Benvolguts veïns i veïnes,
Aquests darrers mesos de l’any han estat dels més complicats dels darrers anys per la situació política que està vivint el país, amb la celebració
del referèndum per la independència i el seguit de concentracions per
reivindicar la llibertat dels presos polítics. Tot i això, els serveis públics
han continuat amb la normalitat esperada per donar resposta a les necessitats veïnals, de les quals es pot destacar l’inici del procés per a la
redacció del reglament de participació ciutadana o la millora de l’enllumenat públic.
Ajuntament
-Al Ple del 26 d’octubre es van aprovar les mocions de rebuig a l’aplicació
del 155, la violència de la policia espanyola i exigir la llibertat dels Jordis.
-Es va fer el sopar de Nadal amb els treballadors i regidors (Restaurant
Bodegón, 525€; i es van fer 16 lots de Nadal (Botiga de Fortià, 928€).
-L’Ajuntament ha renunciat al programa Formació i Treball del SOC, que
per al 2017 va fer que comptéssim amb un treballador extra per a la brigada, degut a la falta de candidats per aquest 2018. Recordeu, que els
veïns interessats que hagin esgotat les prestacions socials es poden inscriure al SOC per optar-hi en properes convocatòries.
Referèndum de l’1 d’octubre:
d’octubre
-Els resultats a Fortià del referèndum sobre la independència de Catalunya van ser els següents: 316 vots emesos (del cens universal del país)
305 vots a favor del sí / 8 vots a favor del no / 2 vots nuls

Eleccions al Parlament de Catalunya:
Catalunya
-Els resultats a Fortià de les eleccions al parlament convocades pel govern Espanyol a través de l’article 155 de la Constitució van ser els següents: 446 vots (84,62%, sobre un cens de 527 votants).
JxCAT: 138; ERC: 124; C’s: 81; PSC: 38; CUP: 28; Podem: 15; PP: 13
Grup Verd: 2; Pacma:1 ; Blancs: 5; Nuls: 1
-Des del darrer trimestre de l’any 2015 s’han realitzat diverses gestions
amb entitats bancàries (La Caixa, Banc Sabadell, Caixa d’Enginyers) perquè instal·lin un caixer automàtic a la població. Malauradament cap de
les entitats ha estat receptiva a les propostes i ubicacions proposades.
Se seguirà fent el possible per aconseguir una de les necessitats reclamades pels veïns.
Equipaments:
-Com podeu haver vist, aquests any la brigada ha condicionat una caseta
per dotar d’electricitat a la zona de la pista del Parc bosc. Ara restem a
l’espera que Endesa doti aquesta instal·lació i poder il·luminar la zona i
les activitats que s’hi facin sense haver de llogar generadors. El material
ha anat a càrrec de Materials Miquel.
-La brigada municipal, com sempre, ha realitzat el manteniment d’elements de l’escola que necessitaven ser arreglats.
-Durant l’any 2017 l’Associació Ballem ha organitzat 75 sessions de ball a
50 €/dia, que han reportat al poble 3750€. Els ingressos seran destinats
a renovar les cadires per unes de noves de més qualitat per millorar la
comoditat dels assistents als actes.

Participació ciutadana
-Els 12 i 19 de desembre al vespre es van celebrar dues jornades amb
veïns a la llar dels jubilats per realitzar el disseny del reglament i els òrgans que hauran de regir la participació ciutadana a Fortià els propers
anys. Va comptar amb la participació de 14 veïns. S’han programat tres
jornades més de treball pels dies 16, 23 i 30 de gener. Us animem a participar-hi.
Mobilitat
-El mes de novembre la brigada va instal·lar les noves plaques dels carrers de a Ceràmiques Ferrer de la Bisbal (1.612,8€). Com heu pogut veure ara no només contenen el nom del vial sinó també una explicació del
mateix. Mica en mica es procedirà al canvi per aquest nou model, sobretot a les que estan en mal estat o amb faltes ortogràfiques.
-El mes d’octubre es va aportar sauló al sòl de l’aparcament del Camp de
l’església a càrrec de Ciments Miquel (361,59€) per millorar el ferm d’aquest nou indret on la gent pot aparcar sense haver de deixar el vehicle
al mig de la plaça. Així mateix es van canviar de lloc els contenidors de la
plaça de Josep Tarradellas al citat aparcament per millorar el pas i visió
de vehicles i vianants.
Serveis públics
-Durant el mes d’octubre la brigada municipal va desplaçar el fanal de la
pista de petanca per millorar la il·luminació a la plaça de l’Església. Es va
llogar una retroexcavadora a McRent per 231,9€ i comprar material a
Elèctric Ymbert per 272,59€.

-El mes de novembre l’empresa SIMSA va procedir a substituir els llums
dels fanals per llums leds als carrers de les Cases Noves, un tram de Teresa de Pallejà i a la plaça de l’Empordà. Ha tingut un cost de 12.106’05€
amb una subvenció d’un 46% de la Diputació. L’objectiu és reduir el cost
energètic i guanyar amb visibilitat. Un projecte que continuarà fins acabar la substitució de tots els llums antics. Per al 2019 està previst fer els
carrers de la Marinada, la Tramuntana, de Requesens i dels Paradells.
Medi Ambient:
-A finals d’octubre la brigada municipal va procedir a l’embelliment de
l’avinguda de Josep Pla amb la plantació de romaní, proveït per Vivers
Itxart de Garriguella per 321,86€.
-A finals de novembre es va dur a terme la poda anual de l’arbrat del municipi. Per ajudar a la brigada en la poda dels arbres més alts, a la plaça,
l’Escola i a la zona industrial els Cossos es va llogar durant una setmana
un elevador a Mc Rent per 894,67€.
-Durant el primer trimestre del 2018 entrarà en una prova pilot de recollida porta a porta de compostatge casolà a través del Consell Comarcal
en una part del centre del poble, ja que és una zona amb menys patis i
horts on col·locar un compostador. Properament us arribarà la informació i la convocatòria de la xerrada dels tècnics del consell. El cost de l’actuació encara no se sap.
-Al darrer trimestre es va netejar el rec del Molí i de Fonolledes per millorar el pas de l’aigua i evitar problemes en cas de riuades. L’actuació va
anar a càrrec de la brigada municipal amb el suport de la maquinària de
Treballs agrícoles Santi Jordà. Així mateix, l’empresa també ha dut a terme els desbrossaments i tractaments agrícoles anuals (3.447,95€).

-El 26 de novembre es va celebrar la III Fira i mercat de segona mà a la
Llar dels jubilats amb la participació de l’AMPA, Joves de Fortià i el Consell Comarcal. Esperem que en properes ocasions els veïns vegin aquesta
fira d’intercanvi com un vehicle per aprofitar i es pugui consolidar un
nou model de gestió dels residus.
Cultura:
-L’1 d’octubre l’artista local Francis Piep va inaugurar l’exposició Una

mirada al futur al Centre Agrícola, cedida de manera gratuïta. A més, el
mateix artista va fer donació als fortianencs d’una obra al·legòrica de
Catalunya, que està exposada al despatx de l’alcaldia.
-El 8 d’octubre l’historiador local Pol Meseguer Bell va realitzar de manera altruista la visita Els lligams entre Fortià i Sant Pere de Roda, que va
repassar la història de la població i del monestir, senyor del poble fins al
segle XIX, a través dels vestigis conservats. L’activitat estava emmarcada
en les Jornades europees de patrimoni, les terceres que se celebren a
Fortià, amb la presència de 18 assistents.
-El 5 de novembre el Centre Agrícola va acollir l’obra Un marit ideal d’Oscar Wilde a càrrec de la companyia Tquatre amb un cost de 500€, més el
cànon de de l’SGAE de 49,11€. Es va fer una recaptació de 168€ dels 56
assistents.
-El 23 de desembre el grup Veus Empordaneses va a l’església parroquial. Atès que el grup no cobra per a l’actuació l’entrada va ser gratuïta. Els
hi agraïm moltíssim la seva col·laboració per fer gaudir de la bona música al públic assistent. Al final de l’acte es va fer un piscolabis, proveït per
la Botiga de Fortià (13,79€) i Gros mercat (28,33€). El disseny del cartell,
a càrrec de la Neus Fort va costar 53 €.

Festes:
-Enguany es va celebrar per tercer cop consecutiu la Castanyada, que va
comptar amb castanyes i garnatxa per a tots els assistents (proveït per
la Botiga de Fortià, 156,2€), els dolços del concurs de coques i pastissos i
l’espectacle de màgia El circ de les puces, a càrrec del mag Fèlix Brunet
(605€). El concurs, cada any amb més nivell, el va tornar a guanyar la
Marta Romaguera, aquest any empatada amb la Jèssica López, que publicaran la recepta a la revista de la festa major. Els participants van rebre un ganivet pastisser ( 18,38€ a Regalos &Co).
-El dia 28 de novembre els regidors i les entitats es van reunir per escollir els grups musicals de les festes majors de 2018. A més a més van
decidir reduir en 3.575€ el pressupost dedicat a les festes majors per
dedicar-ho a altres activitats i necessitats de la població.
A la Festa de Sant Julià i Santa Basilissa: el dissabte 13 de gener el discjòquei Radiocassette Night després del Playback popular. I diumenge 14 el
conjunt Montecarlo i la cobla Rossinyolets. I a la Festa de Sant Cels: el
divendres 27 de juliol el grup Banda Neón, el dissabte 28 l’orquestra Gerunda i el diumenge 29 la cobla Rossinyolets i havaneres amb el grup
Voramar.
-El 17 de desembre l’Ajuntament amb la col·laboració de la Botiga de Fortià, Salma, Cooperativa d’Espolla, Can Bertu, el CE Fortià, Joves de Fortià
i Urban Salut van organitzar els actes en benefici de la Marató. Hi va haver diversos actes: dos partits de futbol, la presentació dels equips del
CE Fortià, una marxa nòrdica, amb una desena de participants, el Vermut solidari a la plaça i el dinar solidari. La recaptació final va ser de
1.070,5€. Moltes gràcies a tots els col·laboradors, entitats i empreses!

El cost dels ingredients de l’arrossada, a càrrec de l’Ajuntament, va ser
de 248,35€€ (La botiga de Fortià (32.5€) Gros Mercat (87,03€), la Carnisseria de la Magdalena (65,51€) i Mercadona (63.67€).
-Reserveu-vos el proper el dia 24 de febrer perquè se celebraran els actes
del Carnaval a Fortià amb rua, animació infantil, xocolatada i passarel·la
de disfresses infantils. A la nit es comptarà amb el grup Dalton Bang,
escollit per l’AMPA, que també realitzarà el servei de bar.
Ensenyament
-El dia 2 de desembre l’AMPA de l’Escola Teresa de Pallejà va organitzar
la quina en benefici de les activitats de la mainada. Va comptar amb el
suport de l’Ajuntament.
-El 20 de desembre l’Ajuntament va col·laborar amb la logística del Festival de Nadal de l’Escola Teresa de Pallejà.
Esports:
Esports
-El 16 de desembre el CE Fortià es va celebrar la presentació dels vuit
equips, set d’ells de futbol base (caganius, prebenjamins, benjamins,
alevins, infantils, cadets i, per primer any, juvenils). Us animem a què us
feu socis de l’entitat i ajudar econòmicament a l’entitat més antiga en
activitat que hi ha al poble, fundada l’any 1948. Així mateix l’Ajuntament
va col·laborar amb el club en l’organització de la quina de Sant Esteve.
-El dia 31 de desembre els Joves de Fortià van organitzar la tradicional
Sant Silvestre, la cursa més “patxanguera” de l’Empordà, que va comptar
amb 150 corredors valents. Una part de la cursa va transcórrer per uns
dels itineraris saludables a la carretera de Llarga i de la Gallinera.

Parlem del.... certificat digital
La legislació vigent preveu que el ciutadà es pugui relacionar amb l’administració mitjançant un certificat digital permetent operar de manera
segura des qualsevol lloc mitjançant un dispositiu electrònic.
Mitjançant el certificat digital es poden realitzar tràmits en línia amb
plenes garanties jurídiques amb la mateixa validesa legal que una signatura manuscrita. Qui disposi d'un certificat digital podrà identificar-se i
signar documents de forma segura i amb validesa legal, la mateixa que
una signatura manuscrita.
De certificats n’hi ha de molts de tipus: en funció de l’acreditació, del
suport i/o segons l’entitat d’acreditació. Des de la Generalitat, per tal de
poder operar amb les administracions públiques s’ofereix la possibilitat
d’obtenir el certificat idCAT en el web www.idcat.cat.
Un cop introduïdes les dades s'emmagatzema la petició per tal que pugui ser validada per qualsevol de les entitats de registre idCAT que trobareu a l’aplicació. Una altra opció és dirigint-vos directament a una de les
entitats de registre que trobareu en el mateix web.
Una altra opció és l’idCat Mobil basat en l'enviament d’una contrasenya
d'un sol ús. Permet identificar-vos i signar des de qualsevol mòbil, tauleta o ordinador no cal instal·lar res, l’alta és per internet i immediata. Per
donar-vos d’alta sense certificació us caldrà tenir a mà el DNI, Targeta
sanitària i telèfon mòbil. O bé, si en teniu, mitjançant certificat digital o
alta presencial a una de les entitats de registre.
Per a obtenir l’idCat mòbil: https://idcatmobil.seu.cat

