Benvolguts veïns i veïnes,
En aquest BIM trobareu el resum de les tasques realitzades al llarg del
primer trimestre de l’any i algunes de les actuacions que es duran a terme les properes setmanes per millorar la mobilitat del poble. Així mateix, es pot destacar que s’ha iniciat una prova pilot de recollida porta a
porta de matèria orgànica per millorar la gestió dels residus al poble.
-Canvi
Canvi de regidor
-Aquest mes de març el regidor Dídac García Manzano va renunciar al
seu càrrec per motius personals. La resta de l’equip de govern li volem
agrair la seva tasca al llarg d’aquests prop de 3 anys junts al govern municipal. En el seu lloc entrarà com a regidor Marc Rodrigo Dalmau, que
ocuparà les mateixes carteres d’Hisenda, Recursos Humans, Joventut,
TIC, Sanitat i Serveis socials.
Participació ciutadana:
-Al llarg dels mesos de gener i febrer es van produir quatre trobades amb
una desena de veïns del poble que van participar en les jornades per redactar el reglament de participació ciutadana de Fortià. Un cop acabat
l’esborrany, els serveis jurídics de l’Ajuntament va fer les revisions legals
pertinents. Entre altres coses, es regula la organització del Consell del
poble, la participació dels veïns i les entitats. El reglament va ser aprovat
inicialment al Ple del dia 22 de febrer. Anirem informant dels següents
tràmits.

Elecció del Jutge de Pau substitut:
D'acord amb el que estableixen els articles 4 a 7 del Reglament 3/1995,
de 7 de juny, dels jutges de pau. S'obre la convocatòria pública per a l'elecció del càrrec de jutge de pau substitut, per a un període de quatre
anys.
Les sol·licituds es podran presentar fins el dia 25/04/2018, a les oficines
municipals en horari d'atenció al públic.
Caldrà acompanyar la sol·licitud de la següent documentació:

•

Currículum vitae, especificant l'activitat professional o mercantil
que està exercint.

•
•

Fotocòpia compulsada del DNI.
Declaració responsable de no incórrer en cap de les causes d'incapacitat previstes en l'article 303 de la Llei orgànica del poder judicial.

•

Declaració responsable de no incórrer en cap de les causes d'incompatibilitat o prohibicions previstes als articles 389 a 397 de la Llei
orgànica del poder judicial.

Medi Ambient:
-Fortià ha iniciat el tractament de la matèria orgànica (FORM) en el mateix municipi per evitar així la recollida i transport dels residus fins al
Centre de Tractament de Residus. Cal tenir en compte que pels pobles, el
cost de la recollida selectiva de FORM amb contenidors a la via pública i
el transport fins a la planta és massa elevat per la poca quantitat de residus orgànics que recullen, i tractar la FORM en el mateix municipi és
una solució viable i econòmicament molt més factible amb el tractament via compostatge casolà i comunitari.

A Fortià, 52 veïns tenen compostador casolà i gestionen més del 20% de
la matèria orgànica del municipi. Molts ciutadans, però, no disposen de
l'espai necessari per poder tenir un compostador casolà per a ús particular. Per això, es comencen a posar en marxa iniciatives de compostatge
col·lectiu/comunitari. A Fortià es posen en marxa compostadors amb
una capacitat de 1.050 l. per a tractar les restes orgàniques. La recollida
se centrarà en els carrers del nucli que no disposen de jardí. A més a
més, les restes orgàniques es transformaran en adob que es podrà utilitzar per a les zones enjardinades municipals.
L'Ajuntament ha escollit, també, posar a prova el mètode de recollida
porta a porta, que permetrà tenir més cura del material que s'aboqui al
compostador comunitari, i assegurar-se que els residus orgànics recollits no estiguin barrejats altres materials que dificultin el compostatge.
Aquesta recollida l'està efectuant personal propi de l'ajuntament. Des
del consistori es convida a participar voluntàriament a aquells veïns que
estiguin situats en la zona seleccionada per la recollida.
Des que el dia 5 de març va començar la recollida porta a porta i durant
aquest mes de març les 18 famílies que han participat han aportat un
total de 196,15 kg, una mitjana de 10,9 kg per família. Una manera de
millorar el tractament dels nostres residus i estalviar recursos públics
per a d’altres actuacions prioritàries.
Trobareu tota la informació a l’ajuntament i a la web www.fortia.cat
-La brigada municipal va netejar un pas entre un camp i un rec per connectar el Parc Bosc i la carretera Llarga. Properament, està previst el cobriment d’un petit tram del rec de les Campanes, que recull les aigües
residuals del poble, per millorar la seguretat de l’indret.

Mobilitat
-S’ha demanat la subvenció al Consell Comarcal per a la redacció de projectes per al giratori que connecta la carretera de Riumors, l’avinguda de
Pau Casals, el carrer Major i la zona esportiva municipal. És un espai que
necessita d’una millora, atès que l’espai va quedar sense acabar d’urbanitzar quan es va fer el sector, un cop tinguem el projecte permetrà buscar vies de finançament per a la seva i millorar l’accés sud al poble des de
Riumors.
-Properament s’executaran les obres del tram inicial del carrer Major un
cop s’han licitat i adjudicat aquest darrer trimestre a l’empresa Hiercons.
Aquesta actuació permetrà acabar la vorera entre la plaça de Catalunya i
el carrer del Delme, així com soterrar tots els serveis d’aquest nou tram.
-Properament es faran actuacions en el tram del carrer Reina Sibil·la, entre els carrers Teresa de Pallejà i Cases Noves, consistents en desplaçar el
semàfor fins al carrer de les Cases Noves i la creació de voreres pintades,
com a l’avinguda de Teresa de Pallejà. Una actuació necessària per millorar la seguretat dels vianants.
Serveis:
-Es va procedir a reparar i actualitzar el Parc urbà de salut situat al Parc
Bosc, a càrrec de l’empresa LAPPSET (192,39€).
-L’empresa SIMSA va reparar l’avaria que va tenir l’enllumenat públic dels
carrers de Narcís Monturiol, de Pep Ventura i de Salvador Dalí (603,21€).
Aquesta avaria va provocar talls constants de llum durant uns dies degut
a la dificultat de localitzar el problema.
-El mes de gener MPolinet, SLU va decapar i abrillantar el terra de les
sales gran i petita i els labavos del Centru, que en algunes parts tenia di-

verses afectacions. Amb un cost de 1.185,8€.
Ensenyament
-La brigada municipal ha adequat un espai a l'exterior de l'escola com a
aparcament per 12 bicicletes i 12 patinets pels alumnes. Amb aquesta
actuació, demanada pels nens i nenes, hi haurà un millor accés a l'escola
i més ordre a les entrades i sortides de l'alumnat. Esperem que aquesta
actuació sigui un incentiu per escollir mitjans com la bicicleta o el patinet per anar a l'escola. El cost del material comprat a Materials Miquel
ha estat de 820,78€ i els elements metàl·lics d’aparcament 469,48€.
Esports:
Esports
-El proper dia 10 de juny se celebrarà la III Duatló rural de Fortià. Us animem a participar o sinó podeu fer-ho com a voluntaris. Per fer de voluntari us podeu inscriure a l’Ajuntament o a ajuntament@fortia.cat
La reunió de voluntaris serà el 24 de maig a la Llar de Jubilats a les 20h.
Cultura i patrimoni:
-El dia 21 de març es va celebrar a la Llar dels Jubilats el Dia Mundial de
la Poesia de la mà d’un bon nombre de veïns. En l’acte, presentat per en
Josep Palmada, es van llegir un total de 8 poesies. Una d’elles, La Poesia,
de Marc Granell, va ser llegida en 13 idiomes per fortianencs provinents
de diversos països. Una iniciativa molt ben acollida per la cinquantena
de veïns presents a l’acte. Esperem repetir aquesta i altres activitats que
fomentin la cultura i la lectura.
-L’11 de març els Comediants de Llers van portar l’obra Ell i ella. Va
comptar amb 48 assistents i una recaptació de 144€. Si us la vàreu perdre, podeu tornar a veure teatre al Centru el 15 d’abril amb La suite, de
la Companyia Aula de Teatre de Maçanet de la Selva.

-S’ha editat un nou plànol informatiu i cultural amb motiu que s’havien
exhaurit els impresos fa uns vint anys. Ha anat a càrrec de l’empresa
SRMapes, que ha gestionat la publicació amb els anunciants que han
aportat una quantitat econòmica i que no ha tingut cap cost. Els textos
han anat a càrrec de l’historiador Pol Meseguer Bell. D’aquesta manera
s’aconsegueix un plànol informatiu per a qualsevol veí o professional i al
mateix temps un itinerari cultural per als visitants de Fortià i als turistes
allotjats als establiments hotelers o clients dels restaurants del poble.
-El mes de gener van quedar descobertes les restes de l’antic molí de
l’Oquera datat, almenys, als segles XVI i XVII i propietat de la família fortianenca dels Ferrer. Si bé era conegut per molts veïns, el desbrossament fet pels seus propietaris permetrà començar un seguit d’actuacions per netejar i desbrossar el seu entorn per tal que les restes puguin
ser estudiades i visitades.
Festes:
-Festa
Festa Major d’hivern:
d’hivern la festa va tenir un cost de 4.972€
El divendres es va fer la presentació del quadern El delme a càrrec d’Elvis
Mallorquí, 212,5€. L’autor farà un article als Annals de l’IEE.
Al dissabte al matí l’activitat es va concentrar a la zona esportiva amb
partits de futbol base, masterclass de tennis i passejades amb poni. A la
tarda, el Pallasso Miquelet va fer gaudir els nens amb el seu espectacle
(499,08€). La xocolatada, amb productes del Gros Mercat, va costar
73,24€. A la nit es va fer el Playback popular i Radiocassete Night (212€)
va punxar música. La sonorització de tot el dia va costar 302,5€ (T. Salleras). El diumenge es va comptar amb la Cobla els Rossinyolets (825€) i
la Montecarlo (2.662€). La publicitat de la festa a l’Hora Nova va costar

145,2€ i la distribució de cartells 40,4€, a càrrec de Gerard Boris.
-El dia 24 de febrer es van celebrar els actes del Carnaval, amb més presència de veïns als actes de dia que els de nit. A la tarda es va fer la rua,
la passarel·la, la xocolatada (115,38€) i l’actuació infantil d’en Jordi Patxecu (380€). A la nit es va comptar amb la presència del grup Dalton
Bang per fer el ball de disfresses. El grup i l’equip de so van tenir un cost
de 3.569,5€. Els actes van comptar amb la col·laboració de l’AMPA de
l’escola, que es va fer càrrec de la barra.
-Fins l’11 de maig podeu portar fotografies per a l’Exposició de fotos antigues per l'XI Homenatge a la Vellesa. Demanem la vostra col·laboració
amb l’aportació de fotografies que no s'hagin exposat mai. Les podeu
portar a l'Ajuntament en horari d'atenció al públic, on se’n farà còpia.
Agenda:
Podeu trobar totes les activitats programades al poble al calendari d'activitats de la web: http://www.fortia.cat/calendarihttp://www.fortia.cat/calendari -dactivitats/

21 Abril 11:30 a la Llar de jubilats presentació del llibre El quadern d'Osiris, de Montserrat Segura i Feliu.
23 abril. A partir 9:00.
9:00 Parada de Roses i Llibres als Paradells. Organitza
l’AMPA Fortià.

12 maig 10:00 trobada a la plaça Catalunya pel Let's Clean Up Europe.
Es farà una operació de neteja en algun indret natural del poble.

20 maig l’Homenatge a la Vellesa (consulteu el programa).
3 juny a la plaça de l’Església Catifes de Corpus de la Colla de Corpus.
10 juny 10:00, al Parc Bosc, la III Duatló Rural de Fortià.
23 Juny 23:30 Encesa de Foguera de Sant Joan amb Cava i coques per a
tothom.

En aquest BIM parlem... del Servei de Correus
Des del canvi de destinació laboral de la Cristina, la cartera del poble durant 30
anys, hi ha hagut nombrosos canvis del personal de Correus que realitza els
seus serveis a Fortià. Aquest fet dificulta l'entrega del correu a les vostres llars,
ja que els nous carters no tenen un coneixement exhaustiu del municipi com la
Cristina.
Un dels fets que accentua la problemàtica és que hi ha nombrosos veïns amb
errors en les adreces, que no tenen el número a la façana o que no tenen bústia,
entre d'altres. Si abans la cartera tenia memoritzats els canvis de domicili, on
vivíem tots plegats o on podia deixar les cartes, ara ja no és així.
Des de l'ajuntament hem reclamat a Correus una estabilitat amb el personal
que fa el servei al municipi i la resposta ha estat negativa i han comunicat que
ells segueixen perfectament el sistema de contractació del personal que tenen
establert.
Vist que Correus no millorarà el seu servei, aconsellem que reviseu les adreces
de les cartes que rebeu i que ho comuniqueu a les entitats que corresponguin
(bancs, companyies elèctriques, telefòniques, gas...). Si les adreces o noms són
incorrectes pot ser que el carter torni la carta al remitent.
També cal revisar si les cartes que rebeu de Xaloc tenen l’adreça correcta, ja que
de no ser així, i rebre-la fora de termini, podria donar lloc a recàrrec. Si veieu
que no és la que correspon, des de l’ajuntament podem tramitar-vos la rectificació.
Encara hi ha alguns habitatges que no tenen el número a la façana, els que no li
tingueu, podeu adquirir-lo a l’Ajuntament per 3€.Una altra mesura és tenir la
bústia en un lloc visible i amb l’adreça o, si ho preferiu, amb els vostres noms.
Des de l'Ajuntament us podem fer unes etiquetes adhesives amb el nom i/o
l’adreça.

