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Nota

L’Ajuntament, com a editorial de la Sibil·la, no s’identifica
necessàriament ni es fa responsable de l’opinió publicada dels
col·laboradors.

TELÈFON 112
El telèfon 112, únic per a tot l’àmbit europeu i amb resposta
immediata les 24 hores del dia, centralitza totes les trucades
d’urgència. Serveix perquè els ciutadans i ciutadanes puguin
sol·licitar els serveis públics d’urgències sanitàries, d’extinció
d’incendis i salvaments, de seguretat ciutadana i de protecció
civil quan es trobin davant d’una situació d’emergència.

Ajuntament
972 53 40 69
fax
972 53 43 06
e-mail
ajuntament@fortia.cat
Web Ajuntament Fortià
www.fortia.cat
Farmàcia
972 53 40 51
Escola Pública
972 53 41 49
Dispensari mèdic
972 53 41 88
Gas butà Mallol Hermanas
972 50 31 03
Gas canalitzat Universal Gasworks
972 40 21 86
Consell Comarcal
972 50 30 88
Atenció ciutadana
012
Mossos d’Esquadra (urgències)
088
Comissaria de Mossos d’Esquadra de Roses
972 54 18 50
Guàrdia Civil de Roses
062 / 972 25 62 72
Ambulàncies (SEM)
061
Policia Nacional
091
Bombers
085
Creu Roja
972 67 29 39 / 972 50 17 99
Hospital de Figueres
972 50 14 00
Hospital de Girona Dr. Trueta
972 94 02 00
Fecsa
900 770 077 / 902 207 750
Sarfa
902 302 025 / 972 67 42 98
Renfe (informació)
902 24 02 02
Estació RENFE de Figueres
972 50 46 61
Estació autobusos de Figueres
972 67 33 54
Aeroport Girona-Costa Brava
972 18 66 00
Associació protectora d’animals i plantes
972 50 23 61
Telefònica avaries
1002
Carreteres, informació 24 hores
900 123 505
Informació als estudiants UdG
972 41 80 46
Informació de Correus
902 197 197
Defensor del client de les caixes d’estalvi
93 33 97 074
Horaris de serveis

Oficines municipals: de dilluns a divendres (excepte dijous) de les 11:00 a
les 13:00 hores
Recaptació municipal: dimecres de les 11:00 a les 13:00 hores
Serveis tècnics: dimecres de les 12:00 a les 14:00 hores
Deixalleria: dimecres d'11h a 13h i 1r i 3r dissabte de cada mes d'11 a 13h
Assistent social i educadora social:
concerteu entrevista al 972 677 050 o bé al 972 530 005.

Horari de consultes dels serveis sanitaris
FORTIÀ
Tel. 972534188
VILA-SACRA
Tel. 972505653
RIUMORS
Tel. 972534272
EL FAR
Tel. 972506804
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Dilluns

Dimarts

Dimecres

d’11 a 12,30

11 visites
programades

de 9 a 10,30

d'11 a 12,30

d'11 a 12,30

de 9 a 10,30

de 9 a 10,30

Dijous

9,30 controls i
visites

Divendres

11,30 recollida de
receptes
de 9 a 13
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D

efinitivament, Fortià és terra d’artistes, així
ho corrobora la portada d’enguany, que ens
ofereix una esplèndida imatge del camí de
Sant Cels cedida pel fotògraf fortianenc
Xavier Arnau, que s’incorpora a la llista d’artistes que
han col·laborat amb aquesta publicació. A aquestes
valuosíssimes aportacions, cal sumar-n’hi unes altres
sense les quals la revista no seria possible: les associacions
i els col·laboradors amb els seus articles, els comerços i
anunciants, els veïns i veïnes de Fortià i els lectors, que
any rere any empenyen l’engranatge per poder gaudir
d’aquesta publicació la diada de Sant Cels.
Com dèiem, gràcies a l’aportació dels col·laboradors
La Sibil·la ens ofereix en aquest número dos articles
d’història, l’entrevista, i diverses seccions que fan una
mirada a l’activitat cultural, associativa i relacionada
amb el dia a dia del poble: ens referim a l’actualitat en
imatges, les pàgines dels joves, d’ensenyament, cultura,
esports... que ressegueixen els principals esdeveniments
del poble al llarg del darrer any.
En les pàgines d’informació municipal hi trobareu dades
sobre la signatura de l’acta de protocol i la primera fase
de rehabilitació de la casa de la Reina Sibil·la, el projecte
de Millora del Rec del Molí al seu pas pel nucli urbà de
Fortià i la cessió gratuïta a la Generalitat de Catalunya
d’un solar per destinar-lo a la construcció d’un col·legi
d’educació infantil i primària situat al costat del CEIP
actual, entre d’altres, a banda de les informacions
habituals d’economia i les subvencions.
En la secció de medi ambient us informem de
l’avantprojecte de Pla especial de protecció del medi
natural i els Aiguamolls de l'Empordà, que suposa doblar
l’espai que actualment té el parc natural. L’Ajuntament
de Fortià, al costat d’altres municipis afectats, ja ha
signat un manifest per mostrar el seu desacord amb
aquest avantprojecte.

TEXAUTO

GIRONA
FIGUERES
Ens
acomiadem
expressant novament
el78nostre agraïment
C/ Barcelona,
409
Ctra. de Roses,
Tel.
972
405
700
Tel.
972
670
111
als col·laboradors, anunciants i tots els que d’una manera
o altra fan possible aquesta publicació.

Us desitgem molt bona Festa Major!
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El teatre d'abans de la guerra
per erika serna i coba
El teatre com a esbarjo ha estat present a nombroses
poblacions catalanes des de fa molts anys. Tenia una
participació, tant d’actors afeccionats com de públic, i un
èxit molt arrelat fins a l’esclat de la passada guerra civil,
en què es truncaren moltes iniciatives populars d’aquest
tipus i, després, en l’etapa posterior del franquisme, la sola
idea de reunió d’un petit grup de persones per assajar, ja era
prohibida sistemàticament.

L’any passat una persona particular va fer entrega a
l’Ajuntament de Fortià de cinc cartells impresos que
contenen la programació de representacions teatrals al
poble, tots datats entre el 1934 i el 1935. Els anys de la
II República a Catalunya varen ser bastant prolífics en
matèria cultural, només cal pensar en l’existència d’una
Federació Catalana de Societats de Teatre Amateur amb
una àmplia xarxa de grups associats, o l’impuls donat per la
Conselleria de Cultura amb Ventura Gassol al davant, a part
de representacions estables a Barcelona als coneguts teatres
Victòria... De totes maneres, el model de teatre català que
majoritàriament rebia suport del públic era el que es trobava
més estretament vinculat encara a la tradició vuitcentista
actualitzada, amb comèdies senzilles, de joves enamorats,
papàs obstinats i l’amor triomfant a la fi.
Aquests cartells de Fortià estan impresos tots a Figueres, a
la Impremta Trayter del llavors carrer Cervantes. Els colors
emprats són sempre un fons de color beix o taronja amb lletres
vermelles, blaves o negres. La llengua emprada és el català,
i les representacions tenien lloc a la Sala Carbó de Fortià del
carrer Castelló, núm. 2, que era a la vegada un dels dos cafès
del poble, juntament amb el de la plaça, i que hi funcionava
com a centre d’esbarjo des del 1930; és on actualment hi ha el
restaurant Reina Sibil·la.
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Les dates en què s’organitzaven les sessions de teatre a Fortià
són festivitats locals com Santa Quitèria, o dates del calendari
litúrgic com el dia de Nadal i la Candelera, així com caps
de setmana. Les sessions eren dobles, és a dir, totes oferien
dues representacions de tal manera que es podia adquirir un
passi 0’40 pta. per a ambdues o només per a una 0’25 pta.
Hi apareixen l’elenc d’actors fortianencs i fortianenques que
hi participaven: Rosita Cabratosa, Quimeta Pagès, Conrad
Planas, Pere Bolasell, Alfons Xarles, Dalmir Carbó, Josep
Tell, Maria Planas, Josep Vilardell, Antoni Xibecas, Joan
Llorens, Conxita Puig, Jaume Ferrer i d’altres.
És curiós llegir en els cartells d’aquesta època com
s’anunciaven les obres amb subtítols del tipus “A riure!”,
“faceciós sainet còmic caricaturesc”, “grandiós èxit còmic”,
“obra galant, satírica i picaresca”, “no deixeu d’admirar

TEXAUTO

aquest grandiós drama” com a reclams publicitaris per
atraure el públic. Els horaris d’exhibició eren aviat, als
vespres, entre vuit i dos quarts de nou, i un cas per a Santa
Quitèria del 1934 a primera hora de la tarda, a dos quarts de
quatre, combinat amb un ball de vetlla, abans d’una sessió
teatral a les nou de la nit.
Un apartat especial mereixen les obres representades a Fortià
on destaca la posada en escena de Josep M. Folch i Torres
“L’infant que no sap son nom”, “El camí de la fàbrica” de
Víctor Mora, “La tornada d’en Nandu” de Carles Rubio, “Don
Gonzalo o l’orgull del gec” d’Albert de Sicília Llanes, “A cal
retratista” i “El secret d’un crim” ambdues de Lluís Millà,
“Encegament” de J. Rosquellas, “La dama roja” d’Alfons
Roure, “Els porucs” de Ramon Franqueza Comas, “S.M. el
rei Pepet o el poble és mestre del rei”.

GIRONA
C/ Barcelona, 409
Tel. 972 405 700

FIGUERES
Ctra. de Roses, 78
Tel. 972 670 111
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Senyor de Fortià
a la Guerra dels Segadors
per pol meseguer i bell
François Fortià-Durban va néixer a Avinyó, Provença,
l’any 1631, i es va convertir en el dotzè fill de Louis
de Fortià-Durban, veguer d’Avinyó. François va ser
capità del regiment de la Marina de l’exèrcit francès, i
es distingí pel seu servei al monarca francès a la batalla
de Faubourg Sant-Antoine de París, el dos de juliol de
1652, enmig de la guerra civil francesa (1648-1653),
anomenada la Fronde. També fou present en els setges
de Montmédy, Dunkerque, Gravelines i a la batalla
de les Dunes. Ascendit gràcies a tots els seus mèrits
militars a nivell de comandant del regiment Dauphininfanterie, va prendre part activa a la Guerra dels
Segadors (1640-1652), i es va distingir sobretot en els
setges de Bellaguarda i el de Puigcerdà, on ell tingué les
funcions d’enginyer militar.
A inicis dels anys mil sis-cents quaranta, enmig de
la Guerra dels Segadors, el monarca francès infeudà
a François Fortià-Durban els burgs de Fortià i de
Fortianell, els quals havien sigut dels seus ancestres
fins al segle XV. Aquest procés d’infeudaments de
localitats catalanes va ser del tot normal al llarg de la
Guerra dels Segadors, ja que es procedí a donar títols
catalans a partidaris del rei de França a Catalunya. Es
desconeix, però, si François Fortià va anar al municipi
fortianenc, o si va fer alguna acció a favor dels seus
vilatans.
La seva presència a Catalunya, en canvi, sí que està
documentada per la seva activitat militar prop de
Puigcerdà. Precisament, fou el seu talent com a enginyer
en el setge de Puigcerdà, que li concedí prou mèrits per
rebre l’encàrrec reial de construir la plaça militar de
Montlluís, de la qual l’enginyer militar Vauban ja havia
fet els plans de construcció. El projecte es va expedir
el 1670 al secretari d’Estat i de Guerra Louvois per tal
que l’aprovés. Deu anys després, el 1680, ja hi havia
instal·lats 3.700 soldats per a la seva construcció,
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vigilats de ben a la vora per intendents i enginyers a
sou del rei perquè no fessin malifetes pels pobles de la
Cerdanya.
El 1681 els treballs s’acabaren. I el 26 d’octubre, el
primer governador, François Fortià-Durban, marquès
de Durban, prengué possessió de la plaça després
d’una fastuosa celebració, enmig de suposades grans
exclamacions de “Visca el Rei” dels pobles de la
Cerdanya en veure tan encantadora cerimònia. Des
d’aleshores, Montlluís marcà la darrera frontera militar
meridional, fet que li permetia guardar un ull vers la
plaça forta de Puigcerdà, a la part sud de la Cerdanya.
La construcció militar no tenia cap altre objectiu que
controlar els pobles de la zona, tant els pobles que havien
passat sota el control de l’estat francès, com els pobles que
havien quedat a la banda sud dels Pirineus. S’havia d’evitar,
de qualsevol manera, que els dos grups poblacionals
continuessin tenint les relacions que havien tingut des de
temps immemorials. Eren, doncs, les primeres polítiques
per desnaturalitzar els catalans que havien passat al
Regne de França. Era el que s’ha vingut a anomenar la
col·lonització dels Pirineus per part de l’estat francès, que
havia de fer seves les terres conquerides el 1659.
A 1.600 metres d’alçada del nivell del mar, la vila i
fortalesa de Montlluís se situa a la confluència del
Conflent, que baixa cap al Mediterrani per la vall del
Tet; de la Cerdanya, mirant cap al sud dels Pirineus, i del
Capcir obrint-se a la Vall d’Aude. És la vila fortificada
més alta de l’estat francès, i és una de les nou viles de
nova creació dissenyades per Vauban.
La mort de François Fortià-Durban arribaria el 1700
quan encara romania a la vila i fortalesa de Montlluís,
un indret distant del seu lloc de naixement, però molt
més a prop de la terra dels seus ancestres, Fortià.

la Sibil·la
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Obres i serveis públics
En data de 12 de desembre de 2008 es va formalitzar la
compra de la casa de la Reina Sibil·la. A partir d’aquest
moment s’inicien els tràmits per a l’execució del projecte de
Rehabilitació de la casa de la Reina Sibil·la de Fortià, 1a
fase coberta, redactat pel Departament tècnic dels Serveis
Territorials de Cultura de la Generalitat.
El projecte consisteix en la substitució de la coberta de la casa, en
aquell moment es trobava tan deteriorada que en algunes de les
estances era inexistent. L’execució d’aquest projecte s’adjudica
a Construccions Sinorma, SL, i es finança una part amb el Fons
Estatal d’Inversió Local i un Fons Especial de l’Estat per a la
Dinamització de l’Economia i l’Ocupació, i pel que refereix a
cobertes i impermeabilització, amb fons municipals.
Per poder millorar l’estat de l’immoble, recordem que son uns
gairebé 500 m2 per planta, es va aprovar un altre projecte,
redactat per l’assessor tècnic municipal l’arquitecte Xavier
Moner i Timoneda, que consisteix bàsicament en la rehabilitació
de patologies i estructura, per poder possibilitar la seva execució
s’han demanat subvencions, l’execució d’aquest projecte és
complementària del primer i s’ha tramitat per urgència.
La direcció de les obres està a càrrec de Xavier Moner i
Timoneda i Joaquim Bover, arquitectes.
En la convocatòria dels programes FEDER s’ha sol·licitat,
mitjançant memòria valorada, una subvenció que consistiria
en la rehabilitació integral de la casa. Aquesta ha estat la
primera convocatòria que tant Fortià com els municipis de
rodalies han pogut concórrer, ja que era una de les poques
zones de Catalunya que en quedava exclosa.
En aquest moment, i a l’espera de la resolució del programa
anterior, s’ha signat un conveni amb l’INCASOL i la
Direcció General de Patrimoni Cultural per poder continuar
amb les obres de rehabilitació. A aquest organisme també se
li ha demanat la redacció d’una memòria que consideri la
restauració total de l’immoble que servirà com a patró per
obtenir una homogeneïtzació per a les obres futures permetent
desenvolupar-les en diverses fases.

TEXAUTO

Una altra obra important i esperada que s’ha executat aquesta
primavera ha estat la de Millora del Rec del Molí al seu pas
pel nucli urbà de Fortià, d’acord amb el projecte redactat per
l’enginyer Jordi Quera, i que ha consistit en el desbrossament
arrencant les canyes i arbres existents, es va netejar la llera i els
talussos, es va retirar el llot acumulat, es col·locà maça en el fons
de la llera,... amb aquest projecte s’intenta evitar les crescudes
incontrolades del rec i que el creixement de la vegetació sigui
controlat augmentant d’aquesta manera la capacitat de desguàs.
També es va col·locar pedra d’escullera en un costat del pont.
L’obra va ésser adjudicada a l’empresa Narcís Matas.
Finalment, es van donar per tancats els tràmits per a la cessió
gratuïta a la Generalitat de Catalunya d’un solar de 4.410.86
m2 de superfície per destinar-lo a la construcció d’un col·legi
d’educació infantil i primària situat a l’àrea de la Unitat
d’actuació núm. 4, els Horts, al costat del CEIP actual.
Part d’aquest solar prové de la cessió anticipada del promotor
de l’àmbit, la resta de superfície (1.851,01 m2) després
d’haver avaluat, tant per part de l’Ajuntament com per part del
Departament d’Educació, la millora que suposaria l’ampliació
que suposaria cobrir totes les necessitats possibles: aules,
menjador, sala polivalent, pistes... es va acordar subscriure
un conveni amb la propietat per poder ampliar, a càrrec de
l’Ajuntament, la cabuda del referit solar. Atès que es tractava
d’uns solars destinats a habitatge unifamiliar, posteriorment
es va haver de tramitar el canvi en la seva qualificació. També
es va arribar a un acord per fer possible l’enderroc de la
casa de “Can Mundo”, i deixar d’aquesta manera pendent les
obres de modificació d’alguns dels serveis, els altres es van
substituir simultàniament amb l’obra de l’enderroc de manera
provisional. Quan el Departament endegui la construcció del
nou CEIP o bé ampliï provisionalment l’actual, caldrà adequar
el traçat del carrer i els serveis a aquest nou equipament.
Esperem que sigui al més aviat possible.
Conjuntament amb l’empresa Salvador Serra, SA, es donà
per acabada l’obra d’Arranjament de vorera i serveis a la
carretera de Vila-sacra i avinguda de la Diputació, també es
dóna per acabada l’obra de Reforma del Centre Agrícola i
Social executada per l’empresa Argon.

GIRONA
C/ Barcelona, 409
Tel. 972 405 700

Fotografia del rec del Molí abans d’iniciar-se les obres de millora.

FIGUERES
Ctra. de Roses, 78
Tel. 972 670 111

Fotografia del rec del Molí després de les obres de millora.
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Projectes

Subvencions

L’Ajuntament va encarregar una memòria que preveiés la
creació d’un passeig situat en el marge del rec del Molí.

L’Ajuntament s’acull al “Fondo Estatal de Inversión Local
creado por el Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, por
el que se crea un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo
Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el
Empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender a
su financiación” amb un import total d’obra de 107.078 euros.
Aquesta subvenció va ésser concedida.

Es va aprovar el projecte d’Arranjament del tram final del
carrer de les Cases Noves amb l’enllaç amb la plaça de
l’Empordà, en el qual se substitueixen els serveis de la zona
afectada per la UA4 i s’adequa el traçat del carrer amb
construcció de voreres i ferm per al nou CEIP. Redactat per
l’Enginyer industrial Josep Ramis i Pagès, amb un pressupost
d’execució per contracte de 93.079,18 euros.
Pel que refereix als projectes endegats i aprovats en relació
amb la casa de la Reina Sibil·la són els següents:
Projecte de rehabilitació de la casa Sibil·la 1a fase coberta,
que comprèn les memòries d’Enderroc i moviment de terres,
fonaments i murs de contenció, estructura i implantació
d’obra, i diversos, i coberta i impermeabilització. Redactat per
l’arquitecte Ramon Castells Llavanera del Servei de Patrimoni
del departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, amb
un pressupost d’execució per contracte de 178.635.82 euros.
Projecte de Rehabilitació d’urgència de patologies estructurals,
complementari de l’anterior, redactat per l’Arquitecte Xavier
Moner i Timoneda, amb un pressupost d’execució per
contracte de 57.387,79 euros
S’ha aprovat la sol·licitud de redacció d’un avantprojecte de
rehabilitació integral de la casa de la Reina Sibil·la, i també
un projecte d’una fase per a la rehabilitació.

Urbanisme
S’han tramitat les següents modificacions puntuals de les
normes subsidiàries de planejament de Fortià:

També s’acull al Decret 69/2008, d’1 d’abril, de regulació d’un
sistema de compensacions econòmiques a favor dels Ajuntaments
perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes.
Es demana la inclusió d’execució de projecte en la convocatòria
regulada per l’Ordre de 14 d’octubre de 2008, per la qual
s’aproven les bases reguladores per seleccionar operacions
dels ens locals susceptibles de cofinançament pel FEDER, amb
un pressupost d’obra de 877.734,14 euros.
Es modifica la destinació de la subvenció concedida pel
Departament de Cultura de la Generalitat per a restauració
de l’Església de Sant Julià i destinar-la a la casa de la Reina
Sibil·la. amb un total concedit de 62.500 euros.
Es demanen diverses subvencions a la Diputació de Girona:
Per facilitar l’accés a noves tecnologies, actuacions en
matèria forestal, Fons Municipal d’Inversions en béns mobles
d’equipaments culturals i escènics, restauració i conservació
d’immobles d’interès patrimonial, obres de reparació i
manteniment d’immobles municipals, redacció d’estudi i
memòria valorades d’un parc urbà de salut, entre d’altres.
Es concedeixen subvencions a l’AMPA, i al Club Esportiu
Fortià.

- Modificació puntual de la UA4, referent al canvi de
qualificació urbanística dels solars adquirits per l’Ajuntament
i poder-los destinar a equipament docent.
- Modificació puntual del Pla Parcial SUD 4, àmbit rec del
Molí, rec de Fonolledes i Cra. de Vila-sacra que regula les
condicions arquitectòniques de la zona referida.
Es tramita:
La modificació puntual de l’article 131 de Construccions
ramaderes de les Normes subsidiàries de planejament que
afecta tot el terme municipal pel que refereix als paràmetres
que regulen aquest tipus de construccions.
Es va aprovar el pla parcial SAU1 La Pera, que afecta els terrenys
compresos entre el carrer Antonio Machado i Primer de Maig.
Es tramita:
La modificació del Pla especial urbanístic d’identificació
i regulació de masies i cases rurals, al terme municipal de
Fortià, d’esmena del document inicial.
40
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La cuina de Can Mundo, abans que la casa fos enderrocada.

la Sibil·la
INFORMACIÓ MUNICIPAL

Economia

Resum de la liquidació de l’exercici 2007:

S’aprova el pressupost general per a l’exercici de 2009 que
comprèn l’estat d’ingressos i despeses, les bases d’execució i
la plantilla de personal, entre d’altres, amb el següent resum
per capítols d’ingressos i despeses.

Romanent líquid de tresoreria
Existència en caixa a 31/12/2007
Restes per cobrar a 31/12/2007
Suma...				
Saldo de dubtós cobrament
(-) Saldo de dubtós cobrament
Excés de finançament afectat
Excés de finançament afectat		
Romanent a 31/12/2007		

Estat d’ingressos
Capítol
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
9		

Concepte
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
150.250,00
Transferències de capital
Passius financers

Total pressupost

euros
166.500,00
31.200,00
81.000,00
145.100,00
650,00
254.078,00
100.497,82

263.475,83
217.556,34
297.572,37
34.405,24
0
149.054,56

Es va convocar subhasta de la parcel·la del carrer Corral
Roig, 3, de 1.376,34 m2 de superfície, situada a l’àmbit del
S.A.U.3.1. Els Cossos, posteriorment per falta de licitadors la
subhasta es declarà deserta.

779.025,82

Estat de despeses
Capítol
Concepte
1		
Despeses de personal
2
Despeses de béns corrents i serveis
3		
Despeses financeres
4		
Transferències corrents
6		
Inversions reals
9		
Passius financers

euros
99.900,00
256.150,00
9.600,00
43.000,00
354.575,82
15.800,00

Total pressupost

779.025,82

Amb la finalitat de finançar part les obres de rehabilitació
projectades a la Casa de la Reina Sibil·la s’acorda sol·licitar
a la Diputació de Girona un préstec per import de 120.000 €
amb l’interès subvencionat fins al 50%.
En el decurs de l’exercici de 2008 es tramiten dos suplements
de crèdit del pressupost.
S’acorda formalitzar una operació de tresoreria consistent en una
renovació d’una pòlissa de crèdit per l’import de 110.000 euros.
Es dóna compte de l’aprovació de la liquidació i s’aprova el
compte general del pressupost 2007 amb el següent resum:

TEXAUTO

GIRONA
C/ Barcelona, 409
Tel. 972 405 700

Estat definitiu del Carrer Tramuntana després d’eixamplar
el pas existent.

FIGUERES
Ctra. de Roses, 78
Tel. 972 670 111
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Diversos

D’acord amb diversos convenis subscrits amb entitats se
segueixen prestant els següents serveis:
Servei d’assistent i educadora social, xec servei, recollida
d’animals abandonats, entre d’altres.
Es delega al Consell Comarcal de l’Alt Empordà les competències
necessàries per la presentació del Pla de Desplegament de la
recollida selectiva de la FORM del municipi de Fortià.
També s’aprova el pacte de salut de l’Alt Empordà on es
preveu la creació del Consorci del Govern Territorials de
Salut de l’Alt Empordà.
Referent al document d’avanç de Pla especial de protecció
del medi i del paisatge dels Aiguamolls de l’Empordà, tramès
per la Direcció General del Medi Natural, i que qualifica
una part del territori de Fortià com a sòl de connexió i

protecció, l’Ajuntament s’adhereix conjuntament amb la
resta de municipis afectats per aquest document i mostra el
seu desacord amb el referit document.
S’aprovà una reducció del carnet de temporada de la
piscina a persones vinculades amb el municipi.
A la piscina els joves col·laboren en la campanya contra
l’esclerosi múltiple Mulla’t .
Per segon any s’organitza la Festa d’Homenatge a la Vellesa.
Es porta a terme, de manera informatitzada, el sorteig de
membres de la mesa electoral de les eleccions al parlament
europeu, amb els següent components:
Presidenta: M. Àngels Alangua
1r vocal: Guillem Turró
2n vocal: M. Teresa Rojo Santiago.

Acta de protocol de la compra de la casa de la Reina Sibil·la
El passat dia 12 de desembre, en el
Casal de Jubilats, es va signar l’acta
de protocol de la compra de la casa
de la Reina Sibil·la.
L’acte va ésser presidit pel senyor
Carles Bassaganya i Serra, director
general d’Administració Local del
Departament d’Administracions
Públiques de la Generalitat de
Catalunya, l’acompanyaven la
senyora Mireia Mata, directora dels
Serveis Territorials del Departament
de Governació i Administracions
Públiques a Girona i el senyor Joan
Álvarez, coordinador de la Direcció
General d’Administració Local.
Després es va mostrar la casa a
les autoritats i veïns que ho van
desitjar.

40
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FESTA MAJOR DE SANT CELS
Es va celebrar el darrer cap de setmana del mes de juliol, des
del divendres 25 fins al diumenge 27. Sardanes, ball, ofici,
partit de futbol i campionat de waterpolo, entre d’altres, foren
alguns dels actes d’aquesta Festa Major.

L’exposició al Casal de Jubilats es realitzà de pintures de
David de Moragas, artista a qui hem dedicat enguany un espai
en la secció de cultura.

Presentació al públic de l’edició
del guió de l’obra de teatre Sibil.la de Fortià
Amb motiu de la Festa Major es va presentar al públic l’edició
del guió de l’obra de teatre Sibil·la de Fortià, que havia estat
representada el 16 de juny de 2007 en el Centre Agrícola i
Social per veïns de Fortià.
Aquest acte de presentació del guió, que va gaudir d’una gran
afluència de públic, es va portar a terme a l’entrada de la casa
de la reina, i es va cloure amb un refrigeri per als assistents.
Els parlaments van ser a càrrec del delegat de Cultura de la
Generalitat, Miquel Sitjà; l’advocat barceloní Carlos Feliu

TEXAUTO

de Travi, descendent directe de la Reina Sibil·la; Joan Anton
Poch, director de l’IIes Ramon Muntaner, i autor de diverses
publicacions; Xavier Ayora, metge i ornitòleg; Xavier Ayora,
director de l’escola de falconeria de Sant Climent Sescebes;
els autors del guió, Montserrat Via i Albert Tell, i Joan Via
Ferrer, alcalde de Fortià.
A l’acte, donant un cert ambient d’època, s’hi van afegir
dos falcons, l’Avalon i la Ginebre, provinents de l’escola de
falconeria Mas Ullastre de Sant Climent Sescebes.

GIRONA
C/ Barcelona, 409
Tel. 972 405 700

FIGUERES
Ctra. de Roses, 78
Tel. 972 670 111
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V Trobada de Motos Vespa

L’acte sempre s’acompanya d’un petit refrigeri.

L’any passat, en Josep Sala amb la seva Ossa.

Pocs i ben avinguts! Així va ésser la V Trobada de Motos
Vespa 2008.
És el que volem d’aquesta diada: compartir i gaudir
d’aquestes motos i d’unes generacions, que uneixen per edat
i època uns records inoblidables.
VESPA per posar títol. Perquè tothom qui ve sap que el
més important de tot és una trobada pel poble i la seva festa.
I cal recordar que a Fortià hi ha hagut moltes Vespes… a tots
aquells que ja no la tenen i sabem que els hi agrada.
CLÀSSICA per tot a aquell que a casa seva hi tingui
aquella “relíquia, trasto...” que en el seu dia el va ajudar a
anar d’un lloc a altre, amb sol, pluja o vent.
GRÀCIES als que porten el vehicle, als que ajuden, i
també al reporter del poble, en Vicenç Macau i al fotògraf
oficial, Xavier Arnau.
Una salutació ben forta a tots els que vénen i vindran.
Bona Festa!

Les motos es concentraren novament al parc dels Paradells.

TERRAUBE-FORTIÀ: ja fa 19 anys de l’Agermanament
Quan aquesta revista surti a la llum, si Déu vol,
Fortià estarà en plena festa d’estiu. Una vegada més,
com cada any després de gairebé 20 anys, nosaltres
prendrem camí cap a l’Empordà per homenatjar el
nostre poble agermanat.
És sempre un plaer per a nosaltres rebre la calor
i sinceritat amb què ens reben els nostres amics
catalans.
Aquest any l’hivern ha estat dur, a finals de gener, Terraube ha patit una forta
tempesta, no vàrem tenir electricitat, aigua, televisió ni internet, durant tres dies;
sortosament, aquest final de gener a la Gascogne no va fer gaire fred.
Els arbres arrencats, teulats de cases enderrocats, les carreteres tallades, el poble aïllat
durant tres dies, va fer un veritable huracà, però benauradament no hi va haver ferits.
Va venir bon temps, les cases i les carreteres es van reparar,... tot va quedar enrere...
i nosaltres venim amb la nostra amistat cap a Fortià a tornar-nos a veure.
Visca l’amistat Terraube-Fortià

Regis “VICENTE” Marcou-Aznar
President de l’agermanament Terraube Fortià
40
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CATIFES DE FLORS
El passat 14 de maig se celebrà la primera comunió dels nens i nenes de Fortià. En tractar-se d’una data propera a Corpus,
una colla de gent del poble va celebrar la diada amb la preparació d’unes lluïdes i variades catifes al voltant de l’església.

BATUKA, AERÒBIC, STEPS, al cap i a la fi... GIMNÀSTICA de tota la vida!

TEXAUTO

GIRONA

FIGUERES

C/ Barcelona,
409
Un altre
any d’exercici
i manteniment. Ctra. de Roses, 78
Tel. 972 405 700
Tel. 972 670 111
TOTS ELS DILLUNS DE 8.30 A 9.30 de la NIT AL CENTRE AGRÍCOLA
I SOCIAL
INICI: OCTUBRE / FINAL: JUNY
Juliol, agost i setembre… Bon Estiu
Us esperem la propera temporada 2009/2010
I per celebrar-ho, com sempre, un sopar!
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HOMENATGE A LA VELLESA
El diumenge dia 17 de maig es va celebrar la segona festa
d’Homenatge a la Vellesa.
Es va iniciar amb Ofici Solemne amb l’acompanyament de
la cobla Selvamar, tot seguit, es va fer la foto de família,
sardanes i abans de l’aperitiu vàrem veure l’exposició dels
treballs del taller de manualitats que fan a la llar de jubilats i
també algunes de les manualitats fetes a Terraube. Després,
dinar i ball al Centre Agrícola.

Aquest any, en ser el segon, hi vàrem tenir més gent que l’any
passat, agraïm la col·laboració dels voluntaris que van ajudar a
fer possible la diada, i us animem a tots a tornar l’any vinent.
Aquest any l’homenatge als més grans del poble van ésser la
Carme Casellas Custey i l’Esteve Cabrafiga Llonch, amb 92
i 90 anys respectivament.
Per molts anys.

Casal d’estiu 2009
Durant els mesos de juliol i agost l’AMPA, junt amb l’Ajuntament,
ha organitzat el casal per a nens i nenes de 3 fins a 12 anys.
Esperem que s’ho passin molt bé!

TEXAUTO

GIRONA
C/ Barcelona, 409
Tel. 972 405 700

FIGUERES
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Carta de l’AMPA

Any rere any ens anem saludant.
Aquest curs 08-09 coincideix amb la renovació d’una
part de la junta, que queda constituïda per més membres.
Com sempre, les activitats que proposem són per a la
mainada, però pot participar-hi tothom qui vulgui. No és
necessari mencionar les activitats anuals, però sí que farem
esment de les que són novetat: pintura, ball grup grans,
taekwondo grup petits, body jam, caga tió. Tot això són
propostes que hem aconseguit tirar endavant.
Un dels canvis que hem fet ha estat amb la festa de
fi de curs, que normalment se celebrava un diumenge i
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vam haver-ho de canviar per motius electorals perquè no
s’ocasionés cap problema.
Per acabar la temporada sempre ho fem amb l’organització
del casal d’estiu els mesos de juliol i agost en horari de matins
de 9 a 13 hores. Ha estat possible mercès a la col·laboració,
organització i suport de l’Ajuntament de Fortià.
També volem agrair a tots els nens, pares, mestres,
Ajuntament de Fortià, Ajuntament de Riumors, a tota la gent
i a totes les empreses que col·laboren desinteressadament
en totes les activitats.
Moltes gràcies!!

LA JUNTA

la Sibil·la
ENSENYAMENT

Durant aquest curs 2008-2009
hem treballat el tema de l’alimentació.
Els alumnes d’educació infantil hem realitzat receptes durant tot el segon trimestre
i a nivell d’escola hem fet la setmana cultural sobre l’alimentació saludable.

* Receptes a infantil

Cada dijous a la tarda els alumnes d’educació infantil hem fet
de cuiners i cuineres!
Hem fet amanides, pastissos, canapès, entrepans, piruletes de
xocolata...

Totes les receptes van sortir molt bones i algunes van ser
molt originals!

* Setmana Cultural de l'Alimentacio
Dilluns:
Al matí vam fer treball de llengua tot fent rodolins, poemes,
embarbussaments, frases fetes... relacionades amb els
aliments.

TEXAUTO

GIRONA
C/ Barcelona, 409
Tel. 972 405 700

A la tarda vam tenir una
sorpresa: el centre s’havia
convertit en un cinema!!!
Vam anar tots i totes a veure
la pel·lícula Ratatouille i
vam menjar unes crispetes
boníssimes.

FIGUERES
Ctra. de Roses, 78
Tel. 972 670 111
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Dimarts:
Al matí cada grup va preparar una recepta sense forn que vam
tastar a l’hora d’esmorzar.

A la tarda, tot
fent d’artistes,
vam preparar un
cistellet de fang
que vam omplir
amb fruites de
plastilina.

Dimecres:
De bon matí vam sortir de l’escola
per anar a visitar les botigues
d’alimentació del poble i després ferne un petit treball. Pel camí també
vam entrar a visitar l’Ajuntament.

Moltes gràcies
per la vostra
paciència i fins
a la pròxima!!!
40
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Dijous:
El dijous era el dia de la festa dels menjars del món. Al matí es
va preparar la festa: vam fer la decoració de taules, elaboració
d’un petit recull de receptes i un mapa on s’hi van situar els
orígens de cadascun dels plats portats per les famílies.

A la tarda, alumnes i famílies vam gaudir de la diada.

* padrins i fillols

Durant aquest curs hem iniciat el treball cooperatiu de
padrins i fillols. L’experiència ha resultat molt positiva i tot
seguit us volem mostrar algunes de les activitats que hem fet
conjuntament.

TEXAUTO

GIRONA
C/ Barcelona, 409
Tel. 972 405 700

FIGUERES
Ctra. de Roses, 78
Tel. 972 670 111
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Per celebrar la festa de la castanyada els padrins i fillols van
participar en diferents activitats.
Primer ens vam reunir al menjador de l’escola per preparar la
massa de panellets.
A la tarda, ens vam dividir en grups per fer panellets de quatre
tipus diferents!

L’endemà a la tarda tots ens vam disfressar i preparar per
celebrar la festa de la castanyada al centre. També ens va
venir a veure a l’escola una castanyera molt presumida!

Abans de les vacances de Nadal vam convidar totes les
famílies a venir a l’escola per fer conjuntament uns tallers
de decoració nadalenca. Aquell dia vam tenir doble ajuda: la
dels nostres padrins o fillols i la de les famílies!
Quan gairebé tothom ja havia acabat, el patge Malaquies va
arribar a l’escola per recollir totes les cartes dels alumnes.

El dia de Sant Jordi, després de visitar la parada de llibres
i veure una original obra de teatre, padrins i fillols ens vam
ajudar mútuament per fer una bonica rosa vermella.
40
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* i per acabar... Una gran festa de final de curs!
Per a aquest dia es va preparar una gimcana de jocs al pati de
l’escola. En aquesta ocasió ens vam tornar a trobar els padrins
i padrines amb els seus fillols i filloles.

A mig matí, van arribar les famílies per anar a veure tots junts
un vídeo amb el recull de fotografies del curs.

Tot emocionats vam tornar al pati de l’escola on ens hi
esperava un pica-pica deliciós preparat pels pares, mares,
àvies, avis...
TOT ERA MOLT BO!

TEXAUTO
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part de l'escola,
*underecord
per...

Enguany són nou els alumnes de 6è que
deixen la nostra escola i continuen els seus
estudis a l’institut de Castelló d’Empúries.
Volem aprofitar aquest espai per tornar-los
a desitjar molta sort.
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Maurici Xatart Tell

Quan recordem alguns dels vells oficis artesanals, que només coneixem per la gent
gran i que podem admirar en reportatges i mostres d’oficis arreu de les nostres
contrades, ens adonem de com han canviat les coses en pocs anys, de com la
mecanització ha relegat molts d’aquests oficis i les seves eines als museus, com els
invents i la tecnologia han fet evolucionar molt en poc temps oficis ancestrals que
s’havien fet durant molt temps de la mateixa manera.
ensenyat l’ofici. En Jaume Xatart instal·là la ferreria
al carrer sense sortida de l’actual plaça Catalunya,
i al cap de poc temps es casà amb Flora Tell
Jofra, de Fortià, nascuda al carrer del Sac.

El ferrer, com el ceramista o el vidrier, era un ofici
de foc: manejava amb destresa i amb el màxim
esforç martells de forja, malls, estenalles,
manxes, encluses... treballaven a la forja
per fer cercles de carros, arreglar rascles,
pobres, aixades, tràmecs i fangues, arades
i moltes altres eines relacionades amb el
treball al camp, com ara la falç per segar,
a banda de ferrar el bestiar o esmolar...

En Maurici naixeria l’octubre del 36,
“la nit que el Canarias va bombardejar
Roses”, recorda, i el seu germà, en Pitu,
tres anys més tard; de petit de seguida va
treballar amb el seu pare; en Pitu, per la
seva banda, va anar a treballar a Figueres
de mecànic.

En Maurici Xatart en podria ser un
d’aquests testimonis que parlàvem,
com ja ho va fer en un reportatge per a
tv3, i ens podria relatar amb tota mena
de detalls quines eren les feines del ferrer,
perquè, com ens explica “va néixer amb
l’ofici”, ja que el seu pare, Jaume Xatart
Puig, fill petit de pagesos de Vilanova de la
Muga, va ser ferrer tota la vida; va venir a Fortià
“amb la guerra”, de fet, abans de la guerra, en època
republicana, procedent de Mataró, on un oncle li havia

Un moment important en la vida i en
l’aprenentatge d’en Maurici es produeix
en complir el servei militar a aviació a
Saragossa, 22 mesos entre el setembre del
55 fins al 57. S’hi presentà voluntari, com ens
explica perquè “tenia una competència, i volia
anar a fer la mili aviat per ser aquí aviat, perquè jo
veia venir l’evolució: quan vaig marxar encara no hi havia

El pare d’en Maurici, Jaume Xatart, treballà sempre de ferrer.

Model de l’any 28, el primer cotxe que en Maurici va comprar a finals dels 60.

ASSECADOR COMUNTARI DE L'EMPORDÀ S.A.
Ctra. de Vilamalla a Fortià, s/n
17600 FORTIÀ
Tel. 972 53 42 60 659 90 40 61
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Pere Bellart: 639 316 615
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FIGUERES
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Serveis que oferim: Assecat i emmagatzematge de blat de moro i cereals, compra i venda
de blat de moro, cereals, llavors, etc. Venda d'adobs inorgànics i orgànics.
Pròximament augmentarem els serveis i magatzems.
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Un altre any que marca la vida de Maurici
Xatart és el 1968, que traslladen el taller Xatart
de Fortià a la ubicació actual, i també és l’any
que, malauradament, mor de malaltia el seu
pare. El fet que morís jove fa que en Maurici
afirmi que “vaig notar molt la falta del pare: ell
era el ferrer”. El seu germà, en Pitu, s’incorpora
a la feina del taller i la Carme, que tenia 14
anys i encara anava a col·legi, ja va començar a
portar els comptes, tasca en la qual ha continuat
fins ara.

Fotografia escolar: en Maurici és el primer de dalt a la dreta, i el seu germà el de l’esquerra
cap avall que aixeca la cama i que saluda militarment.

tractors, tothom treballava encara amb el cavall, i després es
van començar a comprar tractors, i jo vaig començar a veure
que el ferrer també hauria de saber de mecànica”, i així es va
introduir en la feina de mecànic. “Treballava amb els avions
però també en el manteniment de tot tipus de maquinària, i
cotxes i camions de l’exèrcit: hi vaig anar a aprendre; això em
va ajudar molt, i quan vaig tornar ja estava al dia”. Relacionat
amb aquesta època recorda que la seva germana Carme,
nascuda el 1954, quan sentia passar un avió corria al carrer a
veure el seu germà com passava.

Els tres germans Xatart: en Pito, la Carme i en Maurici, el 1954.

En tornar de Saragossa continuà treballant amb el seu pare,
com ens explica, ampliant la feina de ferrer i adaptant-se
en tot moment a les novetats i avenços en la maquinària i
vehicles de tot tipus.
Es va casar el 1963 amb Pepita Sagols, amb qui tindria una
filla, la Lourdes. La Pepita era de Palau-saverdera; en Maurici
recorda que van fer la cerimònia a l’església de Sant Baldiri,
a Figueres, temple que ara no existeix i que es trobava on ara
hi ha la font Lluminosa: “quan vam tornar del viatge de noces
ja era esgavellada”.
40
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Aquest nou taller era més gran i preveia la
possibilitat de fer feines de ferrer, de serraller i
de mecànic, a banda del fet de tenir un habitatge,
en el qual va viure la mare d’en Maurici fins que
va morir, el 2004, als 87 anys.

Durant una colla d’anys, fins que es van jubilar, en Maurici el
2001 i en Pitu el 2004, en Maurici treballà més de mecànic, i en
Pitu es dedicà més específicament a les feines de serraller, i han
realitzat els encàrrecs més variats i diversos que ens puguem
imaginar: feines de serralleria, com ara fer portes o finestres;
arreglar tot tipus de maquinària, com bombes de regar, tractors,
motocultors; vehicles com bicicletes, motos, cotxes, han hagut
de “tocar tots els temes”, a banda de les feines més pròpies del
ferrer, que encara poden fer perquè tenen l’enclusa.

En Pito i en Maurici van treballar junts fent tota mena de feines, com en
aquesta ocasió, que arreglen la canonada de les aigües de Cadaqués.

Ara porten el negoci la Carme i la Lourdes al despatx i l’home
de la Lourdes, en Jaume Noguera, al taller, juntament amb un
mecànic i dos serrallers.
Però ara, amb la crisi, “la feina ha baixat una mica... te’n vas
sortint tocant una mica de tot. Ho hem fet tota la vida, tant
ens fa fer una cosa com una altra. Tot evoluciona i tu també.
Les persones que estan a l’oficina han de conèixer el que fan:
s’hi remenen moltes coses... des de ferro, cargols, bicicletes,
motos, motors, tractors, de totes les marques i totes les mides;
s’ha de ser una enciclopèdia”.

la Sibil·la
ENTREVISTA

Nota de preus del Gremi de ferrers i constructors de carruatges del maig de 1934, època en què el pare d’en Maurici s’instal·là a Fortià.
Els agremiats tenien de termini fins al 31 d’agost del mateix any per posar-la a la pràctica (cartell cedit per Maurici Xatart).

De la manera com ha evolucionat tot, ens explica en Maurici,
“la feina de ferrer s’ha anat perdent; va arribar un moment
que ja no hi havia cavalls, ja no es ferrava, ja no hi havia
les eines que acompanyen els cavalls, com les arades, els
rascles... També es feien pics, destrals... ara ja no es fa res de
tot això, tot ha evolucionat. Nosaltres vam haver de GIRONA
canviar
C/ Barcelona,
de treballar amb les eines de mà del pagès a treballar
amb les 409
Tel. 972 405 700
màquines del pagès: ens vam haver de modernitzar,
siguem
ferrers igual –‘qui és ferrer, ha de morir ferrer’ diu una dita
del Rosselló–, però adaptant-nos a les noves necessitats”,
als avenços i a les noves maquinàries.

TEXAUTO

FIGUERES
Ctra. de Roses, 78
Tel. 972 670 111
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MEDI AMBIENT

Pla especial
dels Aiguamolls de l’Empordà
El terme municipal de Fortià és un dels 16 municipis afectats pel
pla especial dels Aiguamolls de l’Empordà, l’objectiu del qual
és l’ordenació i regulació dels usos d’un nou espai que inclou
9.892 hectàrees de zona terrestre més un espai marítim de 5.891
hectàrees més. Aquestes superfícies suposen doblar l’espai que
actualment té el parc natural, que és de 4.792 hectàrees.
El document preveu diferents tipus de protecció. La superfície
que afecta a Fortià és del 33.9% com a zona perifèrica de
protecció i connexió, la menys restrictiva de les que estableix el
Pla, però que s’hi han d’eliminar certs usos, i que comprèn les
zones del pla del Molí, Closes Martines, la Coromina, Carretera
Llarga, Oquera i Mas Nou.
La preocupació més destacada és l’afectació que el text pugui
tenir en la pagesia i, sobretot, en els ramaders. El fet d’ampliar
la superfície protegida i incorporar set poblacions ha generat
preocupació i rebuig de tots els municipis afectats, que consideren
que el text és massa restrictiu.
Així doncs, els alcaldes dels 16 municipis, el passat 29 de
maig van fer públic el Manifest dels municipis afectats per
l’avantprojecte de Pla especial de protecció del medi natural i els
Aiguamolls de l’Empordà, en el qual es diu que en l’elaboració
del document no s’ha tingut en compte la veu i la voluntat del
territori, i es demana la retirada de l’avantprojecte lamentant
com afectarà la pagesia.
També estan en contra d’aquest document els sindicats agraris,
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya i Unió de Pagesos, i
altres associacions que representen els sectors agrari i ramader.
Unió de Pagesos va convocar el passat 14 de juny una
manifestació amb tractors per mostrar la seva oposició al Pla
especial: la seixantena de tractors van sortir del parc del Riu de
Sant Pere Pescador i en una marxa lenta van finalitzar la seva
protesta a la seu del Parc Natural.
L’Ajuntament de Fortià es va adherir al manifest el passat 27 de
maig, i va comunicar l’acord a diversos organismes oficials.

TEXAUTO

Els sotasignats, agrupats sota el nom de Municipis afectats per
l’avantprojecte de Pla especial de protecció del medi natural i
dels aiguamolls de l’Empordà, manifestem el següent:
El nostre rebuig a l’avantprojecte en les condicions presentades
i, en conseqüència, la seva retirada.

Després de 25 anys, en primer lloc cal aprovar un Pla d’ús
i gestió que reguli adequadament els àmbits que ja formen
part del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà i la zona
PEIN i no pretendre una ampliació dels espais protegits quan
no s’ha aconseguit gestionar bé els ja existents, amb nombrosos
conflictes dins el territori.

En cap cas es posa en dubte la figura del Parc Natural dels
Aiguamolls de l’Empordà com a instrument de protecció del
medi natural, sinó la justificació de la seva ampliació quan ja hi
ha altra normativa que dóna diferents nivells de protecció al sòl
(Pla Director Territorial de l’Empordà, Pla Director Urbanístic del
Sistema Costaner 1 i 2, Pla Director de la Serra de Rodes, etc.).
El nostre desacord pel fet de no haver tingut en compte la
veu i la voluntat del territori en l’elaboració de l’avantprojecte.

La proposta representa una clara vulneració del principi
d’autonomia local, ja que la regulació del règim dels usos del
sòl no urbanitzable és una competència municipal a través dels
respectius planejaments urbanístics i ordenances municipals.

Posar de relleu la importància de l’espai i l’activitat agrària
com a elements vertebradors del paisatge abans, fins i tot, de
la creació del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. En
els espais afectats per la proposta no hi ha únicament espais de
valor natural, sinó també espais agraris que s’han de preservar,
i també altres activitats econòmiques generadores de riquesa (la
pesca, el sector càmping, el sector lleter, les activitats pecuàries,
activitats industrials en general, etc.).

Sense prejudici de tot allò esmentat anteriorment,
sol·licitem que qualsevol proposta de Pla especial garanteixi
un pla d’actuacions amb partides pressupostàries específiques
destinades a realitzar un bon manteniment dels camins, dels
marges, neteja de les lleres dels cursos fluvials, del sotabosc,
la poda i estassada, etc. i, fins i tot, inversions per a la creació
d’itineraris cicloturístics, centres d’informació turística o
altres en els municipis afectats que tinguin una repercussió
positiva en les economies locals des del punt de vista de
desenvolupament i promoció econòmica, i no només des d’una
visió conservacionista.

La representació dels municipis anirà a càrrec d’una
comissió delegada formada pel Sr. Salvi Güell Bohigas, alcalde
de Castelló d’Empúries; Sr. Narcís Deusedas Berta, alcalde
de Palau-saverdera; Sr. Josep Blanc, alcalde de Pau; Sr. Josep
Maria Pedrosa Gorgot, alcalde de Riumors; Sr. Pere Moradell,
GIRONA
FIGUERES
alcalde de Torroella de Fluvià
i el Sr. Jordi Martí Deulofeu,
C/ Barcelona, 409 alcalde de Sant Pere Pescador.
Ctra. de Roses, 78
Tel. 972 405 700

Tel. 972 670 111

(Signat a Castelló d’Empúries el 16 de maig de 2009 pels
alcaldes de Castelló d’Empúries, Fortià, l’Armentera, l’Escala,
Palau-saverdera, Pau, Pedret i Marzà, Peralada, Riumors, Roses,
Sant Pere Pescador, Torroella de Fluvià, Ventalló, Vilajuïga,
Vilamacolum i Vila-sacra).
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Cal buscar espais de silenci
Vivim en una societat repleta de sorolls per tots costats. Per això les famílies posen a
casa vidres dobles, busquen àtics més silenciosos, fugen els caps de setmana al bosc
per retrobar el silenci perdut als pobles i ciutats.
A més, hi ha els sorolls del cor: el problema del treball, l’atur,
l’educació dels fills, la hipoteca, el futur…

Senzillament perquè molta gent no s’atura a pensar, a fer
silenci, a reflexionar les coses del dia a dia.

Tot són sorolls si no vigilem. I si hi ha molts sorolls molt sovint
es prenen, a la vida, decisions poc encertades o equivocades.

I en cristià el silenci no és un espai buit, sinó que en diem
pregària, perquè és relació amb Déu. Al nostre món, a la
nostra societat, a la nostra Església li fa falta més silenci, més
reflexió, més interioritat, més pregària.

El silenci es fa necessari per a les gran obres de la vida: com el
treball de laboratori, la biblioteca, a l’auditori, la composició
musical, l’obra literària… El soroll interior i exterior és el
gran enemic de les coses ben fetes i del progrés.
Per què veiem tants desencerts en persones de grans
responsabilitats? Per què veiem, per tots costats, tanta corrupció?

Tot això ho confirma la vida dels grans homes i dones que ens
han precedit i han triomfat a la vida.
El gran soroll només porta a la superficialitat i a perdre l’oïda.
El gran silenci ens obre un bon camí de futur.

Mn. Josep Pujol

LA PRIMERA COMUNIÓ A FORTIÀ
El passat 14 de maig van celebrar la primera comunió Maria Salís Heras, Carla Via Madern, Anna Granés
Coll, Astrid Lobato Gala, Eimantas Milkintas, i Xavi Ramón Martinez. Oficià la cerimònia mossèn Josep Pujol, i
els catequistes van ser Montserrat Via i Jordi Coll.
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Companyia Pa amb Teatre
Benvolguts fortianencs:
Enguany la Companyia Pa amb Teatre us va oferir els passats
dies 9 i 10 de maig de 2009 la representació de l’obra “No
em toquis la Flor”, una comèdia vodevil original de l’autor
barceloní Lluís Coquard.
En l’article anterior d’aquesta revista es comentà la nostra intenció
de fer una obra còmica, i el resultat ha estat més que raonable pel
que fa a l’assistència de públic. Els personatges d’aquesta última
obra foren interpretats per Josep Sala (Hilari Serres), Lupe Ruiz
(Flor), Jaume Salís (Carl Thullin), Montserrat Sagué (Cleo),
Albert Tell (Feliu Parés), David Masplà (Olimpi Gil) i Clara
Travé (Simone), els quals ens van fer passar una estona divertida
amb l’entramat de malentesos i embolics de parelles.
També volem fer arribar un sincer agraïment a les persones
que van col·laborar desinteressadament en la realització de
l’obra com són en Francesc Brugués i en Juanca Martínez al
control de llum i so; l’Isaac Ruiz per l’elaboració dels cartells;
en Manel Travé per l’elaboració del decorat; la Cristina Travé
com a apuntadora; en Joan Mesas i en Benjamí Masplà a
l’ajuda tècnica i per la representació; la Marisol Sànchez per
la seva ajuda en el maquillatge; els integrants de l’AMPA per
la seva col·laboració en el servei de bar; Carme Mató, M. Rosa
Nicolau i Anna Colls per l’atenció al públic i venda d’entrades;
evidentment, a la nostra coordinadora, Montserrat Via, perquè
sense ella tot plegat no seria possible; i a totes les persones
(esperem no deixar-nos a ningú i si és així, disculpeu) que van
col·laborar més directament o indirectament en l’execució de
l’obra i el piscolabis posterior. A tots ells, gràcies.

La companyia Pa amb teatre està molt satisfeta amb el
resultat, tot i que sempre queda aquell dubte de si es podien
haver fet més sessions o es podia anar a representar l’obra a
altres llocs, per amortitzar més els mesos d’assaig. Però en
tot cas, nosaltres fem això per afició i pel poble i el sol fet de
fer-la una vegada aquí a Fortià ja ens omple.
Com que la nostra companyia és d’actors i actrius amateurs,
no sabem quina serà la nostra propera actuació, però hi ha una
sèrie de projectes a la vista. Potser el primer serà una nova
edició dels pastorets, però cal primer concretar el repartiment
i una eventual col·laboració amb el col·legi.
A més, l’obra portada a terme fa dos anys, “Sibil·la de Fortià”,
que va ser una representació històrica sobre la nostra reina
empordanesa, va gaudir de molt bona acollida social al poble.
Per tant, no es descarta tornar-la a representar en un termini
relativament curt de temps, tot aprofitant l’avinentesa de la
compra i la rehabilitació de la Casa de la Reina Sibil·la.
Dit tot això, no ens queda més que convidar a aquells que
vulguin fer teatre o col·laborar en qualsevol de les nostres
representacions a unir-se a la nostra companyia. Els integrants
d’obres passades seran informats dels plans per a noves obres
i esperem que el públic fortianenc ens continuï donant el
suport que en ha donat fins ara i que és la nostra raó de ser.

Atentament, la Companyia Pa amb Teatre

TEXAUTO
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David De Moragas

Ja fa una colla d’anys que aquest artista barceloní s’estableix una part de l’any a
Fortià, on el 2008, dins el marc de les activitats de la Festa Major de Sant Cels, oferí
al Casal de Jubilats una exposició de pintures de paisatges de Fortià i Vila-sacra.

David de Moragas neix a Barcelona l’any 1937. L’any 1954
entra a treballar en un laboratori fotogràfic professional
dedicat a treballs de foto acabat.
A partir de 1957, treballa com a freelance fins que el 1958
obre estudi propi, i es dedica principalment a la reproducció
d’obres d’art. Als anys 60 entra en el món del cinema i
col·labora amb l’estudi Royal Film i anys després treballa en
l’estudi de cinema publicitari Víctor Sagi i per últim com a
fotògraf amb l’agència Danis.

Va prendre part en l’exposició “100 fotògrafs catalans” que
es va fer amb motiu del Congrés de Fotografia Professional
Europhot a Palma de Mallorca i que va estar itinerant per
diferents indrets de Catalunya i de la Península Ibèrica, i a
col·lectives al Museu Contemporani de París i a Beziers, a
Sant Feliu de Guíxols i a la Comune di Abano-Terme, Itàlia.

A finals dels 70 munta el seu propi estudi de fotografia
publicitària, que més endavant combinarà amb botiga de
venda de material i serveis fotogràfics fins el 1985. En aquesta
botiga, situada a la part alta de Barcelona, instal·la una galeria
de petit format que oferirà a nous realitzadors, tant del món
fotogràfic com del pictòric.

El setembre de 2007 participa en la 1a Jornada de Tallers
Oberts d’artistes i artesans del barri del Farró-Putxet i n’és
membre fundador.

Encara que des del principi de la seva activitat com a fotògraf
dedica part del seu temps a la pintura, és a partir d’aquesta
data, el 1985, que aparca momentàniament la fotografia i es
dedica al disseny d’estampats tot combinant-lo amb la pintura
i l’escultura fins a l’any 2002, que dedica tots el seus esforços
a les dues disciplines esmentades. És a partir d’aquesta data
que retroba la tècnica de la fotoquímica, en tractar l’emulsió
fotogràfica amb el gest dels pinzells.

L’abril de 2008 inaugura al seu taller l’exposició de pintura:
L’estiu a Fortià. La tardor a la Vall d’Aran.

Té obra tant fotogràfica com pictòrica en diferents
col·leccions. Ha exposat individualment, fotografia a
la Val de Aosta, Itàlia, i pintura a la Galeria de la Editora
Nacional (1974), Galeria Caràtula (1978), Galeria Riera
(1979) i a la Sala Rovira de 1992 al 2002, totes elles de
Barcelona, i entre 1975 i 1985 a les Galeries La fulla de
Reus, la del Comune de Val d’Aosta (Itàlia), La Sala d’Art
Arbúcies de Girona i la de “la Caixa” a Prats de Molló.
A partir de l’any 2003 exposa anualment al seu estudi-taller
de Barcelona.
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El febrer de 2008 inaugura l’exposició de Quimigrames a la
Casa Gòtica d’Argentona.

L’octubre de 2008 participa en la 2a Jornada de Tallers Oberts
d’artistes i artesans del barri del Farró-Putxet.
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CULTURA

Xavier Arnau i Serrat

Autor de la fotografia de la portada
En Xavier Arnau, de Fortià, és fotògraf
comercial. La seva obra comprèn
paisatges i situacions d’arreu del món.
El que més el satisfà de la seva obra
són els paisatges de la seva terra, que
com els altres treballs que fa ven en el
mercat internacional.
La fotografia de la portada, Raig
d’esperança, feta en el Camí de Sant
Cels un dia de tramuntana, és un
exemple del seu treball.
Amb motiu de la celebració de la
Festa Major del 2007 a Fortià ja vam
tenir l’ocasió de veure una mostra de
la seva obra en el Centre Agrícola i
Social.
A principi d’any l’empresa per la qual
treballa, Istockphoto, el va guardonar
com a fotògraf de la setmana.

TEXAUTO

Trobareu part de l’obra a la seva web personal:
http://www.arnau-design.com
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El racó de l'Associació

Des de l’Associació de Joves de Fortià, us volem donar la benvinguda al “Racó de
l’Associació”, on us detallarem totes les nostres activitats realitzades d’ençà l’anterior
publicació de la Sibil·la.
FESTA ESTIU 08
La Festa Major de Sant Cels 08 (25, 26 i 27 juliol) va
començar amb el ja tradicional partit de futbol entre casats
i solters amb molt bon ambient i amb molta esportivitat.
Malgrat la pluja, es va poder fer la botifarrada, però el concert
de l’Engata’t es va haver d’ajornar. Tot i això, el DJ Siberita
va brindar una sessió de música per acabar de gaudir de la
nit. Per continuar amb l’esportivitat començada el divendres,
el dissabte al matí es va realitzar el 3r Waterpopular a la
piscina municipal amb un gran èxit de participació, amb les
guanyadores indiscutibles de l’equip de les Supernenes. A
la tarda, es va realitzar una gimcana infantil amb diferents
activitats. La festa va continuar amb els seus actes habituals
amb l’Associació de Joves al peu del canó.

MULLA’T 08
Per primer any, els Joves de Fortià van portar la campanya
“Mulla’t per l’esclerosi múltiple” a la piscina municipal,
participant, així, en la recaptació de fons per a la investigació

HAVANERES 08
L’última edició d’havaneres es va traslladar al pati de l’escola per
tal de tenir més ombra. L’acte va ser amenitzat pel grup Camelot
i acompanyat del tradicional cremat i la sardinada.
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d’aquesta malaltia. El resultat d’aquesta activitat va ser
engrescador, ja que molta gent va participar-hi, fet que ens ha
animat a repetir-lo aquest 12 de juliol.
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DIADA DE CATALUNYA 08

CURSA DE SANT SILVESTRE 08

La celebració de la revetlla de la Diada de Catalunya, a
diferència d’altres anys, es va fer dins del Centre Agrícola i
Social. El menú típic “Mar i muntanya”, elaborat pels propis
joves de l’associació, va ser, com sempre, un gran èxit. La
Diada va continuar amb el grup Pere i Pep, que van animar a
ballar als assistents.

Per segon any consecutiu, un grup de veïns del poble,
juntament amb la col·laboració de Joves de Fortià, ha portat
a terme la Cursa de Sant Silvestre a Fortià el 31 de desembre
2008, una cursa amb sortida i arribada a la Plaça Catalunya
fins arribar fins a la Yeguada Senillosa. Tot i la poca afluència
de públic, els pocs assistents s’ho varen passar d’allò més
bé, van fer esport tant a peu com amb bici. Aquest any hi
tornarem.

ENGATA’T 08 “2a part”
A causa de l’ajornament de l’Engata’t programat per la festa
d’estiu i dels compromisos adquirits amb els grups, el 22 de
novembre es va celebrar la 2a edició de l’Engata’t, amb els grups
D-Piedra, Cesare, Hurricade i el grup local, Dark Bedroom.

FESTA D’HIVERN 09
Com l’any anterior, es va celebrar la 2a edició del playback
popular, amb la participació de persones d’edat molt diverses
i amb uns estils musicals molt diferents. Podríem destacar
l’actuació final d’uns veïns del poble que van fer una gran
actuació acompanyats de la música de Full Monty.
La festa va continuar amb els seus actes habituals: el
campionat de truc, l’espectacle infantil, el concert i el ball
de nit (il·luminats pel fanalet que va portar a dues parelles a
sopar als restaurants del poble) i acabà amb les sardanes i el
ball de tarda.

TEXAUTO
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CARNAVAL 09

2a PEDALADA POPULAR

El carnaval celebrat el dia 7 de març va començar amb la rua
infantil, on el nombre de carrosses va superar la previsió, ja
que es va arribar al fantàstic nombre de cinc, dues de les quals
eren del poble.

Aquest any s’ha realitzat la 2a pedalada que va tenir un final
diferent que l’anterior, ja que va acabar a la piscina amb un
pica-pica. Voldríem donar les gràcies a la família de Can
Senillosa per haver cedit el seu jardí a l’hora d’esmorzar i a
tots els ciclistes que amb esforç van suar tota la ruta, tant la
llarga, com la curta.

Les activitats de tarda van ser molt animades i van acabar
amb xocolata per a tothom.
La festa va continuar a la nit amb el grup Top Secret, que va
consolidar el carnaval de l’any anterior.

REVETLLA SANT JOAN 09
La celebració de la revetlla de Sant Joan va incloure, com
cada any, el sopar popular a la plaça de l’Empordà, la foguera
i un castell de focs, tot amenitzat pel grup Onice.

Finalment, ens agradaria donar les gràcies a totes les persones que ens han ajudat en la realització d’aquests actes i a tots
els assistents, ja que sense ells, no tindria sentit organitzar-los.
Recordeu que a l’adreça web www.jovesdefortia.blogspot.com podreu veure les activitats que hem realitzat, fotos, vídeos...
Enguany, a més a més, tenim una nova eina de comunicació via Facebook, on ens podreu trobar com a Joves de Fortià.
Us desitgem que passeu una molt bona Festa Major de Sant Cels i que gaudiu de totes les activitats programades.
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la Sibil·la
ESPORTS

Club Esportiu Fortià

Comentari de la temporada 2008-2009
El Club Esportiu Fortià aquesta temporada ha jugat en el grup
32 de 3a Regional. A final de la temporada ha acabat dotzè,
amb 10 partits guanyats, 5 empats i 15 de perduts; 55 gols a
favor i 67 en contra, com a màxim golejador de l’equip tenim
Xavier González amb 15 gols.
S’ha treballat amb una plantilla de 21 jugadors; de les
noves incorporacions cal destacar la del jove Marc García
Garriga, de Riumors.
Ha estat una temporada molt irregular per al club, hem tingut
una primera volta molt fluixa en resultats i arran de la incorporació
d’algun jugador després de les festes de Nadal dels últims 10

partits només se n’ha perdut un, en els quals es va guanyar a la
UE Lladó, líder de grup, i vam ser el primer equip en derrotar-lo.
Com a victòria més àmplia cal destacar l’obtinguda al camp del
Selva de Mar (3- 6). Amb el Garriguella es va recollir la derrota
més contundent de tota la temporada a casa nostra (2-5). Amb
tot això, cal recordar que diversos membres de l’equip van patir
lesions que van influir en els mals resultats.
Tot i que el nombre de socis és el més baix des de fa temps, amb
32, les perspectives per a la propera temporada són optimistes.
Des d’aquí fem una crida a tots veïns de Fortià tot demanantvos la col·laboració per a la propera temporada 2009-2010.

Imatges per al record del futbol a Fortià. Fotografies cedides per Mercè Serradell.

GASTRONOMIA
LLOM A LA TARONJA

Elaboració:

Ingredients:
•
•
•
•
•
•
•
•

500 grams de llom de porc en una peça lligada
1 ceba
El suc de 2 taronges
½ got de vi blanc
1 cullerada de conyac
Margarina
3 alls
Pebre, sal i oli

TEXAUTO

Desengreixem la carn, la salpebrem i l’enfarinem; d’altra
banda, tallem les cebes i els alls.
Posem oli en una cassola i enrossim la peça de carn amb la
ceba i l’all. Quan estigui tot daurat hi posem el vi, el conyac i el
suc de taronja i ho deixem coure una mica més de mitja hora.
Finalment, ho deixarem refredar, tallarem el llom, el
tornarem a posar dins la cassola, l’escalfarem i el servirem.

GIRONA
C/ Barcelona, 409
Tel. 972 405 700

Bon profit!

FIGUERES
Ctra. de Roses, 78
Tel. 972 670 111
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Divendres dia 24 de juliol
A 2/4 de 9 del vespre:
PARTIT DE FUTBOL CASATS VS. SOLTERS
A les 12 de la nit:
FORTIÀ ROCK ‘09
Dissabte 25 de juliol
A 2/4 d’11, a la piscina municipal:
IV CAMPIONAT DE WATERPOLO
A 2/4 de 12, a la plaça de Catalunya:
BENVINGUDA ALS VEÏNS DE TERRAUBE
A les 5 de la tarda, al Parc dels Paradells:
X GIMCANA INFANTIL
A 2/4 de 12 de la nit:
BALL DE NIT AMB ELS MAGIC’S I TOT SEGUIT ACTUACIÓ DE LOS HERMANOS ROCCO
Diumenge dia 26 de juliol
A les 11 del matí, al Parc dels Paradells:
VI CONCENTRACIÓ DE VESPA I MOTOS CLÀSSIQUES
A les 12 del migdia:
OFICI SOLEMNE AMB ACOMPANYAMENT DE LA COBLA ROSSINYOLETS
DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES. TOT SEGUIT, SARDANES
A les 14:
DINAR DE GERMANOR EN EL CENTRE AGRÍCOLA I SOCIAL
A les 7 de la tarda, a la pista poliesportiva:
SARDANES AMB LA COBLA ROSSINYOLETS DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES.
SEGUIDAMENT, BALL AMB EL CONJUNT PREMIUM

