal. Això s’ha anat perdent, i 
és una llàstima.

I quin tipus de correspondència repartia?
Darrerament correu comercial, factures, bàsicament dels 
bancs, de la companyia de la llum o l’aigua, revistes, etc. 
Les cartes normals tenen els dies comptats. I aviat també 
passaran a la història les factures. Moltes companyies de 
serveis ja envien, només, per Internet les seves factures.

I havia portat alguna carta d’amor, amb cors o llavis 
dibuixats al sobre?
He, he, he, algunes, però poques. No és pas de les que 
abunden més. Però són coses més aviat de criatures, he, 
he, he...

De paqueteria, què era el més habitual que portava?
Al principi de començar a treballar no en portava gaires. De 
tant en tant algun paquet del Venca, de Damart o del Circulo 
de Lectores. Ara és normal demanar coses per Internet 
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i rebre-les per missatger o per correus, però abans la 
compra a distància no era massa habitual. Per Nadal si que 
augmentaven els paquets que repartia. 

I de cistelles de Nadal, n’havia portat alguna?
No, que jo recordi no

I de multes?
I tant, unes quantes.

Com s’ho feia per lliurar una multa. S’havia trobat 
mai que toqués el timbre i qui ja se l’esperava es fes 
l’orni i no li obrís la porta?
Potser algú sí que ho feia. Hi havia gent que, evidentment, no 
sabia d’on li baixava i que et deia que no podia ser. Altres, en 
canvi, ja s’ho esperaven i no els feia massa gràcia recollir-
la, però s’ho agafaven amb resignació.

En algunes pel·lícules, s’hi veuen veïns convidant 
al carter rural del seu poble a fer el cafè quan els 
porten la correspondència. Li ha passat mai? 
Hi ha persones que són molt hospitalàries i quan els portava 
el correu sempre s’oferien per si necessitava alguna cosa. 
Si feia fred, m’oferien una beguda calenta, sobretot fora de 
La Pera. Aquí al poble com que la gent ja sap que hi tinc la 
casa no tant, però no pas perquè no siguin hospitalaris. No 
em puc pas queixar, sempre m’he sentit molt ben tractada i 
he fet amistat amb molta gent.

La feina d’ara, com la de cartera, li permet tenir 
temps lliure a les tardes. A què el dedica?
A anar a caminar. 

Ho fa perquè ara porta una vida més sedentària. Està 
tot el dia asseguda quan abans se’l passava anant 
amunt i avall. Té por de guanyar algun quilo?
No i això que al principi pensava que em passaria. Cada 
tarda intento anar a caminar un xic, per compensar el fet 
d’estar tot el matí asseguda però també per esbargir-me 
mentalment.

Quants quilòmetres caminava al dia quan feia de 
cartera?
Tres, quatre, cinc quilometres... Del cert no ho sé. Mai ho 
havia comptat. Els desplaçaments entre pobles els feia amb 
el cotxe o la moto però la resta ho mirava de fer tot a peu. 
Pujar i baixar constantment del cotxe es mortal, va molt 
malament per a l’esquena. 

Què és el que més li ha agradat de fer de cartera?
El contacte amb les persones, tot i que encara que no ho 
sembli sóc un xic vergonyosa. Fent de cartera coneixes 
a molta gent però també coneixes molt el territori que 
trepitges i aquí, a la zona on he treballat, tenim uns paisatges 
molt macos i plens de matisos que es fan notar amb el canvi 
d’estació, quan plou, un dia assolellat o quan bufa el vent. 
M’agrada molt aquesta zona.
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Entitats i activitats

Atapeït calendari d’activitats a 
l’escola Pedra Blanca

A l’escola Pedra Blanca ja és tota una tradició que el darrer 
dia lectiu abans de Tots Sants –aquest any, el 28 d’octubre- 
es faci la castanyada al pati del centre, com recull la primera 
de les imatges. L’acte que va congregar unes 80 persones, 
entre alumnes, mestres, mares i pares, va començar a les 
15,00 h. Un grup de pares es va encarregar de preparar 
el foc i de torrar l’excel·lent fruit de tardor, nutritiu i d’alt 
valor energètic, que després varen degustar els assistents. 
Mentre s’estaven fent les castanyes, la resta d’assistents 
es divertien cantant cançons i ballant danses típiques de la 
festa.

Amb l’inici del nou curs, l’escola Pedra Blanca també ha 
reprès els tallers de pares que porta a terme de forma 
regular els divendres a la tarda i en els quals es convida 
un familiar dels alumnes o un personatge del municipi o 
del seu entorn, per aprendre dels seus coneixements o del 
seu ofici. Cada una de les diferents sessions ha comptat 
amb una notable participació, que supera el mig centenar 
d’assistents entre alumnes i professorat. Tots ells segueixen 
amb atenció les explicacions dels convidats i s’han mostrat 
participatius fent preguntes sobre aquells aspectes que 
més els interessen o dels quals en tenien dubtes. De 
moment ja ens han acompanyat la nova alcaldessa de La 
Pera, Lluïsa Teixidor, com es pot veure a la segona imatge, 
que ens va explicar com és el dia a dia de l’Ajuntament del 
nostre municipi i la feina que porta a terme en benefici 
de tot el poble. També varem fer un taller anomenat El 
Bosquet amb l’Oriol Balliu que ens va permetre conèixer i 
estudiar els diferents tipus d’arbres i plantes que hi ha a 
l’escola – a la tercera imatge- i un altre amb la infermera 
Llúcia Fernández, que ens va explicar com fer la maniobra 
de Heimlich, també anomenada de compressió abdominal. 
Es tracta d’un procediment de primers auxilis per a casos 
d’ennuegament que permet desobstruir el conducte 
respiratori, normalment bloquejat per un tros d’aliment o 
qualsevol altre objecte i que si es fa correctament ajuda a 
salvar moltes vides.

Durant aquest primer trimestre també hem comptat amb la 
col·laboració del professor i geòleg Xavier Gassiot, avi d’un 
nen del centre – a la darrera foto de la pàgina- que ens va 
donar informació sobre els diferents tipus de minerals que 
existeixen.  Els minerals és precisament el nom de l’aula de 
2n i 3r, i els seus alumnes porten a terme el seu projecte 
d’estudi. També ens han acompanyat dues mares d’alumnes 
de l’escola que ens varen ajudar i dirigir en els dibuixos de 
jocs al terra del pati, un espai que aquest nou curs llueix 
més gràcies a la col·laboració d’un grup de famílies que 
el dissabte 6 de novembre varen venir al matí a podar els 
salzes de la pèrgola, llaurar l’hort i tallar els socs que s’han 
fet servir per construir elements de joc motriu. 



La Pera, Púbol, Pedrinyà i Riuràs Desembre 2015[ 16 ]

Entitats i activitats

190 persones van participar a 
la tradicional Pujada al santuari 
dels Àngels
El 18 d’octubre es va portar a terme l’anual Pujada al 
santuari dels Àngels que organitza la Joventut de la Pera 
i Púbol (JOPEPU). Els que van triar fer-la a peu, seguint la 
tradició, van sortir a les 9 del matí de can Condom i a mig 
camí es van aturar per fer un bon esmorzar i acabar de 
pujar amb plenitud de forces. A tots ells, l’organització els 
va lliurar un present per agrair-los la participació. Un cop 
a dalt, es van reunir amb la resta d’expedicionaris que van 
preferir arribar-hi amb els respectius vehicles i van assistir 
plegats a la missa en el temple del santuari. I tot seguit el 
dinar per culminar una magnífica diada que va comptar 
amb la mateixa i nombrosa participació de sempre: aquest 
any es van apuntar a la celebració 190 persones.

Aquesta activitat és una iniciativa de la comissió del pati de 
l’AMPA. Aprofitant la trobada, la Greta Tarrida, ex alumna 
de l’escola va retrobar-se amb els seus antics companys/
es i, junts, varen plantar l’ametller que ens havia regalat a 
finals dels curs passat i que es veu a la foto del costat. Des 
de l’inici del nou curs escolar també s’han portat a terme 
altres activitats com la sortida al castell de Torroella de 
Montgrí, que es pot veure en aquesta pàgina. I, un any més, 
els alumnes de l’escola han col·laborat amb la fideuada 
solidària que el municipi de La Pera porta a terme amb 
motiu de La Marató de TV3 que aquest any s’ha dedicat a 
l’obesitat i diabetis, elaborant els regals que es varen lliurar 
als assistents al dinar.
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Els equips femenins, puntals de 
la UE La Pera

La Castanyada i Halloween, junts

Entre els diferents equips del club de la Unió Esportiva La 
Pera hi destaquen els equips femenins, no solament pels 
bons resultats sinó també pel nombre d’integrants que ara 
mateix permet que hi hagi tres equips. En aquest número 
del Butlletí Municipal volem presentar-vos les integrants de 
les tres formacions que actualment estan competint en les 
seves corresponents lligues.
A dalt a l’esquerra, teniu l’equip benjamí-aleví que competeix 
en el torneig del Consell Esportiu del Baix Empordà. Dretes: 
Elsa Amatller, Martina Boschsacoma, Mar Aguilar, Berta 
López, Anna Asencio, Farners Serradell i Jèssica Àlvarez 
(entrenadora). Agenollades: Alícia Castilla, Mercè Puig, Laia 
Bonache, Bruna Peris i Emma Planas.
A dalt, a la dreta, l’equip aleví-infantil que juga al Grup 3 
de la 1a. Divisió Catalana. Dretes: Neus Juhé (entrenadora), 
Martina Amalrich, Gemma Ferrés, Irene Sànchez, Berta 
Compañó i Montse Serradell (entrenadora). Agenollades: 
Lia Chicot, Júlia Vilanova, Zhaodi Borrell i Elisenda Ramírez 
de Cartagena.

El dissabte 31 d’octubre es va celebrar la tradicional 
Castanyada, aquest any amb la novetat de la nit de 
Halloween, mirant de fusionar la tradició pròpia amb 
la moda social. A les set de la tarda es va fer la Ruta de 
Halloween, un recorregut dels més petits del poble, que 
van fer un divertit passeig pels carrers del nucli de La 
Pera , disfressats de personatges terrorífics. Per animar la 
cercavila, els organitzadors van demanar als veïns que hi 
participessin deixant una espelma encesa a fira dels seus 
domicilis, col·laboració que va contribuir a fer la rua més 
misteriosa. Després, per acabar la vetllada, al Bar l’Escola 
es va fer la tradicional castanyada per a tothom, amb vi dolç 
per al més grans. 

Entitats i activitats

I a la foto del costat, l’equip femení sènior que competeix 
al Grup 3 de 1ª Divisió Catalana. Dretes: Isidre Fàbregas 
(entrenador), Alba Ventura, Roos Suurhoff, Anna Bahí, Maria 
Viella, Martina Vila i Gemma Jan. Agenollades: Helena 
Fuster, Núria Gispert, Victòria Font, Ariadna Gómez, Jèssica 
Àlvarez, Montse Serradell, Neus Juhé i Judit Moya.
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Música i paisatge, protagonistes 
del concert dels Montgrins
La Cobla Orquestra Montgrins va oferir un magnífic concert 
a la Sala Polivalent de La Pera, el dissabte 14 de novembre 
a les 10 del vespre. L’actuació, emmarcada sota el títol de 
“Paisatges Gironins”, va oferir un passeig musical, visual i 
poètic  inspirat en diversos indrets de les nostres comarques. 
Amb la cobla dirigida pel mestre Martí Camós, les belles 
imatges del vídeo de Marcel·lí Dilmé i l’escenificació de 
l’actriu Azucena Sànchez, els espectadors van recórrer 
indrets com Torroella, Peralada, Tamariu, S’Alguer, Sant 
Pere de Roda, entre d’altres. 
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Fideuada i actuacions solidàries per a La Marató de TV3
Unes 130 persones van assistir el 
passat 22 de novembre a la fideuada 
solidària en favor de la Marató de TV3 
que cada any organitzen els veïns 
del municipi de La Pera. Els actes 
van començar a les 11 del mati amb 
els jocs per la mainada organitzats 
pel JOPEPU. Posteriorment, a partir 
de la 1 del migdia es va celebrar 
al Polivalent el tradicional dinar 
consistent en una amanida, un plat 
de fideuada i iogurt de Fonteta amb 
brownies de postres. Com cada any 
també es va preparar un menú infantil 
a base de pollastre a l’ast amb patates 
xips. En acabar va tenir lloc un ball de 
bastons a càrrec de La Bufa Bastonada 
i l’actuació del grup 200 i pico. Durant 
la vetllada solidària  es van sortejar 
els diferents obsequis que van cedir 
desinteressament els col·laboradors: 
un quadre de Fiona Morrison valorat 
en 720€, un àpat per a dues persones 

d’El Roure Blanc, un àpat per a dues 
persones de La Terrasseta, un àpat 
per a dues persones de Can Bahí, un 
àpat per a dues persones a La Trobada 
i un val per a un rentat i tallat de la 
perruqueria Nuri. 
Els organitzadors també volem agrair 
molt especialment la col·laboració de 
l’Ajuntament per haver cedit el pavelló, 
del Bar l’Escola per subministrar els 
postres, de Pollastres i Més de Flaçà 
més per portar les amanides, a Cuinats 
Jotri de Juià per les torradetes a Can 
Bosch per subministrar la meitat del 
cava, a Can Condom per cedir la meitat 
del cava i les aigües, a Comercial 
Bessons per aportar part del vi, a la 
Cervesa Artesana Pedrablanca per les 
6 caixes que va regalar i a la granja Cal 
Humà pel gasoil de calefacció. 
La recaptació total aconseguida a 
través d’aquest acte i que el municipi 
de La Pera aporta a la Marató d’aquest 

any (visible a la web i també a TV3 
el dia del programa), és de 1.110,40 
euros, un cop descomptades les 
despeses. Els ingressos obtinguts 
per la venda de tiquets van arribar a 
1.694€, als quals s’hi han d’afegir els 
238,10 aconseguits per la venda de 
begudes i números per al sorteig dels 
regals. Pel que fa a les despeses, els 
ingredients per elaborar la fideuada 
varen costar 585€, el vi 68,40, xifra a 
les quals s’hi han d’afegir 168,30€ més 
en concepte d’altres despeses.   Des 
de l’organització estem molt satisfets 
amb la col·laboració del poble i sobre 
tot perquè els perencs hem tornat 
a estar units per una bona causa, 
malgrat que la participació dels nens 
del poble va ser molt escassa. Moltes 
gracies a tots i us esperem l’any que 
be amb mes activitats per la Marató.

Informació facilitada per Mary Muñoz
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Temps era temps

Morositats i conflictes de veïns en un ple de 1916
Transcrivim l’acta del dia 23 de gener de 1916 on es tracten diferents reclamacions.

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

Seguidamente y en vista de no haberse presentado 
reclamación contra las listas de compromisarios para la 
elección de senadores y correspondiente al año actual durante 
el tiempo de su exposición al público por unanimidad, se 
acuerda aprobarlas definitivamente .

Seguidamente se acuerda nombrar comisionado al Sr. 
Secretario del mismo D. José Carreras Andreu para que pase a 
las respectivas oficinas de la Comisión Mixta de Reclutamiento 
de la provincia y recoja los expedientes de excepción 
correspondientes a esta municipalidad en el año actual .

Acto seguido se dio cuenta de una instancia presentada 
y suscrita por D. José Massanas y Solá, vecino de Rupiá, 
en calidad de apoderado de D. Carlos de Miguel de esta 
vecindad en súplica de que el Ayuntamiento acuerde dejar 
sin efecto el segundo grado de apremio declarado contra su 
citado principal D. Carlos de Miquel por la Agencia ejecutiva 
de este distrito como deudor a fondos municipales o sea de 
hallarse en descubierto de consumos y déficit del año próximo 

pasado (1915), así como de acordar que su citado sr. Principal 
contribuya solamente con dos trimestres de dichos impuestos 
en el año próximo pasado (1915) por satisfacer dos trimestres 
de los expresados impuestos en la Villa de La Escala y el 
Ayuntamiento por unanimidad acuerda no admitir dicha 
reclamación por ser extemporanea, acordandose al mismo 
tiempo continuar el expediente de apremio contra los morosos.

Seguidamente se dio cuenta de una instancia presentada y 
suscrita por D. Juan Madrenas Ponsatí de esta vecindad en 
súplica de que, después de previo examen, se acuerde ordenar 
a la madre e hijo Dª Francisca Coll Negre y Dº José Vila Coll 
procedan inmediatamente a retirar un montón de piedras que 
tienen desde hace mucho tiempo en la parte sur de la hera de 
su propiedad y calle del Arrabal así como de abstener de hacer 
el estercolero cerca del expresado lugar y a su vez quitar una 
canal de gran dimensión que tienen colocada encima del lugar 
donde hacen el expresado estercolero, y el Ayuntamiento en 
su visita acuerda pase a informe de la comisión de Fomento 
para su examen. 

Acto seguido se dio cuenta de la correspondencia de la semana 
anterior y, enterada la Corporación, se levantó la sesión de que 
yo el secretario certifico .

Asistentes:  Narciso Massa, Ramon Planellas, Gil Teixidor, Jose 
Bahí, Fermin Ponsatí,  José Carreras (secretario)”

COMPOSICIÓ DE L’ AJUNTAMENT DE LA PERA
ANY 1902

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

Juan Negre Pijaume
Pedro Ponsatí Bech
Juan Massó Nadal
Pedro Suñer Llenas
Agustín Sabarí Renart
Juan Colomer Baró
Pedro Madrenas Miás 

ANY 1904

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

Juan Negre Pijaume
José Bahí Vilar
Juan Masó Nadal
Bartolomé Xifreu Parés
Agustín Sabarí Renart
Rosendo Bahí Frigola
Pedro Madrenas Miás

Missa i ballada de sardanes a la 
Festa Major de Pedrinyà
El diumenge 29 de Novembre es va celebrar la Festa Major 
de Pedrinyà. Els actes van començar amb la celebració 
d’una missa a l’església romànica de Sant Andreu de 
Pedrinyà, amb l’acompanyament de la cobla Baix Empordà. 
La veterana formació palamosina, que aquests darrers anys 
s’ha renovat amb la incorporació de músics joves, també va 
ser l’encarregada d’interpretar la lluïda audició de sardanes 
amb la qual va continuar la diada. La festa va aplegar gent 
de totes les edats i els joves de la JOPEPU van aprofitar per 
deixar-ne constància fotogràfica.  
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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
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
................................... 972 642 310

................................................ 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

Mireia Teixidor, autora d’un conte 
amb il·lustracions 3-D
Mireia Teixidor, veïna de La Pera, ha publicat un llibre 
per a infants amb il·lustracions diferents a les que estem 
acostumats. Tant el text com els dibuixos d’ Oh!!! Quin 
desordre són obra de la seva creativitat a l’hora d’afrontar  
el projecte final de Grau en Audiovisuals i Multimèdia 
a l’escola Universitària ERAM (Escola de Realització 
Audiovisual i Multimèdia). El seu objectiu a l’hora de portar 
a terme aquest treball era demostrar que la il·lustració per 
a mainada i vinculada a la literatura infantil, es podia portar 
a terme mitjançant gràfics 3D, de manera que els resultats 
finals donessin com a fruit un llibre amb il·lustracions 
molt diferents a les que fins ara hem vist en aquesta mena 
d’edicions, que no s’han atrevit encara a aprofitar-ne les 
possibilitats.
El conte està protagonitzat per en Nil, un nen molt eixerit, 
però molt desordenat. Tant, que la seva mare el renya,  
però no serveix de res perquè la seva habitació sempre és 
un garbuix. Però un dia, enmig del batibull, uns objectes 
es rebel·laran en veure’s envaïts per unes intruses que 
augmentaran el caos de dins de l’habitació. Podreu llegir el 
llibre, veure les il·lustracions i descobrir més coses visitant 
el web www.ohquindesordre.com, que té versions per a PC, 
tablet i mòbil.


