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Guíxols#
Projecte de remodelació del carrer Colom i 
destacades millores als carrers St. Llorenç, 

St. Antoni i Sta. Magdalena   

La inversió en millores supera els 1,4 milions d’euros

L'Ajuntament de Sant 
Feliu de Guíxols us 
desitja un Feliç Any 2017

Més de 70 
activitats 
aquest mes 

de gener



guíxolsenxarxa

Obrim aquesta nova secció per recollir la vida de Sant Feliu de Guíxols a les xarxes socials, uns 
canals que tenen cada vegada més seguiment i on és possible participar i fer consultes de ma-
nera activa. Cada mes, en aquesta secció, compartirem les publicacions dels nostres perfils que 
han tingut més bona acollida. Alhora, les xarxes socials tenen un gran potencial per atendre i 
respondre consultes de la ciutadania, i farem que aquesta funció sigui visible amb les consultes 
ateses més destacades o amb més impacte. Esperem trobar-vos al món 2.0. 

#guixolsenxarxa

MOTXILLA ECOLÒGICA
Aquest butlletí està imprès amb paper de 
tipus ecològic fet que garanteix que s’ha 
produït sota els estàndards mediambien-
tals més exigents amb la fi de limitar l’im-
pacte mediambiental. 

Aquest paper s’ha elaborat sense utilitzar 
clor elemental en el procés de decoloració 
de la pasta i complint amb la normativa ISO 
14001 i EMAS (Projecte de Gestió i Audito-
ria Ecològica). 

Per altra banda, la tinta utilitzada no porta 
olis minerals i està composta per materials 
reciclables i no contaminants complint 
amb les normatives ISO 9001 i ISO 14001.

@Guixols/ Sant Feliu de Guíxols

Ajuntament   972 32 70 00

Turisme   972 82 00 51

Policia Local   972 32 42 11
  092

Mossos  112
d’Esquadra

Biblioteca  972 32 40 57

CONTACTES GUÍXOLS CONTACTES GUÍXOLS

Ràdio ST Feliu  
972 82 18 03

Centre d’Atenció Primària 
CAP 972 32 60 09
Emergències  061 / 112
902 111 444 / 93 326 89 01
(programació de visites: 24 h)

Taxi             
972 320 934 / 972 177 011

Centre Cívic Tueda 
972 82 10 58

Centre Cívic Vilartagues 
972 82 01 01

Deixalleria Municipal 
972 82 26 02

guixolsturisme

Si vols ampliar 
la informació, 
fes click aquí

Avui ens hem reunit totes les ne-
nes del club per fer l’assaig final 
del ball que hem preparat per les 
exhibicions de Nadal. Serem aquest 
dissabte a la marató de donació de 
sang i el diumenge 18 al festival de 
Nadal de Maçanet.

Bones notícies! Dijous els #uriços 
tornaran a ser els protagonistes 
dels restaurants de Sant Feliu de 
#Guíxols www.timeout.cat/girona/
ca/que-fer/campanya-

15 likes 
DONACIÓ DE SANG 
#guixols #guixolsturisme 
#baixemporda #costabrava 
#visitempordà #total_
girona #descobrircatalunya 
#igerscatalunya 
#catalunyaexperience

El Butlletí #Guíxols es fa ressò de 
la unió del Futbol de Sant Feliu, 
amb la notícia d’aquesta, i amb 
una... http://fb.me/XYqbM0vh 

Club Twirling Sant 
Feliu de Guíxols
7 de desembre 
a les 21.27

Time Out Girona
@TimeOutGiron 
29 nov.

alxirgu
/alxirgu

EFSantFeliu
@EFSantFeliu 
3 des.

Podeu veure el 
vídeo oficial del 
2D Trial Costa 
Brava 2016

2D Trial Costa Brava 2016

http://bit.ly/2hJoj2K

https://youtu.be/IdwU70lzJqA
https://youtu.be/IdwU70lzJqA
https://www.timeout.cat/girona/ca/que-fer/campanya-gastronomica-temps-duricos
https://youtu.be/IdwU70lzJqA
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Carles Motas i López
Alcalde de Sant Feliu de Guíxols

Plaça del mercat, 6/9  · Telèfon 972 32 70 00
email: oiac@guixols.cat

17220 Sant Feliu de Guíxols

Descarrega’t a la 
web municipal
l’edició del 
#Guíxols. 
Trobaràs 
una edició 
interactiva per 
smartphones i 
tablets 
(IOS i Android)

A l’inici del nou any tots ens marquem noves fites i nous reptes. Tam-
bé és el moment de fer balanç de la feina feta durant l’any anterior. 
Pel que fa a la feina que fem des de l’Ajuntament es pot reconèixer, 
objectivament, que durant el 2016 se n’ha fet molta. S’ha planificat 
el futur, s’ha establert una cronologia per l’exe-
cució dels projectes estratègics i, sobretot, s’ha 
consolidat un ritme de treball que correspon a 
una ciutat que vol assolir i realitzar totes  les 
seves aspiracions. I és que per passar dels som-
nis a les realitats cal valentia, idees clares i pas 
ferm.
El fet de definir clarament els objectius ens per-
met planificar, preveure les dificultats i finalment realitzar les aspi-
racions. Iniciarem l’any 2017 carregats de nous projectes que co-
mençaran la seva execució després de mesos de treball intern. A les 
pàgines interiors podeu veure algunes de les obres que ja han estat 
adjudicades. En destaca la remodelació del carrer Colom en el seu 
tram de l’accés al port, una zona molt utilitzada per molts ciutadans 
en les seves passejades de salut cap a la punta del moll. S’incre-

menta la seguretat dels vianants amb l’ampliació de les voreres i 
es millora l’entorn amb un nou enjardinament i paviment. Aquestes 
obres enllaçaran amb les que executarà Ports de la Generalitat en el 
seu àmbit de competència properament. Com es pot veure, és l’inici 

de la remodelació d’un extrem del passeig que 
es veurà complementada amb la transformació 
del Passeig de Rius i Calvet, que us vam presen-
tar el mes passat i que avança a molt bon ritme.
La segona fase del carrer Santa Magdalena, 
l’inici de la peatonalització dels carrers Sant 
Antoni i Sant Llorenç, el soterrament de les lí-
nies elèctriques a la Rambla Vidal, el col·lector 

de la carretera Girona o la rehabilitació de la coberta de l’Hospital 
són altres obres que començaran al mes de gener. És ben cert que la 
seva execució comportarà algunes molèsties puntuals. Us demano 
una mica de paciència ja que n’estic segur que el resultat final valdrà 
la pena.
Desitjo que tots comencem l’any 2017 carregats d’il·lusió amb 
l’esperança que es realitzin tots els nostres anhels.

Un nou any

Per passar dels 
somnis a les realitats 

cal valentia, idees 
clares i pas ferm

Butlletí #Guíxols
Coordina:  
Àrea de Comunicació-Alcaldia

Tirada: 13.000 exemplars de 
distribució gratuïta

Dipòsit legal: GI 1153-2016

A/e: premsa@guixols.cat

Portada: Jordi Gallego

https://www.facebook.com/carles.motaslopez?ref=ts&fref=ts
https://twitter.com/carlesmotas
http://www.guixols.cat
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Com i per què va néixer l’Associació? 
L’Associació va néixer per l’interès d’un grup de gent a Sant Feliu de 
Guíxols, per promocionar i donar major visibilitat a la cultura a la 
ciutat.

Quin és l’objectiu de l’Associació? 
Portar a la ciutat tota classe d’esdeveniments culturals, arts plàsti-
ques, música, teatre, dansa, literatura i tota classe de manifestacions 
artístiques, com performances, mostres al carrer o en diferents es-
pais públics que ho permetin.

A què correspon el nom d’Aleph? 
Correspon a la primera lletra de l’alfabet hebreu, del persa, del grec, 
del ciríl·lic i del llatí. De fet, per a nosaltres simbolitza el comença-
ment d’un projecte on comptem amb la capital cultural que conside-
rem que és Sant Feliu de Guíxols.

Qui és membre de l’Associació? 
Diverses persones amb perfil d’artista, però també d’altres que única-
ment tenen interès per la cultura en totes les seves vessants.

I per què el nom de “Guixart”? 
Ha estat per donar nom al grup que forma l’exposició col·lectiva, 

Guix com a traç i recordant el nom de Guíxols i Art, com a tal.

Quin estil d’obres i de disciplines artístiques es pot trobar? 
Pintura, escultura, ceràmica i fotografia, la gent hi podrà trobar des 
d’obres figuratives a obres abstractes.

En l’exposició hi han participat els alumnes del batxillerat ar-
tístic de l’Institut Sant Elm. Per què i amb quina finalitat? 
L’objectiu d’aquesta participació és estimular a la joventut de Sant 
Feliu de Guíxols que s’està iniciant en el món de l’Art a través del seu 
batxillerat artístic, i poder donar així un impuls a les seves carreres.

Com veu el moment artístic que viu la ciutat? 
Precisament, una de les raons de formar l’Associació Aleph ha estat 
la falta de promoció d’una certa part de la cultura a la nostra ciutat 
en aquets últims anys.

Quina estratègia s’hauria de seguir per millorar la promoció 
artística de nivell local? 
Intentar oferir als ciutadans i visitants de Sant Feliu de Guíxols una 
bona programació d’exposicions, mostres culturals i tota classe de 
manifestacions artístiques de gran nivell, apropant a la nostra ciutat 
els millors artistes.

Manel Marzo-Mart, president de l’associació ALEPH
El passat 3 de desembre es va inaugurar la mostra Col·lectiva d’Art “Guixart” a l’Espai K, una nova sala d’exposicions recuperada i de creació 
contemporània, amb obres dels artistes professionals Nei Albertí, Ricardo Campos, Narcís Comadira, Enric Estarlí, Ana Gutiérrez, Manel Mar-
zo-Mart, Gerard Mas, Josep Miralles, Alex Pallí, Carles Piqueras, Joan Raset, Gerardo San Martín, Trevor Skinner, Valkep i Alberto Udaeta, tots 
ells membres de la nova associació cultural ALEPH. Manel Marzo-Mart és l’actual president d’aquesta associació.

Carles Motas, Jordi Vilà, Manel Marzo-Mart i Jordi PeralesInauguració de l’exposició “Guixart”
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El pressupost de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols per aquest 2017 
preveu una inversió de 80.000 euros en la instal·lació de càmeres de 
seguretat ciutadana i vialitat (així i com també 20.000 euros en ma-
terial per a la Policia Local). Es tracta d’un esforç per millorar substan-
cialment la seguretat vial i la ciutadana amb la instal·lació de càmeres 
de vigilància i control que permetran un treball molt més rigorós en 
aquesta matèria, tot facilitant les tasques de la Policia Local i dels tèc-
nics de vialitat. 

La instal·lació de càmeres de seguretat, té la seva justificació en base 
als resultats òptims que se n’obtenen. És la principal tesi dels experts 
en seguretat, els quals incideixen que es redueix en un alt percentat-
ge l’índex de robatoris i altres activitats delictives als llocs on s’han 
instal·lat. La sola presència d’indicadors que assenyalen la presència 
de càmeres fa que hi hagi un efecte dissuasiu demostrat amb dades. 
Sense anar més lluny, les últimes informacions aparegudes als mitjans 
de comunicació revelaven que la instal·lació de càmeres en municipis 
com Platja d’Aro han permès reduir en alts percentatges els robatoris 
en vehicles i en l’interior de cases en els darrers anys. Pels cossos poli-
cials, les càmeres han passat a ser ara mateix una eina fonamental per 
l’efecte dissuasiu.

En molts municipis aquestes càmeres estan situades en punts estra-
tègics de la ciutat (entrades a urbanitzacions, zones urbanes, zones 
comercials...) i acaben essent un element més en la vigilància. 

Sovint les imatges es conserven un temps prudencial com a valor pro-
batori. Sempre es garanteix que la instal·lació de càmeres no vulnera el 
dret a la intimitat de les persones.

Igualment la funció de les càmeres en matèria de seguretat viària per-
metrà detectar i controlar possibles infraccions com altes velocitats o 
mals usos de la via pública i similars.

Pel regidor de Seguretat Ciutadana, Jordi Vilà, aquesta acció suposarà 
un avenç important i estratègic en matèria de seguretat. “És una apos-
ta que hem de fer com a eina facilitadora per als nostres agents. Cal 
recalcar que les càmeres són una eina més, molt eficaç, però que s’ha 
de complementar amb la tasca continuada de la nostra policia”.

Es posaran noves 
càmeres de seguretat

El popular genet Santi Serra portarà els seus cavalls a Sant Feliu de 
Guíxols en la 22a edició de la Festa de Sant Antoni Abat, tal com ja va 
fer al febrer del 2016. En aquella ocasió, un magnífic espectacle eqües-
tre va permetre que el mediterrani de la nostra ciutat es convertís en 
un decorat excepcional. Tant va ser així que mesos més tard, Televisió 
de Catalunya va voler mostrar als espectadors aquest esdeveniment 
fent una producció similar al programa magazín ‘Divendres’, igual de 
lluït.
L’edició d’enguany del Sant Antoni Abat es farà el diumenge 29 de 
gener de 2017.
El lloc central de l’exhibició serà de nou la platja, i pel que fa a la bene-
dicció dels animals es portarà a terme als Jardins de Juli Garreta. 

Com es recordarà, l’any 2016 la Festa de Sant Antoni va reunir un im-
portant èxit de públic en tots els actes d’aquell dia (sortida dels Tres 
Tombs, benedicció dels animals i exhibició eqüestre). Santi Serra va fer 
veure al públic que, només amb la veu, en tenia prou per executar l’ex-
hibició amb els cavalls o el poltre.

Aquest gener reviurem 
la màgia dels cavalls de 
Santi Serra 

Diumenge 29 de gener de 2017 · Sant Feliu de Guíxols 
11 h Els Tres Tombs. Passada de cavalls als carrers centrals de la ciutat
12.30 h Benedicció dels animals als Jardins de Juli Garreta
13 h Espectacle eqüestre a la platja amb Santi Serra

Festa de Sant Antoni Abat

Actuació de Santi Serra l’any passat a Sant FeliuImatge de càmera de seguretat ciutadana 
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Ambiciós pla per asfaltar carrers 
i arranjar voreres

Asfaltat
En el cas de l’asfaltat es preveu la millora d’una vintena de carrers, 
amb una inversió de 225.000 euros, i amb un termini d’execució 
d’uns tres mesos. L’empresa adjudicatària és Aglomerats Girona SA, 
per un import de 225.000 € (IVA inclòs). Les tasques es van iniciar 
el 28/11/16, començant pels carrers Francesc Isgleas, Narcís Masó, 
Carles Rahola, Francesc Ferrer Guàrdia. 

Els carrers on s’actuarà en primera instància són:

Francesc Isgleas, Narcís Masó, Carles Rahola, Francesc 
Ferrer Guàrdia, Verbània, Demazel, camí de la Caleta 
(arrels), zona pública accés apartaments Estel, Ginebra, 
Pujades, aparcament Poble Nou, aparcament pavelló 
Carles Nadal, València, Lleida, Cosme Calzada, Abat 
Sunyer, carrer i carreró Hernán Cortés, Jofre, Durban, 
Mall, Llibertat, carrer Institut i carrers Poble Nou.

Reparació de voreres
En aquest cas l’empresa adjudicatària ha estat Massachs Obres i 
Paisatge, SLU per import de 175.000 € (IVA inclòs), amb un termini 
màxim d’execució de 5 mesos. 

Els treballs es van iniciar el dijous 24/11/16, començant pel tram de 
vorera del carrer del Mall (entre els carrers Llibertat i Sta. Magdale-
na) i un tram del carrer Jofre. Els carrers on s’actuarà en primera 
instància són:

Mall, Jofre, València i Lleida (actuacions seguretat vi-
ària), Hernán Cortés, ctra. Mas Trempat, Guifré, Sant 
Ramon, Jaume I, cruïlles Mercè-Capmany i Mercè-Ma-
ll, cruïlles Concepció-Capmany i Concepció-Mall i Gra-
vina.

Sant Feliu de Guíxols ha començat un ambiciós pla d’asfaltat de carrers i arranjament de voreres valorat en 400.000 euros, el qual ja s’està 
executant i durarà uns mesos. El Govern local vol fer una actuació de millora en carrers, repartits per tota la ciutat, que precisen millores 
en l’asfalt o les voreres de moltes vies (ja sigui arranjant les existents, o en alguns casos, fent-ne de noves si no existien). En tots els ca-
sos, l’Ajuntament fa una campanya informativa als veïns de cada carrer amb les dates concretes d’actuació. El regidor d’Urbanisme, Josep 
Saballs, considera que l’obra és d’envergadura per dos motius: per l’ampli ventall de vies i carrers que s’arranjaran, i per la importància 
econòmica que suposa aquesta actuació.
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Gaudiu a Sant Feliu de Guíxols de 
l’exposició dels interiors de Rafael Masó

Fins al 30 d’abril de 2017 es pot veure l’exposició temporal Masó: Inte-
riors de Jordi Falgàs, al Palau de l’Abat del Monestir. 
Aquesta exposició és un recorregut per l’interior de nou habitatges 
dissenyats per l’arquitecte Rafael Masó Valentí (Girona, 1880-1935) al 
llarg de la seva carrera, entre 1907 i 1932. Aquesta panoràmica demos-
tra que un dels aspectes més innovadors de l’obra de Masó va ser el seu 
concepte de disseny i decoració de la llar.
Masó veia la transformació dels interiors domèstics com un aspecte 
més de la identitat nacional, de la modernització i de l’europeïtzació de 
Catalunya que propugnava el Noucentisme. D’una banda, va introduir 
i adaptar als seus interiors les idees dels dissenyadors més avançats 
d’Anglaterra, Àustria i Alemanya, i de l’altra, va integrar-hi les aporta-
cions de tot un grup d’artesans i artistes de les comarques de Girona, 
que van saber donar forma als mobles, els vitralls, els esgrafiats, la forja 
i la ceràmica que ell dibuixava.
L’exposició també permet veure l’abast territorial de les obres de Masó, 
ja que aquestes cases són a Girona, Sant Feliu de Guíxols, Olot, Torroe-
lla de Montgrí i l’Estartit. Així doncs, també mostra qui eren els clients i 
perquè van acceptar les propostes modernes de l’arquitecte.
L’exposició es pot veure fins a finals d’abril al Monestir. 
Es poden consultar els horaris a l’espai web www.guixols.cat/museu i 
més informació sobre actes complementaris.

Exposició temporal Masó: 
Interiors 

 HORARIS 
De dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 16 a 19 h
Els dissabtes d’11 a 14 h i de 16 a 19 h
Els diumenges i festius d’11 a 14 h
Dimarts tancat 

 HORARIS DE ESPECIALS D’AQUESTS FESTIUS (gener 2017)
Diumenge 1 de gener tancat tot el dia
Dijous 5 de gener obert de 10 a 13 h / tancat a la tarda
Divendres 6 de gener tancat tot el dia

www.guixols.cat/museu
www.guixols.cat/museu
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L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols està re-
alitzant fins a mitjans de gener un pro-

cés de participació ciutadana per 
copsar l’opinió i valoració de 
la ciutadania sobre el servei 

de recollida de residus, neteja 
viària, neteja de platges, aigües 

marines i gestió de la deixalleria 
municipal. 

Aquest recull d’informació permetrà 
incorporar la sensibilitat ciutadana 

al nou plec de condicions que regirà el 
nou contracte del servei.

El passat 29 de novembre va tenir lloc les 
jornades de participació ciutadana on varen 

assistir representants dels diferents associaci-
ons de veïns i comerciants de la població. 

En aquestes jornades els representants de les esmentades associaci-
ons varen poder expressar la seva opinió sobre el servei actual i varen 
aportat idees que s’estudiaran per poder millorar aquest servei en el 
futur. 
La dinamització d’aquestes jornades va anar a càrrec de l’empresa 
Datambient, encarregada de redactar el nou plec. Al final de la cada 
jornada, a cada assistent se li va lliurar una enquesta, on s’havia de 
respondre l’opinió sobre temes més concrets d’aquest servei. 
Des de l’Ajuntament s’agrairà la col·laboració de les associacions i 
dels seus representants en aquestes jornades. 
Igualment es va donar l’opció a contestar l’enquesta a la ciutadania 
en general a través de la pàgina web de l’Ajuntament www.guixols.
cat, fins al 15 de gener. Totes aquelles persones que tinguin interès 
a participar en l’enquesta però no disposen d’internet, poden anar a 
l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana (OIAC) i a les dependèn-
cies municipals de l’Ajuntament a l’edifici de les Vetlladores (carrer 
del Mall).

L’Ajuntament de Sant Feliu vol conèixer 
l’opinió sobre el servei de recollida

Les tovalloletes humides han simplificat les nostres tasques domèstiques, però s’han convertit en un residu 
molt perillós. Quan llancem una tovalloleta humida pel vàter iniciem un problema que no veiem. No són com 
el paper de vàter, que es desfà. Tot i que alguns fabricants indiquen que es poden llençar pel WC, no s’ha de 
fer perquè arriben intactes a les depuradores. Al llarg del camí es converteixen en una massa compacta que 
arrossega altres residus i que genera embussos a les canonades i grans sobrecostos en el sanejament tant 
públic com privat. L’objectiu de la campanya és conscienciar als ciutadans de l’impacte de les tovallo-
letes a la xarxa de sanejament i evitar que es llencin al WC. L’Ajuntament de Sant Feliu vol incidir i 
informar d’aquest problema.
Entre altres actuacions de la campanya hi ha l‘enviament d’un passamà informatiu a tots els ciutadans 
juntament amb la factura de l’aigua. Se’ls informa de la problemàtica i es distribueixen enganxines de la 
campanya als WC públics, dependències municipals i als establiments públics que ho demanin.

Campanya divulgativa del mal ús 
de les tovalloletes humides 

Accedeix a 
l’enquesta 
fent click 

aquí!

http://bit.ly/2htjH4Q
http://bit.ly/2htjH4Q
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Perforacions per determinar el 
subsòl del racó de Garbí
Com a treballs previs al nou projecte per embellir el front marítim 
(passeig de Rius i Calvet) s’estan fent un seguit d’accions d’estudi 
geotècnic, consistents en tres perforacions a la banda de la platja/
riera per determinar el material existent al subsòl d’aquest sector. Els 
treballs es van fer el 23 de desembre.

Millores en l’arbrat
L’Ajuntament està realitzant en diferents zones de la ciutat un seguit 
de tasques relacionades amb l’arbrat. En primer lloc es va instal·lar un 
sistema de rec autòmatic en diferents indrets de Sant Feliu i un cop 
feta la instal·lació, es van plantar de nou tots els arbres (plàtans) al 
passeig del Mar. Alhora s’ha reposat el rec automàtic a la part superior 
de la ronda de Ponent.

Reurbanització de la 2a fase de Sta. Magdalena
La Junta de Govern Local va adjudicar les obres de la segona fase 
de reurbantizació d’un tram del carrer Santa Magdalena a l’empresa 
Massachs Obres i Paisatge, per 520.630,57 € (iva inclòs). Estan previs-

tes en un termini de sis mesos, i comprenen 
les actuacions al carrer esmentat, des de la 
carretera de Girona fins a la Riera de Sant 
Amanç. Coincideixen en el tram on es fa el 
col·lector de drenatge. Les obres que es fan 
són: enderrocs de paviments de calçada i 
voreres, renovació del clavegueram i xar-
xa d’aigua potable, modificació del cablejat 

elèctric i pavimentació nova de voreres i calçada. El col·lector de la 
carretera de Girona, valorat en 369.588,89 € (s’ha de fer en un termi-
ni de set mesos) preveu la construcció d’un nou col·lector que coin-
cideix amb Santa Magdalena/ctra. de Girona, i es perllonga aigües 
amunt fins al carrer d’Antoni Ferrer.

Peatonalització dels carrers Sant Antoni 
i Sant Llorenç
El 2 de gener començaran les obres d’urbanització dels carrers de 
Sant Antoni i de Sant Llorenç, en el tram comprès entre el passeig 
del Mar i el carrer Major. Les obres han estat adjudicades a l’em-
presa Mirfer amb un import de 144.832,61 euros i amb un termini 
d’execució de 3 mesos. El projecte contempla que els carrers tinguin 
una plataforma a un únic nivell, amb una calçada de 2,80 m i unes 
voreres simètriques, però d’amplada variable, per absorvir les petites 
irregularitats de les edificacions. També es construirà una xarxa de 
sanejament separativa que tindrà embornals a la part central dels 
carrers per la recollida d’aigües superficials. Així mateix es modificarà 
la xarxa elèctrica de baixa tensió. Mentre durin les obres els trams 
afectats quedaran tallats al trànsit rodat.

Obres i millores en diferents 
àmbits de la ciutat

Finalització d’obres del c/ de St. Martirià
Les obres de millora del c/ de Sant Martirià, al barri del Puig de Sant 
Feliu de Guíxols (recomençades al mes d’octubre), es van acabar al 
desembre. La foto mostra el moment dels últims treballs, consistents 
en l’asfaltat de la via en trobar-se ja en la fase final. Aquesta obra 
havia estat aturada al desembre de 2015. L’empresa adjudicatària va 
manifestar la seva impossibilitat de continuar l’obra, i va proposar 
la rescissió de contracte. Les obres d’aquest tram van començar a 
l’octubre amb una altra empresa. Es va incorporar, a més, una acció 
de participació ciutadana (a través del pla de barris) on es va decidir 
prioritzar unes voreres més amples i eliminar les places d’aparca-
ment existents. 

Millores al c/ Durban i ctra. de Palamós
Es va realitzar al desembre la substitució de la canonada de distri-
bució d’aigua potable al carrer de Durban, així com el reasfaltat de 
l’esmentat carrer. Es dóna la circumstància que aquesta via havia 
quedat molt malmesa per les anteriors fugues d’aigua. També es va 
licitar la renovació de l’antic col·lector d’aigües pluvials de la carre-
tera de Palamós (des del carrer Comerç fins a la rotonda d’Indústria, 
un equipament obsolet fet amb volta de pedra i amb deficiències 
estructurals). Es va renovar per una canonada de servei nova.

Les obres de 
reurbanització 
estan previstes 
en un termini 

de 6 mesos 
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L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols arranjarà properament el car-
rer de Cristòfol Colom, a l’entrada de la zona portuària, amb un cost 
de 116.681,89 euros. L’obra s’ha adjudicat a l’empresa Obras y Pavi-
mentos Brossa SA, i tindrà una durada d’execució d’uns dos mesos 
des de l’inici.

En aquest carrer s’hi farà una intervenció integral de millora, que té 
diferents elements bàsics: d’una banda s’eixamplaran les voreres a 
banda i banda del carrer. Val a dir que les voreres quedaran a la ma-
teixa alçada de la via per on circulen els cotxes.

La part destinada a circulació quedarà una mica més estreta, amb 
l’objectiu de fer que els vehicles no puguin tenir velocitats elevades 
en una zona considerada sensible i estratègica per les diferents fun-
cions que té (punt d’entrada al port, zona de serveis, accés a Sant Pol, 
entrada a esdeveniments com el Festival de la Porta Ferrada, accés a 
l’aparcament del Tennis...)

A banda d’eixamplar voreres i reduir la part destinada a cotxes, s’eli-
minaran les jardineres existents i quedarà tot a un sol pla. 

Per aconseguir aquest efecte, a banda i banda del carrer (a la zona 

Actuació de millora al 
carrer Colom

Estat actual del carrer de Cristòfol Colom

Imatge simulada de l’estat del carrer després de les obres / Simulació: TUARQstudio
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del petit giratori i a la part de davant la sala de festes) hi haurà un 
petit pendent, d’uns quinze centímetres, que anivellarà tota la zona 
de manera uniforme.

Una altra de les millores evidents serà la implantació d’unes planxes 
de material ‘corten’, al·lumini oxidat, que embelliran la zona. A banda 

de fer un efecte més ornamental asseguren 
que no hi pugui haver danys si es produeixen 
desprendiments de pedres o sorra del turó 
dels Guíxols.

Val a dir que, si bé aquestes obres s’executaran 
els dos primers mesos de 2017, no entorpiran 
en absolut la celebració d’activitats progra-
mades com la Rua de Carnaval de diumenge, 
que té el seu punt d’origen en el mateix port.

Aquesta serà la primera de les inversions que 
es faran al carrer Colom i l’assumeix íntegra-
ment l’Ajuntament.

Val a dir, però, que en vindran d’altres, en aquest cas promogudes des 
de Ports de la Generalitat, com una intervenció de millora, condicio-
nament i posada al dia en les immediacions del que es coneix com a 
Nàutic Vell, cosa que permetrà tractar aquest àmbit urbanístic com 
una unitat en si mateixa.

Estat actual del carrer de Cristòfol Colom

Simulació de l’altra perspectiva del resultat de les obres / Simulació: TUARQstudio

Intervenció 
integral 

de millora: 
voreres més 

amples i 
constucció a 
una mateixa 

alçada
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Campanya de Recollida de Joguines 
Creu Roja Joventut Sant Feliu de Guíxols-Vall d’Aro va realitzar la Cam-
panya de Recollida de Joguines pels infants dels municipis de la seva 
àrea d’influència. En la seva campanya, que porta a terme de forma 
ininterrompuda des de fa més de 25 anys, es demanava la col·laboració 
de les persones que puguessin aportar joguines noves.

Es crema el magatzem adjacent a Las Vegas
El 12 de desembre es va declarar un incendi al magatzem adjacent a la 
sala de festes Las Vegas. No es van registrar ferits. El foc va començar 
cap a un quart de dues del migdia, va afectar la coberta del magatzem 
i va danyar les parets. El magatzem va quedar calcinat.

Soterrament línia elèctrica a la Rambla Vidal
Aquest mes de gener es farà la instal·lació de línies elèctriques soterra-
des als dos costats de la Rambla Vidal. L’acció permetrà millorar l’obso-
leta instal·lació present i servirà per tots els esdeveniments que es facin 
en un futur a la Rambla. Es preveu que les obres comencin al gener, i 
la previsió és que siguin de poca durada. També s’instal·laran columnes 
per tenir punts de connexió fixos.

Congrés Internacional de Defensors Locals 
Al novembre el Síndic, Josep Rius, va participar al Congrés de Defensors 
Locals. La trobada va servir per aprovar la Declaració de Girona, que re-
ferma el compromís dels municipis en la defensa i promoció dels drets 
humans. A la foto, el síndic actual Josep Rius i l’exsíndic José Luis Mayo 
amb el Premi Nobel de la Pau, Ahmed Galai.
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A iniciativa del Banc de Sang i de Teixits, amb el suport de l’Ajuntament i 
del teixit associatiu local, el pavelló de la Corxera va tenir un flux continu 
de donants de sang, amenitzat amb les actuacions d’artistes locals, clubs 
esportius (bàsquet, futbol de Sant Feliu, bàsquet, twirling), entitats corals, 
grups de gospel, solistes i associacions veïnals.
Quatre-centes vint-i-sis persones es van acostar al 
Pavelló Municipal d’Esports “La Corchera” per do-
nar sang durant la Marató celebrada el dissabte 10 
de desembre de 2016, de 10 a 15 h i de 16 a 21 h. 
D’aquestes 426 donacions, 391 es van fer efectives 
i la resta, 35 en total, varen ser oferiments de per-
sones que en aquell moment no varen poder donar 
sang.
Cal ressaltar que les 112 persones que no havien donat mai sang es van 
iniciar en la donació en aquesta Marató de Sant Feliu de Guíxols.
El format de la marató, fa que sigui una barreja entre donació de sang i 
espectacle. Com ja ve essent tradicional, es fan un seguit d’actuacions, 
que solen portar un públic concret, i aquest, a banda de veure actuar els 
integrants, participa també en la donació de sang.

El pavelló de la Corxera en alguns moments es va fer petit, sobretot a 
la tarda quan es va fer l’actuació de les associacions Dansanimàlia, i del 
Club Gimnàstic Twirling de Sant Feliu de Guíxols. Aquesta darrera entitat, 
per posar un exemple, portava més de 90 nenes a actuar en l’exhibició, 

amb els respectius pares, mares i acompanyants.

Nombroses entitats del teixit associatiu local hi van 
participar, com l’associació cultural islàmica elabo-
rant tes, les associacions de veïns (amb pastes, xoco-
latada...), els amics de l’Ermita de Sant Elm (amb pa 
amb vi i sucre), o el club local de motards (motoclub 
Pirates) que van cuinar botifarres per a tothom. En 
total van ser una trentena d’entitats, juntament amb 

el teixit comercial local, que hi col·laborava des de dies abans.

Des dels alumnes del batxillerat artístic, passant per grups de gospel, un 
duet melòdic, el cantautor local Josep Andújar o un duet de cançó de 
taverna, entre d’altres, van oferir una vetllada molt entretinguda.

En definitiva, una jornada on la participació ciutadana va tenir el seu 
màxim exponent.

persones participen a la popular Marató 
de Donació de Sang

Sant Feliu de 
Guíxols va celebrar 

una nova edició 
de la Marató de 
Donació de Sang

426 
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L’activitat nadalenca de Sant Feliu de 
Guíxols en algunes imatges

Fotos: BergantíStudi / Pere Carreras
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DIUMENGE 1 DE GENER
TOTS A L’AIGUA Primer bany de l’any. 

INSCR: a les 12.30 h. REMULLADA: a les 13 h a 
la platja de Sant Feliu de Guíxols. Brou de l’Imma i 
xocolata desfeta pels nedadors! ORGANITZA: Club 
Aquàtic Xaloc i CE Montclar. COL·LABORA: Ajun-
tament de Sant Feliu de Guíxols.

TRADICIONAL QUINA DE NADAL HORA I LLOC: 
De 18 a 21 h al Pavelló municipal La Corxera. OR-
GANITZA: AD Guíxols, Vilartagues CF i Escola de 
Futbol Sant Feliu.

DILLUNS 2 DE GENER
PARC INFANTIL DE NADAL - GANXÓ PARC 
HORA I LLOC: De 10.30 a 13.30 h i de 17 a 20 h. al 
pavelló municipal La Corxera. 

PREU: 3 € (1 sessió matí o tarda), 15€ (abon. 10 
sessions). D’1 a 14 anys. ORGANITZA: Ajuntament 
de Sant Feliu de Guíxols.

ARRIBADA DEL PATGE REIAL 

HORA I LLOC: A les 19h al Museu d’Història de la 
Joguina. 

RECOLLIDA DE CARTES AMB L’ASSISTÈNCIA 
DEL PATGE REIAL HORA I LLOC: De 19 a 20h al 
Museu d’Història de la Joguina.

DIMARTS 3 DE GENER

PARC INFANTIL DE NADAL - GANXÓ PARC 
HORA I LLOC: De 10.30 a 13.30h i de 17 a 20 h. al 
pavelló municipal La Corxera. 

PREU: 3€ (1 sessió matí o tarda), 15 € (abonament 
10 sessions). D’1 a 14 anys. ORGANITZA: Ajunta-
ment de Sant Feliu de Guíxols.

GOSSOS I LLETRES: TALLER DE LECTURA AMB 
GOSSOS A càrrec de l’associació ATAGI, activitat a 
partir de 6 anys. HORA I LLOC: A les 12 h a la Bibl. 
Octavi Viader i Margarit. INSCR: 972324057 o a bi-
blioteca@guixols.cat.

ARRIBADA DELS PATGES REIALS 
HORA I LLOC: A les 19 h al Museu d’Història de la 
Joguina, a la Rambla Generalitat i a la Plaça Salva-
dor Espriu. 

RECOLLIDA DE CARTES AMB L’ASSISTÈNCIA 
DEL PATGE REIAL HORA I LLOC: De 19 a 20 h.

DIMECRES 4 DE GENER
VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ “GUÍXOLS: 
EINES I CREENCES” HORA I LLOC: A les 11h i a 
les 17h al Museu d’Història (Monestir). Recomana-
da per a tots els públics. PREU: 3€. Menors de 14 
anys: gratuït presentant el carnet del Club Súper 3. 
Cal reserva prèvia a l’Oficina de Turisme, al 972 82 
15 75 o a museuhistoria@guixols.cat.

GOSSOS I LLETRES: TALLER DE LECTURA AMB 
GOSSOS A càrrec de l’ass. ATAGI, que treballa amb 
animals amb finalitats terapèutiques i lúdiques. Ac-
tivitat a partir de 6 anys. HORA I LLOC: A les 12h a 
la Biblioteca Octavi Viader i Margarit. Cal inscripció 
al 972324057 o a biblioteca@guixols.cat.

ARRIBADA PER MAR DELS CARTERS REIALS 
HORA I LLOC: A les 18.30h. Desfilada pels car-
rers del centre ciutat. RECORREGUT: Club Nàutic 
vell, passeig dels Guíxols, rambla Vidal, placeta Sant 
Joan, c/Hospital i plaça Monestir. 

Tot seguit, ENCESA DE L’ESTEL DE NA-
DAL. Espectacle audiovisual al Mones-
tir i desprès recollida de cartes amb l’assis-
tència dels Carters Reials a la Porta Ferrada.

DIJOUS 5 DE GENER

CAVALCADA DELS REIS MAGS D’ORIENT HORA 
I LLOC: A les 19h. 

RECORREGUT: sortida zona esportiva Vilartagues, 
ctra. Girona, rambla Vidal, passeig del Mar, avda. Juli 
Garreta i plaça Monestir.  

Tot seguit, ACTE DE BENVINGUDA I LLIURA-
MENT DE LES CLAUS DE LA CIUTAT Espectacle 
audiovisual al Monestir i desprès recollida de cartes 
amb l’assistència dels Reis Mags d’Orient a la Porta 
Ferrada.

DIVENDRES 6 DE GENER

CONCERT DE LAKASTE (Figueres, pop, guanya-
dors concurs Sona9.2016) HORA I LLOC: A les 21 
h a Cas Romagué - Casa Irla. 

DISSABTE 7 DE GENER

CONCERT DE MADAME MUSTASH (Vilaür, pop-
rock-folk-“chanson” francesa) HORA I LLOC: A les 
21 h a Cas Romagué - Casa Irla.

DIUMENGE 8 DE GENER

AUDICIÓ DE SARDANA HORA I LLOC: A les 12 
h al Passeig dels Guíxols. Amb la cobla Els Rossinyo-
lets. Es rifarà un tortell de la pastisseria Cortés. 

XII CONCURS DE TEATRE AMATEUR TOTS 
EREN FILLS MEUS

HORA I LLOC: A les 18h al Teatre Auditori Narcís 
Masferrer. Venda d’entrades anticipades a l’Oficina 
de Turisme de dll. a ds. de 10 a 18 h i dg. i festius de 
10 a 17 h i 1 h abans de la funció a la taquilla del 
teatre

L’AGENDA de l’1 al 31 de gener de 2017

MERCAT MUNICIPAL. Cada diumenge de 9 a 14h a la Pla-
ça del Mercat i al Passeig Marítim.

TEMPS D’URIÇOS ELS MESOS DE GENER I FEBRER. 
Uriçada popular dissabte 28 de gener 2017.

COMPARTEIX LA TEVA AVENTURA A LES XARXES 
AMB L’ETIQUETA #nadalalmuseu. Descobreix les aventu-
res que t’esperen als 27 museus de la Xarxa de Museus de les 
Comarques de Girona i podràs guanyar fantàstics premis; 
com un cap de setmana a la Vall de Núria, un Ipad i un passi 

familiar anual per visitar tots els museus de la xarxa. Fins al 
8 de gener, al Museu d’Història (Monestir). Més info: www.
nadalalmuseu.com. Organitza: Generalitat de Catalunya, Di-
putació de Girona i Xarxa de Museus de les comarques de 
Girona.

mailto:biblioteca@guixols.cat
mailto:biblioteca@guixols.cat
mailto:museuhistoria@guixols.cat
mailto:biblioteca@guixols.cat
http://www.Nadalalmuseu.com
http://www.Nadalalmuseu.com


guíxolsprograma

BALL PER ALS SOCIS amb el grup Duet Melody. 
HORA I LLOC: A les 18 h al Centre Cívic Tueda.

DIMECRES 11 DE GENER

AULA CULTURAL: Sant Pol i S’Agaró, història, 
imatges i record. A càrrec del Sr. Miquel Borrell i 
Sabater, historiador. HORA I LLOC: A les 18 h al 
Centre Cívic Tueda.

DIJOUS 12 I DIVENDRES 13 DE GENER
TALLER: CREACIÓ D’UN COMERÇ ELECTRÒNIC 
AMB WEBSHOP HORA I LLOC: De 17 a 21 h al 
Clúster Tecnològic - Associació Arttic (C/ Sant Adolf, 
18). MÉS INFO: David González (695 796 901). 
INSCR: Oficina del Pla de Barris, al 972327019 o al 
872 21 90 45 (de dll. a dv. de 10 a 14 h).

DIJOUS 12 DE GENER

XERRADA – PRESENTACIÓ DEL PROJECTE Els 
usos tradicionals de les plantes de l’Alt Camp. HORA 
I LLOC: A les 12 h al Museu d’Història (Monestir), 
a l’Espai del Metge i de la Salut Rural. Presentació 
amb una demostració de remeis tradicionals, a càr-
rec del Sr. Xavier Salat. Gratuït.

DIVENDRES 13 DE GENER

CONCERT DE FLUXUS (St Feliu, post rock català, 
debut!) HORA I LLOC: A les 21 h a Cas Romagué 
- Casa Irla. 

DISSABTE 14 DE GENER

TALLER: CALENDARI PERPETU: INICIACIÓ AL 
PAPERCRAFT A càrrec d’Alba Navarro. 2 grups, 
a partir de 7 anys i a partir de 13 anys. HORA I 
LLOC: A les 11 h a la Biblioteca Pública Octavi Via-
der i Margarit. Gratuït.

CONFERÈNCIA – SALUT I SOCIETAT: Els usos 
tradicionals de les plantes de l’Alt Camp. A càrrec 
del Sr. Xavier Sala. HORA I LLOC: A les 12 h a la 
sala Abat Panyelles (4a. planta Monestir). Gratuït.

CONCERT DE MATAGALLS (Montseny, folk-
punk) HORA I LLOC: A les 21 h a Cas Romagué 
- Casa Irla.

DIUMENGE 15 DE GENER

BALL PER ALS SOCIS amb l’organista Albert 
Roncero. HORA I LLOC: A les 18 h al Centre Cívic 
Tueda.

DIJOUS 19 DE GENER

XERRADA: L’Empordà Federal. Tradició i futur. Pre-
sentació a càrrec de Verónica Lahoya. Intervindran 
Ángel Jiménez i Joan Botella. ORGANITZA: Fede-
ralistes d’Esquerres. HORA I LLOC: A les 19.30 h a 
la Biblioteca Pública Octavi Viader i Margarit.

DIVENDRES 20 DE GENER

CONFERÈNCIA: El Noucentisme i les seves cir-
cumstàncies històriques de Jordi Casassas i Ym-
bert. En el marc de l’exposició Masó interiors. 
HORA I LLOC: A les 19 h a la Sala Abat Panyelles 
(4a planta) del Monestir. Aforament limitat.

DISSABTE 21 DE GENER

MERCAT DELS ENCANTS. 

HORA I LLOC: De 9 a 14 h a la Plaça del Mercat. 
ORGANITZA: Guíxols Comerç i Turisme Associa-
ció.

TALLER D’ESPIES: APRÈN A ESCRIURE MIS-
SATGES SECRETS. A càrrec d’Alba Navarro. A 
partir de 6 anys. HORA I LLOC: A les 11 h a la 
Biblioteca Pública Octavi Viader i Margarit. Gratuït.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE Breu història del na-
cionalisme espanyol de Francesc Puigpelat. Premi 
d’Assaig Irla 2016. 

HORA I LLOC: A les 19 h a la Casa Irla. 

TRAVE CIGAR BOX AND THE ATOMIC TSUNA-
MI SURFERS (Olot, surf punk & dirty blues) HORA 
I LLOC: A les 21 h a Cas Romagué-Casa Irla.

DIUMENGE 22 DE GENER

TROBADA DE MOTOS HISTÒRIQUES “RUTA 
DEL CARRILET”. Arribada a mig matí a la Plaça 
del Monestir.

CONCERT/VERMUT AMB LEONMANSO (Ciuta-
della de Menorca, indie-folk) 

HORA I LLOC: A les 12h a Cas Romagué-Casa Irla 
(c/Algavira, 65-69). 

XII CONCURS DE TEATRE AMATEUR Cansalada 
cancel·lada HORA I LLOC: A les 18h al Teatre Au-
ditori Narcís Masferrer. 

ENTRADES ANTICIPADES: Oficina de Turisme de 
dll. a ds. de 10 a 18 h i dg. i festius de 10 a 17 h i 1 
h abans de la funció a la taquilla del teatre.

BALL PER ALS SOCIS amb l’organista Carlos Ri-
bas. A les 18h al Centre Cívic Tueda.

DIJOUS 26 DE GENER

XERRADA: Pautes bàsiques de nutrició i medicina 
de l’esport. A càrrec de Centre Mèdic Futurmèdic. 
HORA I LLOC:  A les 19 h a la Biblioteca Pública 
Octavi Viader i Margarit.

DIVENDRES 27 DE GENER

CONFERÈNCIA DEL DR. EDUARD ESTIVILL Dor-
mir bé per viure més i millor. En col·laboració amb el 
Casal de Tueda. Aules de la Gent Gran. Cicle Salut 
i Societat. 

HORA I LLOC:  A les 19.30 h a la Sala Abat Panye-
lles (4a planta) del Monestir. 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: Converses amb la 
Violant, d’Eva González Colomer. 3r volum de la 
Trilogia “Viatge a l’harmonia”. HORA I LLOC:  A les 
19h a la Biblioteca Pública Octavi Viader i Margarit.

CONCERT BIPOLAR (Bcn/Costa Brava, pop català, 
presentació del disc) HORA I LLOC:  A les 21 h a 
Cas Romagué-Casa Irla (c/ Algavira, 65-69). Entra-
da gratuïta.

DISSABTE 28 DE GENER

URIÇADA POPULAR – 6 uriços, 1 copa de cava i 1 
llesca de pa 6 € HORA I LLOC: A les 11 als Jardins 
Juli Garreta.



guíxolsprograma

TALLER: Construccions medievals amb paper-
craft: El Monestir de Sant Feliu, castells,... A càr-
rec d’Alba Navarro. 2 grups, a partir de 10 anys i 
a partir de 13 anys. HORA I LLOC: A les 11 h a la 
Biblioteca Pública Octavi Viader i Margarit. Gratuït.

HORA DEL CONTE: “Bitxos”. Per a nens de 0 a 
3 anys. Els nadons i les seves famílies podran re-
passar cançons com l’Aranyeta xica, Marieta vola, 
vola, Zum, zum l’abella zum, Cargol treu banya... 
HORA I LLOC: A les 11 h a la Biblioteca Pública 
Octavi Viader i Margarit.

CONCERT PETER MAYR PROJECT (Austria/Bcn 
Brava, rock progressiu/free) HORA I LLOC: A les 
21h a Cas Romagué-Casa Irla (c/ Algavira, 65-69). 
Entrada gratuïta.

DIUMENGE 29 DE GENER

RUTA D’UNS 14KM ALS BUFADORS DE BEVÍ I 
LES BALMES D’EN TEIXIDOR A Santa Maria de 
Besora. SORTIDA: A les 8 h de l’estació d’autobu-
sos SFG. PREU: 15 €. ORGANITZA: C.E. Montclar.

VI TRAVESSIA NO A LA FRED Només per als 
més valents! A les 10 h recollida de dorsals, a la 
platja davant de l’Ajuntament. SORTIDA: A les 11 
h. Prova no competitiva. INSCRIPCIONS: www.
clubaquaticxaloc.com. 

SANT ANTONI ABAT. LLOC: Als Jardins Juli Gar-
reta. A les 11 h Inici dels Tres Tombs. A les 12.30 h 
Benedicció d’animals. A les 13 h Espectacle eqües-
tre a la platja.

BALL PER ALS SOCIS amb el grup Jordi Giró 
HORA I LLOC: A les 18h al Centre Cívic Tueda.

DILLUNS 30 DE GENER

AUDICIÓ MODERN 

HORA I LLOC: A les 20 h a l’Auditori de l’Escola de 
Música. DURADA: 1h aprox. ORGANITZA: Escola 
de Música.

EXPOSICIONS
FINS AL 9 DE GENER 

Exposició fotogràfica La fi dels dies de Yu-
rian Quintanas. Al vestíbul de la Biblioteca 
Pública Viader i Margarit en l’horari habitual 
d’obertura.

FINS AL 15 DE GENER  

Exposició Mostra Col·lectiva d’Art Nei Albertí, 
Ricardo Campos, Narcís Comadira, Enric Estarlí, 
Ana Gutiérrez, Manel Marzo-Mart, Gerard Mas, 
Josep Miralles, Alex Pallí, Carles Piqueras, Joan 
Raset, Gerardo San Martín, Trevor Skinner, Val-
Jep, Alberto Udaeta. A l’Espai K, capella de l’Antic 
Hospital (c/ Hospital, 33-35. HORARI: Dv. i ds. 
de 10.30 a 13.30 h i de 17 a 20 h. Dg. de 10.30 
a 13.30 h.

DEL 14 DE GENER AL 26 DE FEBRER   

Exposició de pintura Interiors de Pere Lluís 
de León. VERNISSATGE: dissabte 14 de gener 
a les 19 h. A la Casa Irla, c/ Algavira 65-69.

FINS AL 30 D’ABRIL

Exposició temporal Masó: Interiors de Jordi 
Falgàs Al Palau de l’Abat del Monestir.

CADA DIILLUNS

Reunió de la PAH A partir de les 18.30h a la 
Bibl. Pública Octavi Viader i Margarit. 

Conversa en francès De 15.30 a 16.30 h a la 
Bibl. Pública Octavi Viader i Margarit. A càrrec 
de Sandrine Rendu. INSCR. I INFO: 646173248 
o cachou_s@hotmail.com i 972324057 o bi-
blioteca@guixols.cat 

Conversa en Rus De 15.30 a 16.30 h a la Bibl. 
Pública Octavi Viader i Margarit. A càrrec de Yu-
lia Kalashnikova. INSCR. I INFO: 659 641 715 i 
yulia_key@hotmail.com. 

Curs Informàtica Gent Gran De 16 a 17.30 
h a la Bibl. Pública Octavi Viader i Margartit. 
A càrrec de Lidys Troncoso. Gratuït. INSCR. I 
INFO: 972 324 057 i biblioteca@guixols.cat.

CADA DIMARTS

Conversa en anglès.De 15.30 a 16.30 h a la 
Bibl. Pública Octavi Viader i Margarit. A càrrec 
d’Anna Cortey. INSCR. I INFO: 622 52 25 93 o 
annacortey@hotmail.com 

Curs Informàtica Gent Gran De 16 a 17.30 
h a la Bibl. Pública Octavi Viader i Margartit. A 
càrrec de Lidys Troncoso. INFO: 972 32 40 57 i 
biblioteca@guixols.cat.

Curs d’hipopressius, recuperació post-part 
De 10 a 11 h a Familiarium. PREU: 105€/trim. 
INFO: T. 717 707 037.

Trobada de mares. Grup post-part De 10 a 12 
h.  A Familiarium.  INFO: 717 707 037.

CADA DIJOUS

Curs de biodansa De 19 a 20.30h a l’Estudi 
de pilates Equilibri. PREU: 40€/mes. INSCR. I 
INFO: 651 041 577 o noemi.biodansa@gmail.
com 

CADA DIVENDRES
Conversa en anglès De 15.30 a 16.30 h a la 
Bibl. Pública Octavi Viader i Margarit. A càrrec 
d’Anna Cortey. INSCR. I INFO: 622 52 25 93 o 
annacortey@hotmail.com 

Conversa en alemany De 17 a 18.30 h a la 
Biblioteca Pública Octavi Viader i Margarit. A 
càrrec d’Anna Cortey. INSCR. I INFO: 622 522 
593 o a annacortey@hotmail.com

Curs de massatge infantil. De 10 a 11.30 h 
a Familiarium. Preu:135€/trimestre. INFO: 717 
707 037

Trobada de mares. Grup post-part. De 10 a 
12h. A Familiarium.  INFO: 717 707 037

http://www.clubaquaticxaloc.com
http://www.clubaquaticxaloc.com
mailto:cachou_s@hotmail.com
mailto:biblioteca@guixols.cat
mailto:biblioteca@guixols.cat
mailto:yulia_key@hotmail.com
mailto:annacortey@hotmail.com
mailto:biblioteca@guixols.cat
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Grup Municipal de 
Convergència i Unió

No ha presentat l’escritGrup Municipal CUP
-Poble Actiu

Guíxols des del Carrer hem estat el grup més actiu a l’oposició du-
rant el 2016
Quan ens vam presentar a les passades eleccions municipals vam dir que ho fèiem, entre 
altres qüestions, per obrir un espai de debat i participació necessari per construir una al-
ternativa municipal. Recordeu el nostre lema de campanya? “La política la fas o te la fan”. 
Doncs aquest 2016 hem fet política a partir de trobades, assemblees i actes que sempre 
han tingut un mateix denominador: les propostes s’han d’elaborar de manera col·lectiva. 
I també ho hem fet a partir de la presentació de 21 mocions al Ple i de formular més de 
50 preguntes al Govern. En tot cas, el compromís de Guíxols des del Carrer pel 2017 és 
continuar treballant propostes que prioritzin el bé comú, que donin resposta als problemes 
de la gent i que suposin un ús més eficient dels recursos públics i una redistribució més 
equitativa dels mateixos.
Ens trobareu en el nostre local del C/ Sant Ramon els dimarts a la tarda, o bé, a hores con-
vingudes: guixolsdesdelcarrer@gmail.com       

Gràcies, Àncora
Des de l’any 1947, el setmanari ÀNCORA ve fent una gran tasca, informant a tots els ganxons 
dels esdeveniments i notícies més destacades de la nostra ciutat.

Aquest setmanari, pel qual han passat molts redactors i col·laboradors, ha donat un gran servei 
a la ciutat en la difusió de les principals notícies durant molts anys.

Malauradament aquest desembre tanca aquest setmanari després d’arribar als 70 anys d’exis-
tència. La crisi econòmica sens dubte ha ajudat en aquest afer.

És per aquests motius que des del nostre grup volem reconèixer i agrair tantes i tantes hores 
dedicades altruistament en la confecció i redacció d’aquesta revista que ha estat tot un refe-
rent de la nostra ciutat al llarg de 70 anys.

Volem aprofitar també aquestes línies per desitjar-vos a tots els ganxons i ganxones d’aquesta 
ciutat i també a totes les persones que han vingut a passar aquests dies a casa nostra, unes 
BONES FESTES i BON ANY NOU 2017. 

MES no utilitzarà aquest espai directament i el cedeix a la ciutadania. 
Contacte santfeliumes@gmail.com, escrits de màxim 1000 caràcters incloent firma i títol

El projecte no puc esperar! Per fi a Sant Feliu
Per la meva feina, sóc auxiliar d’infermeria, he vist moltes vegades com la malaltia de Crohn 
feia estralls en la qualitat de vida dels malalts. Projectes com el NO PUC ESPERAR! proven 
de pal·liar una mica els efectes de la malaltia. Estic segura que els malalts ganxons tant de 
Crohn com de colitis ulcerosa, estaran molt contents que la nostra ciutat per fi hagi entrat 
en el projecte. Hagués estat bé que des de l’Ajuntament se li hagués donat més publicitat i 
que s’hagués donat la informació sobre el projecte als malats que ho sol·licitessin. No deu ser 
fàcil viure amb l’angoixa que en un brot pots tacar-te la roba, només qui ho pateix ho sap.

ANNA ONIANI

mailto:guixolsdesdelcarrer@gmail.com
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Benvingut 2017, anem per feina
Encetem el 2017 amb intensitat. Aquest mes de gener s’iniciaran diverses actuacions per 
millorar diferents espais públics. Començarem pel carrer Colom, on es farà un paviment 
alçat al mateix nivell de les voreres, s’ampliarà l’espai de passeig pels vianants i es posaran 
tanques de corten de protecció a les parets de rocalla. Al mateix temps als carrers Sant 
Antoni i Sant Llorenç s’aplicarà el mateix tipus d’acabat, amb paviment a un sol nivell i 
s’aprofitarà per renovar tota la xarxa de serveis i canalitzacions.
El sauló dels Passeigs del Mar i del Guíxols també es renovarà, actualment es troba en molt 
mal estat i quan plou o fa vent, queda ben palès. 
La reparació de les esllavissades i de les escales del carrer Ricard Boadella i Sanabria també 
es portarà a terme aquest inici d’any, així com també el reforç d’enllumenat públic en dife-
rents zones de la Ciutat.
Des del Grup Municipal de Tots Per Sant Feliu, aprofitem també l’oportunitat per desit-
jar-vos una molt bona entrada d’any.

Tots per Sant Feliu (TSF)

Una ciutat del 2017(?)
El canvi d’any és el moment per fer grans propòsits i fixar-se objectius. Des de la responsa-
bilitat d’un grup municipal també es pot fer aquesta reflexió i així ho intentarem.
Volem que la ciutat aprofiti el 2017 per assolir millores importants i que, d’aquestes, la més 
destacable sigui que l’ocupació creix i es consolida, que hi hagi menys situacions de risc so-
cial i més justícia social. Per fer-ho comptem amb les línies que té el pressupost municipal 
pel 2017 i la voluntat ferma de no defallir en tot allò que estigui al nostre abast.
Treballarem per treure l’interrogant que hem posat al títol, no podem seguir dubtant de la 
nostra ciutat, ens cal fer una transformació important per situar-la en un punt molt millor 
que l’actual. Ens cal una modernització de l’administració i  un aprofundiment en la demo-
cràcia local que faci més engrescadora la política local.
Tenim il·lusió en allò que ens ocupa i creiem en les possibilitats i l’empenta de la ciutat i de 
la ciutadania.

Grup Socialista de Sant Feliu 
de Guíxols

Un 2017 determinantó
Esquerra Republicana us desitja un bon any 2017 a tots els ganxons i ganxones. Com s’acostu-
ma a dir, serà un any de canvis, però segurament i anteriorment no hauran estat uns canvis tan 
determinants com els d’enguany. Serà un any de noves perspectives i de nous reptes, i hem de 
ser conscients de les dificultats i sacrificis que això comporta. A ERC Guíxols encoratgem a la 
ciutadania a estar al costat dels nostres representants i institucions, sobretot ara que arriba el 
moment de la veritat, i quan veurem un estat espanyol més ferotge de com l’hem vist fins ara. 
Desitgem un nou marc legal on la justícia social sigui la bandera d’un nou país. Des d’ara, 
ERC inicia una nova campanya, “la República que farem” en la que us convidem a partici-
par. Fem-la junts, digues-hi la teva! Entra a larepublicaquefarem.cat

 
Salut i República!

Feliç 2017!

ERC Guíxols

Visiteu la seu electrònica 
ciutada.guixols.cat
per relacionar-vos amb 
l’Ajuntament a través d’internet

http://ciutada.guixols.cat
http://ciutada.guixols.cat


Arribada dels Reis 
Mags d’Orient

DILLUNS 2 DE GENER

19 H Arribada del Patge Reial i recolli-
da de cartes

LLOC: Museu d’Història de la Joguina

 DIMARTS 3 DE GENER

19 H Arribada dels Patges Reials i re-
collida de cartes

LLOC Museu d’Història de la Joguina, a 
la rambla Generalitat i a la Plaça Sal-
vador Espriu.

 DIMECRES 4 DE GENER

18.30 H Arribada per mar dels Carters 
Reials.

DESPRÉS, desfilada pels carrers del 
Centre Ciutat amb l’animació de Per-
cussió Ganxona.

A continuació acte d’encesa de l’Estel 
de Nadal al Monestir. 

DESPRÉS Recollida de cartes per part  
dels Carters Reials

LLOC Monestir/Porta Ferrada

 DIJOUS 5 DE GENER
19 H Cavalcada de Ses Majestats els 
Reis Mags de l’Orient.

RECORREGUT Carrer Canigó, ctra. Giro-
na, Rambla A. Vidal, Passeig del Mar, 
avda. Juli Garreta i Plaça Monestir.

A continuació acte de benvinguda i 
lliurament de les claus de la ciutat a 
Ses Majestats.

DESPRÉS Recollida de cartes per part 
de Ses Majestats

LLOC Monestir/Porta Ferrada


