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TELÈFONS D’URGÈNCIA
EMERGÈNCIES
Mossos d’Esquadra (Policia)
Bombers
Emergències Mèdiques

112

Policia Local

972 15 93 43

TELÈFONS D’INTERÈS
AJUNTAMENT
Recaptació
Oficina de Turisme
Serveis Marítims
Pavelló Es Quatre Camins
Ràdio Cap de Creus 88.7 FM
Deixalleria
Centre d’Atenció Primària (C.A.P)
Hospital de Figueres
Farmàcia Moradell
Farmàcia Colomer
Llar d’infants Es Papanell
Escola Caritat Serinyana
Institut Cap de Creus
Rectoria
Parc Natural Cap de Creus
Taxi Fèlix
Olé Taxi
Estació bus

972 25 82 00
972 25 81 94
972 25 83 15
972 25 84 17
972 25 86 07
972 15 92 00
972 25 88 36
902 11 14 44 / 972 25 88 07
972 50 14 00
972 25 87 51
972 25 89 32
972 15 92 82
972 25 11 08
972 25 11 11
972 25 80 84
972 19 31 91
606 06 70 15
626 52 68 32
972 25 87 13

HORARI D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ A L’AJUNTAMENT
De dilluns a divendres de 9h a 14h i dilluns a la tarda de 15h a 18h
Serveis tècnics: cita prèvia al telèfon 972 25 82 00
Edició: Ajuntament de Cadaqués / Tiratge: 1.000 exemplars / Impressió: Grafiques Alzamora, S.A. / Dipòsit legal: Gi 1008-2017
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Cultura

BCIL
S’han fet es tràmits i documentació pertinents per declarar l’Oratori de Sant Piu V i es Corral de la Gala Béns
Cultural d’Interès Local, amb l’objectiu de dotar aquests
dos monuments de la importància que tenen dins la història de Cadaqués i evitar-ne així el deteriorament.
Aquesta documentació es troba actualment al Consell
Comarcal de l’Alt Empordà, òrgan encarregat d’atorgar
aquesta catalogació, ja que Cadaqués és un municipi
amb menys de 5.000 habitants.

PROGRAMA DE RÀDIO GENT SALADA
Per tal de donar a conèixer el parlar cadaquesenc entre
es més joves, s’ha creat es programa de ràdio Gent Salada. S’emet des de Ràdio Cap de Creus cada dimecres
de 5 a 6 de la tarda, presentat per en Lluís Gispert.

En aquesta primera edició hi han participat 15 equips,
de tres persones cada un. As participants se’ls hi va regalar es llibre El vocabulari de Cadaqués de l’Ernesta
Sala i una samarreta. Es programa ha estat possible
gràcies al suport de l’escola Caritat Serinyana, Ràdio
Cap de Creus, la Societat l’Amistat i l’Ajuntament.

RUTA DALÍ A PEU
S’ha recuperat la Ruta Dalí a peu, circuit format per un
total de 12 suports que reprodueixen quadres de Salvador
Dalí, des des mateix punt on van ser pintats. Aquesta ruta,
que comença a Sa Conca i arriba a Portlligat, va ser creada
l’any 2004 per commemorar el centenari del naixement de
l’artista i es trobava força malmesa degut a ses obres fetes
a la via pública.
TORRE DE LES CREUS
S'ha encarregat un projecte de consolidació de la torre
per evitar-ne es seu deteriorament, així com millorarne l'entorn.
ART I JOIA
S’han adquirit dos focus led per al Teatre Art i Joia, que
permeten graduar la intensitat de la llum. Aquests substituiran es dos focus d’exterior que hi havia hagut fins ara i
que eren molestos.
S’ha dotat d’internet el Teatre Art i Joia, per tal que pugui
entrar dins l’oferta de turisme de congressos, en la realització de cursos o atres actes.
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CINEMA INFANTIL
S’ha recuperat la proposta de fer cinema infantil a l’Art
i Joia. Cada quinze dies, des des mes d’octubre fins al
gener, s’han ofert pel·lícules amb una entrada de
3euros. Aquesta iniciativa s’ha pogut dur a terme gràcies al suport de la Societat l’Amistat i de l’AMPA Caritat Serinyana.
CICLE GAUDÍ
Cadaqués s’ha adherit al CICLE GAUDÍ, es circuit estable de cinema que promou l’Acadèmia del Cinema Català, amb el suport del Departament de Cultura, la
Diputació de Girona i la Fundació SGAE. Un cop al mes
a l’Art i Joia s’ofereixen pel·lícules produïdes a Catalunya i d’estrena recent a un preu baix. Fins ara s’hi han
projectat: Espanya en dues trinxeres, la guerra civil en
color, Un monstre em ve a veure i el Guardià Invisible.
Durant l’istiu s'atura la programació del Cicle Gaudí i es
reprendrà a partir des mes de setembre.
GEGANTS DE CADAQUÉS
S’han reparat es gegants de Cadaqués, després que fossin objecte d'una bretolada amb un líquid corrosiu, que
els hi va cremar es cartró i es vestits. Durant l’istiu passat es varen fer vestits nous as gegants, que actualment
es guarden en un lloc més adequat.
CESSIÓ D’OBRES DEL MUSEU DE CADAQUÉS
Tres quadres del fons d’art del Museu de Cadaqués han
format part de s’exposició Surrealisme a Catalunya. Els
artistes de l’Empordà i Salvador Dalí, comissariada per
Alícia Viñas i que es va celebrar al Museu l’Hermitage
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de Sant Petersburg (Rússia) i al Museu del Tabac d’Andorra. Concretament ses obres cedides van ser Somni
oblidat i Investigació per la desaparició d’un rellotge de
l’Àngel Planells i Cala Torta de Jaume Figueras.
REMODELACIÓ DE RÀDIO CAP DE CREUS
S’ha remodelat Ràdio Cap de Creus, desplaçant ses estudis a pocs metres de ses antics i adequant-la a ses
necessitats actuals. Sa noua ràdio continua estant a s’edifici des costat des Bombers, en un espai més reduït,
però millorat amb la instal·lació d’un nou mesclador i
d’una bomba de calor.

Urbanisme i Serveis

FAR CAP DE CREUS
S’ha arreglat l’exterior de l’edifici del far de Cap de Creus,
tapant ses esquerdes, canviant una biga exterior molt deteriorada i pintant-ne sa façana.

CARRER DE SA BRETXA I CARRER PRUNA
S’ha canviat es desaiga des carrer de sa Bretxa i des carrer de la Pruna, aprofitant per refer-ne es rastells malmesos.

LLUMS ESTACIÓ D'AUTOBUSOS
S'han canviat es llums de l'estació d'autobusos per uns de
led que milloren l'eficiència energètica.
ROS
La brigada municipal ha refet es mur de paret seca de l’aparcament de la plaja del Ros.

PODRITXÓ
S’han adquirit jardineres i s’hi han plantat genaris per tal
d’unificar i millorar la imatge des Podritxó.
CARRER SANT PIU V I CARRER DE SES OLIVERES
S’ha arranjat es carrer de Sant Piu V, que porta a la plaja
de Sa Conca, i es carrer de Ses Oliveres.

CONTENIDORS SOTERRATS
S’ha soterrat una línia de contenidors a la plaça de Ses
Herbes, que entrarà en funcionament una vegada s'hagin
soterrat ses línies elèctriques.
NAU INDUSTRIAL
S’ha traslladat part des magatzem de la brigada municipal
i l’arxiu a una nau del Pla del Sr. Llorenç. Aquest canvi ha
de permetre un major control del material que disposa l’Ajuntament.

JARDÍ JOAQUIM CUSÍ
S'ha realitzat un projecte per remodelar el parc infantil Joaquim Cusí, situat a la Felipa.
PLA LOCAL PREVENTIU DE RESIDUS
S'ha realitzat el Pla Local de Prevenció de Residus de Cadaqués, on es recullen accions a fer fins el 2021 per tal de
disminuir el volum de residus.
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Medi Ambient

MOLL DE PORTDOGUER
S’han refet ses escales des moll de Portdoguer, després
que ses llevantades de l’hivern se les emportessin.

ARBRAT
S’han plantat tamarius a l’aparcament de Portlligat, per
tal de fer ombra as vehicles que s’hi estacionin durant la
temporada turística.
Es varen treure ses macrocarpes mortes del Passeig i s’hi
han plantat moreres per unificar la imatge d’aquesta
plaça.

RAMPA SES OLIVERES
S'ha realitzat un projecte per rehabilitar sa rampa de Ses
Oliveres
CATÀLEG DE CAMINS RURALS
Conjuntament amb es forestals s'està treballant en la realització d'un catàleg de camins rurals del municipi

SERVEIS MARÍTIMS
S’ha traslladat a l’Ajuntament el departament de Serveis
Marítims, fins ara situat a sa Riera.

DESBROSSAMENT
S'han fet treballs de desbrossament a sa Perafita, la carretera de l'Aiga, l'aparcament de la carretera Cap de
Creus, a Sa Guarda i as camí de Calanans per tal de crear
una franja contra incendis

S’ha adquirit una furgoneta pel departament de Serveis
Marítims.

CAMPS DE BOIES
S’ha realitzat es concurs per la gestió des camps de
boies de la badia i de Portlligat, per ses temporades
2017-2021.
XIRINGUITOS
S’ha realitzat es concurs per la concessió de la instal·lació
i explotació des quioscos que ocupen domini marítimo-terrestre de Ses Oliveres i Portlligat.
BAR CAP DE CREUS
S’ha realitzat el concurs per l’explotació del bar de Cap de
Creus.
NETEJA DE PLAGES
S’han netejat ses plages d’embarcacions velles i abandonades
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MOLL DE PORTLLIGAT
S’hi han posat ses lloses que faltaven.

