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Portada

Fotografies de les catifes de Corpus; hi ha catifes, com la de
la creació o la del pastor i les ovelles, que han estat fetes per
mainada del poble.

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
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
Dilluns
FORTIÀ

Tel. 972534188

VILA-SACRA
Tel. 972505653

RIUMORS

Tel. 972534272

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

d’11 a 12,30

de 9 a 10,30

d'11 a 12,30

de 9 a 10,30

d'11 a 12,30

de 9 a 10,30

10 controls i
visites

EL FAR

11,30 recollida de
receptes
de 9 a 13

Tel. 972506804

Urgències mèdiques:
De dilluns a divendres de 8 a 15h. Doctor Bertran (telèfon 972 671941). Infermera, Dolors Golobardes (telèfons 972 156216 / 618646499).
De 15 a 20 h, telèfon 972 677631. A partir de les 20 fins a les 8h del matí i festius, Hospital de Figueres (telèfon 972 512400).
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a rehabilitació de la Casa de la Reina Sibil·la
avança. Després que aquest edifici dels segles
XIV i XV, declarat bé cultural d’interès nacional, fos adquirit per l’Ajuntament el desembre del 2008, la coberta de l’edifici ja ha estat substituïda en la seva totalitat, i a primers de juliol d’enguany la
Comissió de Patrimoni Cultural ha donat llum verda al
projecte integral de la seva restauració, que preveu que
en la primera planta s’enderroquin les divisions i hi hagi
tres grans sales, una a cada costat de la sala principal
que ara hi ha. També s’hi preveu el rebaix i el recalçament de l’edifici. En la secció de cultura us convidem a
llegir els suggeriments de l’escultora Pia Crozet –autora del monument a la pagesia que properament podreu
admirar a Fortià–, pel que fa a una possible destinació
d’aquest immoble.
També trobareu més dades sobre la Casa de la Reina
Sibil·la en la secció d’informació municipal, en la qual,
com sempre, s’hi pot consultar, entre d’altres, dades sobre urbanisme, economia i les activitats realitzades al
municipi, que podreu ampliar en les seccions d’actualitat en imatges, ensenyament, els joves... dediquem tota
la revista a fer un repàs del que ha estat aquest darrer
any, des de la darrera festa major, marcat especialment
per la nevada del mes de març, que podreu recordar amb
tot un seguit de fotografies fetes al poble.
Com sempre, l’Erika Serna ens ofereix un interessant
article d’història, i les entitats també aporten els seus escrits; en la secció de cultura, a més de la pàgina dedicada a Pia Crozet i a la nova escultura per al poble, hi trobareu una article sobre Miquel Ruiz i els seus projectes;
finalment, en aquesta ocasió hem dedicat l’entrevista a
Juan José Martínez, l’últim pastor que queda a Fortià.

TEXAUTO

Hem d’expressar el nostre agraïment, com sempre, als
col·laboradors,
anunciants i a tots
aquells que d’una maGIRONA
FIGUERES
C/ Barcelona,
409 fan possible aquesta
Ctra. de Roses,
78
nera
o altra
publicació.
Esperem
Tel. 972 405 700
Tel. 972 670 111
que gaudiu de la lectura d’aquestes pàgines i que ompliu
d’alegria la festa major de sant Cels, en companyia de
familiars, amics i veïns de Terraube.
Ajuntament de Fortià
JULIOL 2006
juliol 2010
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L’ARRENDAMENT
DEL MAS FRIGOLA DE FORTIÀ
per erika serna i coba
La masoveria, entesa com a arrendament de masos, presenta formes contractuals
molt diverses, però amb la característica comuna que l’arrendatari està obligat a fer
estada i habitació al mas, juntament amb la seva família i el seu bestiar. Un altre tret
diferenciador respecte a altres formes de parceria seria la nul·la o escassa participació
del propietari en les despeses d’explotació . A finals del segle XVI es manifesta una
eclosió d’aquests tipus de contractes notarials, almenys a la regió de Girona, tal com han
estudiat un grup de recerca vinculat a la UdG, fet que representa la seva consolidació
com a fórmula contractual; en canvi, des de la segona meitat del segle XIX la seva
presència com a escriptura notarial és escassa, ja que es van convertir les clàusules
o pactes que contenen en costum, fet que no significava en cap cas que la masoveria
s’hagués reduït en termes reals del nombre de masos arrendats, sinó que els tractes
es tancaven de manera oral o mitjançant un document privat entre ambdues parts.
Aquesta institució agrària comportava la presència d’un
propietari d’un mas que no pot, o no vol, temporalment
explotar directament les seves terres per raons molts diverses
–que tingui més d’un mas, que no faci de pagès, que sigui
una dona vídua, qüestions d’endeutament… En el cas que
ens ocupa, l’arrendador era Josepa de Vivet i Doms, veïna
de Figueres i vídua de l’hisendat Ramon de Vivet Vedruna i
de Asprer , i usufructuària dels seus béns –tal com recollia el
testament del 1794 del seu marit– que, suposem per minoria
d’edat de l’hereu, legalment podia llogar a Pere Passamàs,
pagès de la Jonquera, una casa dita el mas Frigola de Fortià
amb un parell de peces de terra que identifica com una peça
“inculta” o sense cultivar de setze vessanes, que és una part
de la finca coneguda com la Coromina del mas del Molí i una
altra peça erma de tres vessanes d’extensió que a la vegada
forma part d’una altra finca rústica més grossa anomenada
les Picones o Camp, que havia format part de les terres del
mas del Molí. Curiosament també incloïa les finques que en
el moment de formalització del contracte eren llogades, però
només en el cas que quedessin lliures més endavant; en el
moment d’anar al notari eren explotades per Llucià Casellas,
Joan Casadevall i Sort Fusté Ginjaume, pertanyents al mas
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del Molí i que sumarien dotze vessanes més. El document és
una escriptura notarial feta a Figueres, amb el notari públic
Josep de Aloy i Llach, el 26 d’abril del 1799 .
L’arrendament del mas Frigola de Fortià fou fet per un termini
curt, de només quatre anys, tot i que era el temps emprat més
usualment en aquests contractes, entre quatre i cinc anys; no
era un fet casual, sinó que en un règim de rotació de cultius
biennal, quatre anys significaven de dues sembres sobre una
mateixa terra, i és, doncs, una etapa de temps suficient per tal
que el propietari pogués avaluar el rendiment o la capacitat del
masover i de la seva família. De fet, sempre aquests contractes
de masoveria, entesos com a explotacions agropecuàries, no
s’aturaven mai, encara que hi hagués canvis en les persones
que les arrendaven, així restava assegurada la continuïtat del
cicle de producció i rendiment.
L’escriptura notarial d’aquest arrendament és un document
bastant llarg, ja que té quatre fulls i recull un total de vuit clàusules
que Pere Passamàs havia de complir i a les quals quedava
supeditat. Es tracta d’un conveni amb moltes condicions on tota
la casuística possible queda molt ben explicitada per part de
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Placa de vidre de gelatinobromur de principis del segle XX.

l’arrendador, dins del marc d’un contracte-model de masoveria
de l’època. Per cert, no identifiquem la casa de Fortià que era
coneguda com a mas Frigola, segurament el nom va ser posat
com a identificador d’alguna persona que l’havia habitada o li
havia pertangut i que a l’actualitat el record s’ha perdut.
El primer punt recull l’obligació d’habitar en contínua
residència a la casa, en concret especifica “…dega estar
y habitar en la casa sobre arrendada”, fent-hi “foch y llum
y contínua residència”, amb la inclusió de la família de
l’arrendatari i el seu bestiar aquesta obligació, encara que no
ho deia per escrit explícitament.
El masover, Pere Passamàs, restava obligat a conrear la terra
de l’heretat “a ús y costum de bon pagès”, afirmació molt
ambigua que sempre figura en aquests tipus de contractes, i
que també havia de sembrar amb les llavors requerides en el
moment més adequat.
La renda, o preu de l’arrendament a pagar, normalment era a
terços que el propietari rebia dels productes més rellevants,

TEXAUTO

especialment cereals, és a dir,
una tercera part de la producció
bruta, que li era entregada
en espècie; a més, tot sovint
havia de ser entregada en
un lloc determinat, i fins i
tot, a casa seva. En el cas de
l’arrendament de la masoveria
del mas Frigola de Fortià no
concreta el lloc d’entrega que
suposem seria a Figueres o,
si hi hagués administrador,
on aquest volgués cobrar. A
part s’havien d’assumir altres
càrregues o impostos que hi
poguessin haver sobre el mas,
en concret el pagament de les
talles del cadastre borbònic i
altres impostos extraordinaris
que poguessin aparèixer. No
falten un parell de capons,
normalment per Nadal, encara
que no fixa la data d’entrega, i
un anyell per Pasqua. Aquest
contracte concretava l’obligació de disposar d’un hort de mig
cortó de superfície.
Clouen el document dos testimonis que donen fe de
l’arrendament, Miquel Badosa, prevere de Figueres, i Magí
Palet, pagès de Fortià.
Encara que no quedés escrit, era pràctica comuna que
els propietaris restessin lliures de qualsevol inclemència
meteorològica adversa, de manera que tots els riscos eren
sempre assumits pels masovers. Tot plegat, eren unes
condicions laborals molt dures que estigueren vigents fins
ben bé entrat el segle XX en què, amb la caiguda de la renda
agrària i l’entrada en competència de productes de l’exterior,
el conreu de la terra ha deixat de ser una activitat econòmica
amb alts rendiments i ara són necessàries més vessanes
en producció, és a dir, s’ha hagut d’ampliar la mida de les
finques per poder competir, entre molts altres canvis fets, a
més ha deixat d’ocupar bona part de la població en edat de
treballar, els quals majoritàriament s’han ocupat en el sector
de serveis.

GIRONA
C/ Barcelona, 409
Tel. 972 405 700

FIGUERES
Ctra. de Roses, 78
Tel. 972 670 111
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Casa de la Reina Sibil·la
Respecte a les obres de restauració de la Casa de la Reina
Sibil·la, s’aproven i executen diversos projectes; el primer i
més important és el Pla director de restauració de la Casa de
la Reina Sibil·la de Fortià, redactat per Joaquim Bover Busquet, en col·laboració amb Xavier Moner i Timoneda, arquitecte assessor municipal, i finançat per la Direcció General de
Patrimoni Cultural. Aquest projecte integral de rehabilitació
va ésser aprovat per la Comissió Territorial de Cultura, sotmetent-se entre d’altres indicacions al control arqueològic de
l’obra. En aquest projecte, la primera planta es conserva més
adequada a la història, s’enderroquen les divisions quedant
tres grans sales, una a cada costat de la principal ja existent,
també es preveu una nova escala, ascensor, etc.

La coberta de la casa ha estat substituïda.

Treballs de control arqueològic.

El passat any i mercès a la Diputació de Girona, simultàniament amb l’execució de l’obra de substitució de coberta, en
part finançada pel Fons Estatal d’Inversió Local, es va poder
atendre l’execució del projecte de Rehabilitació d’urgència
de patologies estructurals de la Casa Reina Sibil·la de Fortià.
L’aprovació Reial Decret-llei 13/2009, de 26 de octubre, pel
qual es crea el Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, permetrà continuar la restauració de la casa. Amb
aquesta dotació, de 67.891 euros amb IVA inclòs es pretén
portar a terme el rebaix, recalçament de l’edifici i la redacció
del projecte i direcció de l’obra.
Actualment s’han començat els treballs de control arqueològic del sòl de l’edifici, aquests tindran el punt més àlgid amb
l’execució de l’obra de rebaix, i es completaran simultàniament amb l’obra que afecta la planta baixa. La Diputació de
Girona també contribueix amb una aportació en aquesta fase
que es preveu executar aquest mateix any.
Resta pendent l’execució del projecte de Restauració de la
Casa de la Reina Sibil·la (fase1), inclòs per la DG del patrimoni Cultural en les obres programades de l’u per cent cultural trienni 2009-2011.
Es va presentar el projecte de rehabilitació integral de la Casa
de la reina Sibil·la als programes Feder i Viure al Poble, quedant exclòs dels dos.
40
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Imatge de la sala principal.
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Obres i instal·lacions municipals
Per tal de poder millorar el trànsit en la travessia del carrer
Castelló, Reina Sibil·la i avinguda de la Diputació el passat
any es va instal·lar la regulació semafòrica en l’encreuament
entre els carrerd de la Reina Sibil·la i Teresa de Pallejà, en el
TM de Fortià, i en l’encreuament entre el carrer de la Reina
Sibil·la i l’avinguda Paradells; d’aquesta manera es regula el
trànsit de les vies que enllacen la carretera de Figueres a la
Bisbal C-31 i amb la C-230 de Figueres a Roses.
En el Parc Bosc la pista s’ha proveït de dues cistelles de
bàsquet i també d’una zona de jocs infantils. Es preveu que en
breu, entre d’altres millores, gràcies a Dipsalut, s’hi instal·li

un parc urbà de salut amb diversos aparells per a manteniment físic dels veïns.
El passat dia 16 de gener uns lladres van entrar a l’edifici
de la Casa de la Vila, es van endur els aparells informàtics;
arran d’aquest fet, s’ha cregut necessari dotar els edificis que
allotgen serveis municipals d’alarmes.
També s’ha procedit a comprar maquinària diversa per la
brigada municipal.
La Mancomunitat de Serveis dels Municipis de Fortià i
Riumors té inclosa en el PUOSC anualitat 2010 l’obra d’Accés a la deixalleria; aquesta obra ja ha estat licitada.

Mocions

Urbanisme

Havent-se aprovat inicialment el Pla Territorial Parcial de
les Comarques de Girona, el Ple de l’Ajuntament va aprovar una al·legació demanant una variant per al municipi
que hauria de sortir de la zona de la Pireta per anar a trobar
en línia recta el Polígon Industrial de Vila-sacra.
L’al·legació posava de manifest que l’Ajuntament de Fortià veu amb preocupació l’important increment de trànsit
de la carretera local que creua el nucli del poble, en sentit
oest-est. Així, el municipi de Fortià constata que aquesta
via que fins ara tenia una demanda feble i que servia de
connectivitat entre els nuclis veïns ha passat a tenir funcionalitat de connectivitat territorial.
En l’al·legació es posava de manifest la voluntat de
l’Ajuntament d’executar una variant que començaria al
final del TM de Vilamalla contigu amb Fortià fins arribar
al TM de Vila-sacra, creuant amb una nova traça fins enllaçar amb la rotonda de la C-260 del sector industrial del
TM de Vila-sacra.
Es considera que aquest recorregut en paral·lel a la variant de Figueres permetria descongestionar aquesta via i, a
banda de fer una nova connexió entre la C-260 i la C-31,
resoldria la connectivitat entre aquestes dues vies i permetria alhora solucionar la connectivitat entre Vilamalla i
Castelló d’Empúries, sense haver de passar pel coll d’ampolla que representa el nucli de Fortià, amb carrers estrets
i semàfors.

Llicències obres

Pel que fa a llicències d’obres major concedides a particulars,
cal destacar que en aquest període s’ha iniciat l’edificació en
la zona SUD 4, més coneguda com el rec del Molí; a la sortida de la revista s’han concedit llicència per a la construcció
d’un total de tres habitatges unifamiliars.
També s’ha concedit llicència per a la instal·lació d’una planta de valorització de residus.

Modificacions puntuals
de les Normes subsidiàries
La Comissió Territorial d’Urbanisme, en sessió de 9 de juliol
de 2009, aprovà definitivament la modificació de la disposició transitòria segona de les Normes subsidiàries en relació
amb algunes edificacions situades en sòl no urbanitzable.
La Comissió Territorial d’Urbanisme en sessió de 15 d’octubre de 2009 aprovà definitivament la modificació del Pla
parcial SUD 4, que regula les normes particulars de la zona
d’edificació aïllada del referit sector, comprèn els paràmetres,
tipologia i composició arquitectònica.
La Comissió Territorial d’Urbanisme, en sessió d’11 de febrer
de 2010, aprovà definitivament la modificació de l’article 131
de les Normes subsidiàries, que té per objecte regular les explotacions ramaderes i millorar-ne la seva gestió.

Una altra moció aprovada fou l’adhesió al Pla d’assistència i suport en matèria de protecció civil de la comarca de
l’Alt Empordà.
I finalment i a proposta de l’Alcaldia es va aprovar per unanimitat la moció presentada per Unió de Pagesos sobre
la
GIRONA
Barcelona, 409
situació de la pagesia professional catalana i laC/necessitat
Tel. 972 405 700
de fer un debat monogràfic al Parlament de Catalunya
per
analitzar la problemàtica i buscar solucions.

TEXAUTO

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

El regidor Francesc Brugués Massot va presentar la moció
Fortià decideix; es va realitzar la consulta popular el dia
25 d’abril de 2010.
JULIOL 2006
juliol 2010
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Subvencions

Se sol·licita la inclusió en la convocatòria de la Diputació de Girona
per a la restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial,
any 2010, convocada per l’Àrea de Cultura i Acció Social, es concedeix una subvenció per destinar-la a la Casa de la reina Sibil·la.
També es demana una subvenció destinada a facilitar l’accés a noves
tecnologies, per a la despesa portada a terme en concepte de restitució de material informàtic de les oficines municipals, en aquest mateix apartat l’Ajuntament s’adhereix a la proposta de programari per
a la gestió municipal.
Es demanen, a la Diputació de Girona, les consignacions destinades
a obres municipals que correspon al municipi de Fortià del programa
del Fons de Subvencions any 2010, per a millores en serveis municipals, i per obres de competència municipal per destinar-la a millora
de parcs i zones verdes del municipi, com també la subvenció del
Fons de Cooperació Cultural Local corresponent al nostre municipi.
En el programa del Pla d’acció es demana la inclusió de millores per
optimitzar el consum elèctric de l’enllumenat públic de la zona la
Pera, Pont Martí, i altres del casc urbà.
També es demana una subvenció per a desbrossament de marges
d’accés al municipal.
En el programa de Dipsalut es demanen diverses actuacions, com ara
el programa de salut bucodental, gestió de riscos en sorreres infantils,
programa de control de la qualitat de l’aigua, programa d’avaluació
de les piscines d’ús públic, redacció de memòria per l’establiment de
parcs urbans de salut.
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L’Ajuntament acordà acollir-se a la convocatòria de subvencions destinades a les actuacions de millora paisatgística de rambles, passeigs i
avingudes arbrades dels municipis de Catalunya amb la proposta del
projecte bàsic de Passeig del rec del Molí, redactat per l’arquitecte
Jaume Bretón i Planas.
D’acord amb l’ordre, per la qual es fa pública la convocatòria de subvencions per a la construcció, l’ampliació, el remodelatge i l’equipament de consultoris locals i centres d’atenció primària de titularitat
municipal, es demana una subvenció per a manteniment del Dispensari mèdic municipal.
L’Ajuntament també s’acull a la subvenció anual per al manteniment
de Jutjats de Pau.
Es va concórrer, amb resultat negatiu, a les convocatòries dels programes Feder i Viure al Poble.
Es demana una subvenció al Departament de Governació i Administracions Públiques i a la Subdelegació del Govern destinada a pal·liar
els danys ocasionats amb motiu del temporal de neu de març de 2010.
S’acorda acollir-se a la resolució de convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin
retribucions a determinats càrrecs electes locals.
Es demana una subvenció al Consell Comarcal de l’Alt Empordà per
a manteniment de camins municipals.
L’Ajuntament ha concedit subvencions a l’AMPA per a la realització
d’activitats, i al Club Esportiu Fortià.

la Sibil·la
INFORMACIÓ MUNICIPAL

Economia

S’aprova el pressupost general per a l’exercici 2010, i resta de
documentació, que és el següent:

S’aprova la liquidació i el compte general de l’exercici
2008.

Estat d’ingressos

Romanent líquid de tresoreria

Capítol

Concepte

1.- Impostos directes
2.- Impostos indirectes
3.- Taxes i altres ingressos
4.- Transferències corrents
5.- Ingressos patrimonials
7.- Transferències de capital
9.- Passius financers
Total pressupost

euros
172.500
30.200
79.425
166.200
1.000
77.000
90.475
616.600

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
Total pressupost

Existència a caixa
a 31 de desembre de 2008

211.033,46

Restes per cobrar en la mateixa data

1.119.428,21

Suma				

1.330.461,67

Restes per pagar en la mateixa data

1.282.515,76

Saldo de dubtós cobrament		

40.955,16

Excés de finançament afectat			
Romanent a 31.12.08			

euros
110.900
274.700
9.000
49.000
114.000
59.000
616.600

0
6.990,75

Tant en l’exercici 2009 com en el 2010, s’aproven dos expedients de suplement i habilitació de crèdit.
En el segon semestre de l’exercici passat s’aprova la modificació de les ordenances fiscals que corresponen a la
taxa per la utilització de la piscina municipal, i l’ordenança reguladora de la taxa d’expedició de documents
administratius.
S’aprova formalitzar una operació de tresoreria consistent
en una renovació d’una pòlissa de crèdit de la vigent per
l’import de cent quaranta mil euros.

Personal
Contractació de personal per a la provisió d’una plaça de serveis múltiples.
Atès que el mes de febrer d’enguany el treballador Eloy Mir
Puig va cessar de manera voluntària del lloc de treball de plaça d’operari de serveis múltiples, s’ha procedit a convocar i
tramitar el procés administratiu per seleccionar per concurs
oposició l’esmentada plaça.
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ACTIVITATS

DIVERSOS

En el decurs d’aquest any s’han portat a terme diverses
activitats adreçades als veïns del poble.

El municipi de Fortià es va adherir al catàleg de serveis que conté
diversos programes de suport de protecció de la salut de Dipsalut, que és l’organisme autònom de salut pública de la Diputació
de Girona, que realitza funcions d’assistència i cooperació als
municipis, en relació amb totes les competències que en matèria
de salut pública tinguin atribuïdes els municipis en el marc de
la protecció, la promoció i la prevenció. Dins el referit catàleg
l’Ajuntament va escollir els programes que li eren més adients.

El passat dia 11, a la piscina municipal, es va fer la Campanya Mulla’t per l’esclerosi múltiple. L’anual Homenatge a la
Vellesa, per la seva banda, es va celebrar el dia 16 de maig,
amb ofici, sardanes i dinar de germanor, entre d’altres.
L’Escola i l’AMPA van organitzar la festa d’homenatge a
qui va ser mestra del nostre poble, Francisca Agustí Morera; tots plegats li vàrem desitjar molta sort en aquesta nova
etapa. Així mateix, l’AMPA es va encarregar d’activitats
extraescolars com ara taekwondo, servei d’acollida matinal, ball...
La pedalada, i la festa de carnaval, entre d’altres, van anar
a càrrec dels joves de Fortià. A més, a la llar de jubilats
s’ha realitzat el taller de manualitats, l’excursió a Poblet, un
taller de gimnàstica...
Per als més joves del poble, durant el curs escolar, es portà
a terme el projecte preventiu diürn. I en el local del Centre
Agrícola i Social s’hi fa ioga, gim body, i altres.
Per a la propera temporada el Club Esportiu Fortià ha pensat en els petits, i es farà escola de futbol, tot un repte
per al futur de l’esport en el nostre poble. Finalment, a la
piscina municipal, durant els mesos de juliol i agost, s’hi
organitzen cursets per aprendre a nedar i aquagim.

40
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També va aprovar el conveni de col·laboració amb el Departament d’Interior Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya per a l’adhesió de l’Ajuntament a la xarxa
rescat de radiocomunicacions d’emergències i seguretat de Catalunya per coordinació amb Protecció Civil.

la Sibil·la
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FESTA MAJOR DE SANT CELS i Sant Julià i Santa Basilissa
La Festa Major de Sant Cels es va celebrar des del divendres
dia 24 fins al diumenge 26 de juliol. El divendres es disputà
el partit de futbol entre casats i solters i el Fortià Rock; el
dissabte, el campionat de waterpolo, la trobada amb els veïns de Terraube, la gimcana infantil i ball de nit. S’inicià el
diumenge amb la concentració de motos i l’ofici solemne; se
celebrà el dinar de germanor i les sardanes i el ball posaren el
punt final a la festa.

anys, va ser un gran l’èxit. L’endemà al matí es va celebrar
el Campionat de Truc amb la victòria de la parella formada
per Miquel Juncà i Josep Vázquez. A la tarda va tenir lloc
l’espectacle d’animació infantil amb el Pot Petit, i a la nit
ball a càrrec de l’Orquestra Metropol. El diumenge se celebrà
l’Ofici Solemne amb acompanyament de l’Orquestra Blanes,
tot seguit sardanes. A la tarda sardanes i ball també amb Orquestra Blanes.

La festa de Sant Julià i Santa Basilissa, per la seva banda,
començà el divendres dia 8 de gener, amb la participació
multitudinària en el Playback; no cal dir que, com els darrers
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VI TROBADA DE MOTOS VESPA

Som-hi una altra vegada per recordar l’Scooter més famós de la
història. Amb formes èpoques i colors de tota mena, van arribar a
Fortià acompanyades de clàssiques: Ossa, Impala, Harley, i una
furgoneta Wolkswagen “Hippie”.

A la VI Trobada 2009, amb tots els que no han faltat cap any, els
nouvinguts hem vist com s’han arreglat les motos, fins i tot comprades per a la ocasió: sou uns “cracs”. En Sergi, en Xavi, l’Albert, en Paco i l’Isaac, organitzen i col·laboren per a la diada com
és tradició en el Parc dels Paradells, amb una pancarta de disseny
en fa una bona publicitat. Gràcies nois!

BONA FESTA A TOTHOM, US HI ESPEREM!
40
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AGERMANAMENT FORTIÀ-TERRAUBE: 20 ANYS D’AMISTAT
El 1989, sota l’impuls de Vicente Marcou-Aznar i Max
Runel-Beliard, es produïren els primers contactes amb
Fortià i el seu alcalde, Joan Via Ferrer; després es van celebrar el juliol i el setembre de 1990 les cerimònies oficials de l’agermanament; a alguns que encara es pregunten
per què serveix, 20 anys després, els responc que en la
nostra societat cada vegada més individualista l’amistat
no té preu.

Per Fortià, el meu amic Joan Via Ferrer ha permès al seu
poble l’entrada al segle vint-i-un.

En efecte, quina felicitat agafar cada any el camí per trobar aquesta terra catalana, tan estimada pels nostres cors:
l’Alt Empordà, tan proper a nosaltres en la distància, i tan
diferent pel clima. Creuats els Pirineus, i després Fortià ja
s’anuncia; quina alegria de tornar a reunir-nos per compartir
estones breus però valuoses.
Els anys han passat, els alcaldes s’han succeït a Terraube:
el senyor Runel, el senyor de Galard, desaparegut massa
ràpidament però que tingué malgrat tot la sort de venir a
Fortià; el senyor Lasgleizes; després la senyora Magri; tots
van mantenir l’agermanament i jo els ho agraeixo.

Tots dos pobles han canviat, s’han engrandit, alguns han
desaparegut, per desgràcia, però el nostre agermanament
sempre hi és.
En aquest any de crisi econòmica europea, en aquest any
quan les coses es tornen cada vegada més difícils, per als
nostres dos municipis i els seus habitants, trobar-se novament dóna més força; Rieux Volvestre i Font Rubí, dues
viles també agermanades, s’uniran a nosaltres per a aquest
esdeveniment.
Desitjo una bona festa a tots i que ens trobem d’aquí 10 anys
per celebrar el 30 aniversari de l’agermanament.

Régis Vicente Marcou-Aznar
President del Comitè
d’Agermanament Terraube-Fortià

Els nostres capellans, l’abat Gasparotto i l’abat Pujol han participat en les cerimònies religioses del nostre agermanament.

ACTIVITATS DEL DIUMENGE DE RAMS
El diumenge de Rams, el dia 28
de març, el grup de catequèsi de la
Parròquia, amb la col·laboració de
l’Ajuntament, organitzà al local del
Centre Agrícola i Social, a 2/4 de 6
de la tarda, la projecció de la pel·
lícula per a mainada “Jesús, viu la
seva història”.

TEXAUTO

A més, es comptà amb les actuacions sorpresa de Josep Sala, àlies

“Joan Manuel Serrat”, que interpretà la saeta “El Cristo de
los gitanos”; i la de Lupe Ruiz, àlies “Rocío, reina de la
saeta”, que dedicà una magnífica saeta al “Cristo del Gran
Poder”.
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Ctra. de Roses, 78
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A continuació s’oferí un piscolabis, al qual tothom estava
convidat.
Va cloure la vetllada la projecció de la pel·lícula per a joves
i grans “Las sandalias del pescador”, dirigida per Michael
Anderson i interpretada per Anthony Quinn.
JULIOL 2006
juliol 2010
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PASTORETS
El dia 20 de desembre es va
representar l’espectacle infantil
propi d’aquestes diades, els Pastorets, amb una adaptació molt
distreta i infantil amb la “base”
de Folch i Torres amb esquetxos o parts o col·laboració dels
Pastorets de Mossèn Rossend
Fortunet.
Els actors van ésser nens de
l’escola, que la van fer amb
molt d’entusiasme, també hi
van col·laborar els pares dels
alumnes.
Des d’aquí es fa una crida demanat més implicació per al
proper any.

Corpus Christi: Diada de comunió i catifes
El diumenge dia 6 de juny es va celebrar a la Parròquia de
Sant Julià i Santa Basilissa la diada del Corpus i de celebració
de la primera comunió.
Aprofitant la diada de Corpus i de les comunions, es van tornar a lluir les catifes de colors al voltant de l’Església. Es fan
des de l’any 2005, tot i que l’any 2008 no es va poder a causa
del mal temps.
Una colla de gent del poble organitza aquesta activitat, la
continuïtat de la qual sembla que està assegurada, ja que
cada vegada hi ha més
mainada que, tot i l’esforç que requereix, amb
molta il·lusió, a les 6
del matí, ja són al lloc
per col·laborar.
Aquest any per primera vegada s’ha fet una
exposició de plantes;
qui ho desitjava podia
portar les seves plantes
preferides a la plaça
perquè tothom en pogués gaudir.
40
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El racó de la Plataforma Fortià Decideix
El passat dia 25 d’abril,
vàrem celebrar la consulta popular sobre la Independència de Catalunya
a la plaça Catalunya del
nostre municipi.
La mesa electoral es va
obrir a les 9 del matí
sota dues carpes entre
les quals hi havia un
espai reservat per al vot
secret, que els observadors internacionals que
ens van visitar van valorar molt positivament, com també la
tramesa de vots i paperetes distribuïdes a cada veí.

Des de primera hora del matí fins passat el recompte de vots
es va gaudir d’una afluència constant de gent, es va arribar a
ser setanta persones que varen compartir la botifarrada popular i dues-centes (del poble i comarca) a l’actuació del Pot
Petit i la xocolatada.
La comissió organitzadora valora positivament la participació, que va ser d’un 30,31%, amb 164 votants dels quals
146 (90,68%) votaren sí, 8 (4,97%) votaren no, 7 (4,35%) en
blanc i 3 (1,83%) nuls.
Pel que fa a les aportacions voluntàries i el servei de barra,
van generar un petit benefici de 156 €, que l’organització ha
decidit repartir a parts iguals entre diverses entitats del poble:
AMPA, Joves de Fortià i Club Esportiu Fortià.

La plataforma Fortià Decideix agraeix molt especialment la
col·laboració de:
Ajuntament de Fortià, AMPA, Joves de Fortià, Club Esportiu
Fortià, Alimentació Tibau, Serralleria Marín, Forn de pa Giró,
Carnisseria Enric Noguer i també la col·laboració desinteressada de tots aquells veïns que van fer uns alliolis excel·lents
per a la botifarrada.

TEXAUTO

GIRONA

C/ iBarcelona,
La jornada es va desenvolupar en un clima festiu
amistós, 409
Tel. 972 405 700
en què el temps també ens va acompanyar. Cal ressaltar la
nombrosa participació de la gent del poble que, independentment dels seus ideals polítics, van decidir fer ús del seu dret
a vot i gaudir dels actes que es varen dur a terme al llarg del
dia, com va ser la botifarrada popular per dinar, l’animació
infantil amb el Pot Petit i la xocolatada.
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Homenatge a la Vellesa

El tercer diumenge del mes de maig, aquest any el dia 16, es
va celebrar la festa d’Homenatge a la Vellesa. El programa
d’actes recollia actes com l’ofici solemne, l’exposició de manualitats a la mateixa llar, on a diferència d’altres anys s’hi
van exposar labors no tan sols fetes en el decurs de l’any en el
Taller de Manualitats, sinó també altres labors d’antany i que
la gent tenim guardades a casa com a tresors.

fer una berenada, i en acabar, als més grans se’ls van lliurar
uns records de la diada i la foto del grup feta a la sortida de
l’Església.

Després es va homenatjar els majors de 65 amb un dinar de
germanor, amb l’assistència de més de dos-cents comensals.
Seguidament, en el mateix Centre Agrícola Social es va fer
una cantada i una mica de xerinola, per no perdre el delit es va

Des d’aquí es vol felicitar els col·laboradors desinteressats de la
“samarreta vermella”, que van fer possible aquesta lluïda festa.

Aquest any, els títols de més grans de la colla van ésser per a
la Lucía Torres Fernández i en Manuel Travé Checa, amb 92
i 91 anys respectivament.

Per molts anys a tots!!

Activitats a la Llar de Jubilats
Durant aquests darrers dotze mesos a la llar de jubilats i sense
límit d’edat per apuntar-s’hi s’ha fet el taller de manualitats,
els treballs es van lluir en la mateixa llar el dia de l’Homenatge a la Vellesa.
Dedicats explícitament al públic major de 60 anys, s’ha organitzat per primera vegada el Taller de Gimnàstica, basat
en sessions pràctiques consistents en: presa de consciència,
treball principal i relaxació. Tot i que aquest any ha estat el
primer, ha tingut molta acceptació.

Per la tardor es preveu organitzar el Taller de memòria, en
què, a més d’entrenar les capacitats de la memòria i altres
facultats mentals, s’hi fan sessions pràctiques.
40
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Aquest curs s’ha acabat... i de quina manera!
Hem fet festa grossa per agrair a la Francisca tots els anys dedicats
a l’escola de Fortià. Ens agradaria compartir amb tots vosaltres aquest
petit recull dels moments més entranyables.
La celebració va començar a les 6h de la tarda amb les
actuacions dels més petits de l’escola.

Tot seguit, cantant sota la pluja, els alumnes de P5.

Entre cançó i ball, li vam entregar a la Francisca una auca de
la seva vida.
Als nens i nenes de cicle inicial els venia de gust que els
fessin petonets als ulls...
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I per acabar la festa de la tarda, tots els assistents vam cantar
una versió de la cançó Que tinguem sort, de Lluís Llach,
dedicada a la Francisca.

La música de Grease va sonar i tot L’AMPA, juntament amb
l’escola, es va revolucionar! I va lliurar a la Francisca un
obsequi.

QUE TINGUEM SORT
VERSIÓ PER A LA FRANCISCA

A Fortià,
no vas pas trobar un camí planer,
però amb il·lusió te’ns enduies a tots d’excursió.
Vam tenir sort
de poder compartir amb tu aquells moments.
Avui aquí,
a l’escola de Fortià,
et volem dir , que et trobarem tots molt a faltar,
que tinguis sort
i recorda el que vares trobar aquí.
Són per tu, Francisca,
tots el petons que ara et donem
abraçades de petits i grans, per avui
i per demà, per demà, per demà,
ara et volem tots desitjar
que la vida et porti sort i molta felicitat.
Els nens avui,
volem cantar-te aquesta cançó,
i recordar
la mestra que tot ens ho ha ensenyat
que tinguis sort,
et durem sempre a dins del nostre cor.

40
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Entre cançons i balls va arribar l’hora del sopar.

Però la Francisca no ha estat l’única que ens ha dit adéu... Els
nois de sisè també s’acomiaden de l’escola i es preparen per
començar una nova etapa a l’institut. Els vam dir adéu amb
una festa a l’escola l’últim dia de curs.

L’alcalde, el senyor Joan Via, al costat del senyor Andreu
Otero, director dels Serveis Territorials d’Educació a Girona.

Tothom va poder recordar emocionants moments compartits
a l’escola amb la Francisca; playbacks, representació a càrrec
d’antics alumnes, poemes i dedicatòries... tot plegat va fer
una emocionant jornada que esperem que la Francisca recordi
durant molt de temps. I com deia la cançó... que tinguis sort!
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Molta sort!!
Per veure moltes més coses que hem fet al llarg
del curs podeu visitar el nostre bloc:
http://blocs.xtec.cat/ceipteresadepalleja/
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AMPA

Un any més ens tornem a saludar. El curs 2009-2010 ha estat un any
semblant al de l’any passat, hem tirat endavant les mateixes activitats
consolidades, encara que sempre se’n proposen de noves que a vegades
no es poden portar a terme per falta d’inscripcions.
Una de les novetats de l’any passat va ser l’obertura del bar
de la piscina, proposta que ens vam fer per recaptar fons per
als nens de l’escola, amb col·laboradors sense cap tipus de
retribució econòmica.
Durant els mesos de juliol i agost us animem a venir a sopar a
la fresca i a passar una estona de diversió (bar piscina).
Els horaris són:
De dilluns a dijous: de 17 h a 20 h
Els divendres i dissabtes (sopars) de 17 h fins…
i els diumenges d’11 h a 20 h.
Des de la junta de l’AMPA volem agrair al grup de persones
que formen Fortià decideix per la seva donació econòmica
i, com sempre, agraïm la col·laboració de persones i entitats
que ens ajuden a tirar endavant.
Bon estiu!!!
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Juan: l’últim pastor
La relació de l’home amb la terra ha estat constant al llarg
de la història de la humanitat; en depenem per viure, i l’hem
explotada sempre de diverses maneres. En els darrers temps
s’han produït molts canvis que han fet incert el futur del món
de la pagesia; abans, als pobles tothom feia de pagès i ara
gairebé ningú no en vol ser, i molts dels antics oficis relacionats amb la terra han desaparegut. Els pastors potser són dels
que han canviat menys la seva manera de treballar, però com
molts altres han vist que cada vegada hi ha menys gent que
faci aquesta feina. A primers dels vuitanta al poble hi havia
quatre pastors, ara en Juan José Martínez Villegas és l’últim
pastor de Fortià.
Nascut a Baza el 7 de febrer del 1947, en Juan José deixa el
poble natal i arriba a Barcelona amb un seu germà gran el
1964. Té 17 anys; ens explica que “és una mala edat”, perquè
era molt gran per fer d’aprenent i jove per fer de peó, que és
un treball de persona adulta. “Sense diners i poc menjar”, es
passa nou dies voltant per la ciutat que no oblidarà mai. “Luego se me fueron abriendo puertas”, ens explica, i començà a
treballar en un taller de tapisseria.
Durant més de quinze anys viurà a Barcelona fent les feines
més diverses, com treballar en fàbriques, repartidor de fruita
a la Boqueria... fins que estigué “cinco años haciendo el taxi”,
experiència que considera molt bona per la diversitat de gent
i situacions en què et pots trobar.

En Juan comença a treballar de pastor el 1979 a Fortianell.

Mentrestant, el 68 fa la mili a Tenerife, el 71 es casa amb la
Cristina –a qui havia vist créixer a Baza, perquè eren veïns a
l’aldea on vivien– després de festejar un any i veure’s dues
vegades. El 72 neix el primer fill, en José Antonio, i el 78 el
segon, en Juan Carlos, tots dos a la Vall d’Hebron, fins que
arriben a Fortianell el 1979 per fer de pastors.
Per què Fortià? Perquè li arriba mentre treballa de taxista la
notícia que hi falta un pastor, s’interessa per la feina i es posa
d’acord amb Rahola. En Juan, a la serra de Baza, lloc, com
diu, molt “rico en pobres”, on tothom s’espavilava per fer
qualsevol cosa, ja als 8 anys havia començat a “guardar algun animalillo por ahí”. I així va ser com amb una mínima
experiència en animals es traslladaren de Barcelona a Fortià,
on aconsegueixen el que en Juan anomena “calidad de vida”,
entre d’altres perquè no hi ha “el agobio de la gente”.
Durant tres anys en Juan fa de pastor del ramat de Fortianell,
fins que aquest ramat és venut i en Juan continua de pastor a
Fortianell mateix, arrendant casa, instal·lacions i comprant un
ramat pel seu compte. El 1995, finalment, es traslladen a Villa
Cristina, la seva casa pròpia, amb corral i garatge, on fins ara
gaudeixen de la “qualitat de vida” que proporciona el camp,
tot i que la Cristina troba a faltar moltes coses de la ciutat i es
lamenta de la poca autonomia que té pel fet de dependre dels
altres per a qualsevol cosa.

Abans d’arribar a Fortià en Juan treballà a Barcelona de taxista.

Però malgrat tot, en Juan i la Cristina han tirat endavant; primer tenien ovelles, que canviaren per cabres quan es van fer
la casa nova perquè amb aquest bestiar es fan més diners; però

“Quiero expresar en castellano que estoy muy agradecido a Fortià, porque cuando
vinimos aquí nos aceptaron como si fuéramos del pueblo. He creado algunas
molestias en el pueblo con el rebaño, he estorbado a la circulación, siempre ha
habido un poco de todo, y la gente lo ha aceptado bien y no ha habido nunca
ningún problema.
También quiero resaltar mi agradecimiento al Ayuntamiento, porque cuando hice
la casa no me pusieron más impedimentos que los justos y necesarios.”
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les cabres és més sacrificat, perquè
és un animal que té més mobilitat,
ha de menjar més bé i s’ha de munyir cada dia... Ara tornen a tenir
ovelles; tenen un ramat d’uns siscents caps, i en Juan surt a pasturar
tot l’any a Fortià en companyia dels
gossos si el temps ho permet cinc o
sis hores cada tarda. Per a aquesta
feina no hi ha mai vacances, i cada
dia en Juan ha de combinar i mirar
on pot anar a pasturar.

També hi ha el tema del
preu del xai; en Juan opina
que el govern “hauria de
controlar els preus”, ara el
preu és lliure, i hi ha molta
gent que pel camí va apujant el preu... tothom hi vol
guanyar el doble. Hi ha “logreros” que s’aprofiten dels
altres.

Però com diu en Juan, treballador de mena, “he salido adelante poniendo la
carne en el asador”. I continua parlant del sacrifici i del treball, i de la qualitat de vida que té a Fortià, on no hi ha aquell
munt de persones que hi havia a Barcelona que feien que tot
fos més complicat. Reconeix que aprecia moltíssim els catalans, que a Fortià han rebut sempre un tracte molt amical i
que els agrada molt estar a Catalunya. A Andalusia ja no hi
tornaria per quedar-s’hi; amb dos fills catalans, la seva darrera vinculació amb Baza és la llengua: entén el català, però encara parla amb les expressions, vocabulari i particular accent
de la seva terra natal. Sigui com sigui, fa més de trenta anys
que són a Fortià, on ha esdevingut, sense voler-ho, el darrer
pastor del municipi.

Villa Cristina es comença a construir el 1995.

Li preguntem a en Juan quin futur
considera que li espera a aquesta professió, i de seguida respon que es considera una “espècie en extinció”. A tot l’Alt
Empordà només queden una vintena de pastors; ens expliquen que han hagut de treballar molt, i que, per exemple, en
el moment d’esquilar anualment les ovelles, els primers anys,
amb el que en feien de la llana pagaven l’esquilada i ara de la
llana no n’obtenen res i l’esquilada val força diners.

En Juan treu les ovelles a pasturar a Fortià cada dia a la tarda.

Entre altres raons de l’empitjorament de la feina, en Juan ens
comenta que hi ha el fet que abans al camp, per la manera
com es vivia a pagès, on tothom tenia un porc per engreixar
i altres bèsties, la producció era molt variada; ara, no hi ha
aquesta variació, només es cultiva un producte, normalment
el més rendible, i en un dia ho recullen tot. Això, i l’augment
de cotxes a la carretera, fa més difícil sortir cada dia a pasturar. Però s’ha de pasturar, perquè no és possible alimentar les
ovelles només de pinso, no sortiria a compte.

El corral es troba situat rere mateix de la casa.

Dolors Olivé

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

TEXAUTO

Pere Bellart: 639 316 615

GIRONA
C/ Barcelona, 409
Tel. 972 405 700

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

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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Gestió de residus: què fem
amb l’oli després de cuinar?
Sovint, quan acabem de cuinar, llencem l’oli sobrant per l’aigüera, el que provoca
males olors, embussos a les canonades i serveix d’aliment a les rates i ratolins.
Quan arriba a la depuradora el problema augmenta; l’oli flota
sobre l’aigua i no es pot eliminar completament. Si la barreja
de l’aigua i l’oli arriba als rius, al mar i als aqüífers, forma
una taca que no permet el pas de la llum ni d’oxigen a l’aigua,
i interfereix en la vida natural i degrada l’entorn.
Per tot això, cal que posem l’oli utilitzat en un bidó i el portem a la deixalleria, en lloc d’abocar-lo a l’aigüera, així ajudarem a millorar la qualitat de l’aigua depurada, millorarem
l’estat de la xarxa de clavegueram i evitarem la contaminació
de l’entorn.
Per altra banda, podem aprofitar aquest oli. Anys enrere es
guardava per fer-ne sabó. Avui en dia, el podem transformar en
un producte útil, com el biodiesel, i reduir el consum de combustibles procedents del petroli (de cada 10 litres d’oli utilitzat
que reciclem, es poden fer uns 9,8 litres de biodiesel).

Font: CCAE (Consell Comarcal de l’Alt Empordà)
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GIRONA
C/ Barcelona, 409
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Recordeu que podeu
portar l’oli usat
a la deixalleria de
Fortià/Riumors

FIGUERES
Ctra. de Roses, 78
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EL TEMPS. Cronologia
de grans nevades a al'Alt Empordà
12 de FEBRER de 1603, dimecres
Gran nevada a tot Catalunya. El Pertús va quedar tancat i no
es va poder passar.
10 de FEBRER de 1887, dijous.
Gran nevada a tot Catalunya. Possiblement va afectar l’Empordà.
15 de GENER de 1914, dijous.
Possible afectació a l’Alt Empordà, va anar acompanyada de
vents de llevant.
12 de GENER de 1945, divendres.
La nevada només va deixar 10 cm a Barcelona, però sembla
que més a l’Alt Empordà.
2 de FEBRER de 1956, dijous.
Una onada de fred polar va acabar amb les oliveres empordaneses. Des de llavors, el 57 és conegut com “l’any de la fred”.
La glaçada, amb temperatures de 20ºC sota zero, va marcar el
futur de la comarca, que es va bolcar en el turisme.
24 de DESEMBRE de 1962, dilluns.
La nevada va sorprendre la població que sortia de la Missa
del Gall. Es va acumular més de mig metre de neu arran de
costa.
14 de GENER de 1978, dissabte.
Nevada general a Catalunya.
11 de GENER de 1985, divendres.
Va nevar durant tres dies. La carretera a Girona es va tallar.
Molts estudiants van quedar atrapats en el tren, venint de Girona. També va quedar atrapada gent a l’autopista.
30 de GENER de 1986, dijous.
Segon any consecutiu de neu, durant dos dies. 5000 camions
van quedar atrapats entre la Jonquera i Vilamalla.
1 de MARÇ de 1993, dilluns.
Onada de fred polar sense massa afectació a la comarca.
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21 de NOVEMBRE de 1999, diumenge.
Un miler de camions queden atrapats en la Jonquera.
26 de DESEMBRE de 2008, divendres.
Llevantada de Sant Esteve. La situació amb vents de llevant
va provocar un gran temporal marítim, que va afectar greument a Llançà i l’Escala i a totes les altres poblacions costaneres, en menor grau. Va nevar al nord de l’Alt Empordà i es
va tallar l’autopista. Algunes persones van quedar atrapades a
l’ermita de la Mare de Déu del Món.
7 de GENER de 2010, dijous.
La nit del 7 al 8 de gener va nevar a la comarca. La neu va
començar a caure el dia 7 en alguns llocs. L’AP-7 i la N-II van
estar tallades durant unes hores, amb l’acumulació de 30.000
camions a la Jonquera.
8 de MARÇ de 2010, dilluns
La neu va caure a partir de les 8 del matí a tota la comarca i al
migdia va començar a quallar. Al matí va anar acompanyada
de tempesta i tramuntana al nord de la comarca i llevant al
sud. Va caure neu de manera intensa fins als voltants de les 6
de la tarda. La nevada i el temporal de llevant van fer caure
les torres d’electricitat i la majoria dels pobles van quedar
sense llum, telèfon fix ni mòbil, sense aigua i sense calefacció. Durant dos dies les comunicacions van ser difícils i el
dia a dia va ser molt complicat. A Fortià el subministrament
elèctric va quedar interromput menys de 24 hores.
La frontera estava tallada i van quedar camions atrapats a la
Jonquera i a Vilamalla, i també a Llers. Centenars de persones van quedar als trens i a les carreteres i es van habilitar els pavellons de la Jonquera, Bàscara, Sant Miquel de
Fluvià, Saus i Camallera. Alguns hotels i restaurants van
col·laborar desinteressadament a allotjar i donar suport a
persones atrapades.
S’ha d’agrair la col·laboració de tothom per solucionar aquesta emergència.
Font: Consell Comarcal de l’Alt Empordà
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Quan fem el bé,
no sabem el bé que fem!
Aquesta frase: “Quan fem el bé, no sabem el bé que fem”, és
molt important i està plena d’esperança.
Per petit que sigui el bé que fem cada dia, no sabem on arriba
el gest, el somriure, la trucada de telèfon per animar, una carta, un regal, una visita… Tot té valor.
Quan fem el bé, no sabem el bé que fem. I també quan fem el
mal, no sabem el mal que fem.
Cal reconèixer que vivim en una cultura de mort. Ho diu gent
molt seriosa. Només cal veure com es camina pel camí de
l’avortament, de l’eutanàsia, del menyspreu de tants valors
fonamentals de la vida humana. I això es fa dient que és “progrés”. Com si el futur de l’home fos la mort i no la vida.
Només cal mirar la naturalesa. A la primavera i a l’estiu, com
ara, tot refloreix i crea vida. I això des de fa segles i mil·lennis.
Només l’home és el que trenca el pla de Déu, que és la vida.

Per això el compromís de tota persona de bé ha de ser mirar
el futur lluitant a favor de la vida, de la família, de respecte a
la vellesa, de respecte al medi ambient.
Quan fem el bé, no sabem el bé que fem.
Davant el nostre pobre món, no ens hem d’acontentar a dir
que tot va malament. Això no arregla res. Cal posar, de la
nostra part, el que puguem, perquè les coses, les coses petites
de casa, del carrer, del poble, vagin millor.
És la goteta que ajuda a créixer el gran riu, el gran mar del
bé. Pensem que el mar i el riu estan fets de gotetes petites. Tot
acte de bé que puguem fer és útil per a molts.
Perquè “Quan fem el bé, no sabem el bé que fem”.

LA PRIMERA COMUNIÓ A FORTIÀ

Quatre nenes van celebrar la Primera Comunió: l’Aida, l’Alexandra, la Natàlia i la Nerea.
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“Monument a la pagesia”,
de Pia Crozet

Pia Crozet, escultora nascuda a França i actualment instal·lada al Gironès, és l’autora
d’aquesta peça que properament formarà part del paisatge de Fortià.
Artista compromesa amb la pau i la història, futur i passat, fa
més de trenta anys que es dedica a l’escultura, i és autora de la
coneguda escultura d’homenatge a Josep Pla a Girona.
En un principi l’escultura anava destinada a la rotonda d’entrada al poble, de l’Avinguda Diputació, però a la vista de les
mides finals, actualment s’està estudiant un nou emplaçament,
per a la determinació del qual hi ha diverses propostes.
Recordeu en quin moment us parlen per primera vegada
del projecte del “Monument a la pagesia”?
La idea del monument a la pagesia de Fortià va sorgir arran de
l’estrena fa dos anys de l’obra de teatre “La reina Sibil·la de
Fortià” (esposa del rei Pere el Cerimoniós) dirigida per Montserrat Via. Ens quedàrem a dormir a Fortià i l’endemà, el seu
germà, en Joan Via, alcalde de Fortià, em proposà realitzar una
escultura/monument a la pagesia.
Ens ensenyà un rampí que té guardat des de fa molt de temps.
Vaig quedar meravellada de la bellesa d’aquest estri, una reminiscència del carro del sol del déu Febus. Tenia encara més
present una magnífica rèplica de l’any mil, el carro del sol que
apareix en el “Dies Solis” del Tapís de la Creació de la catedral de Girona. Era fàcil imaginar com es devia sentir l’home
muntat en el rampí tirat per un cavall, matxo o mula, en aquesta
plana de l’Empordà, vora la mar, a la sortida del sol.

Cavalls i rampí formen un tot. Per evocar una sensació de realitat, els guarniments dels cavalls apareixen retallats amb transparència en la superfície de l’escultura; així es crea la mateixa
sensació obtinguda amb els dibuixos superposats dels inicis del
cinema (dibuixos cinètics).
Quin és el significat d’aquest monument?
El monument a la pagesia de Fortià vol ésser un reconeixement
a totes les generacions, les que ens han precedit, la present i les
futures, homes, dones i nens que han llaurat el camps de l’Empordà, contribuint amb el seu treball de cada dia a “fer país".

Quina destinació donaríeu a la Casa de la Reina Sibil·la,
ara que es treballa en la seva restauració?
El monument estarà format pel carro (rampí) tirat per dos La reina Sibil·la de Fortià fou un dels personatges femenins
cavalls, que en realitat en són només un, perquè el rampí més rellevants de la història de Catalunya, la que va promoure
era estirat per un sol cavall. Quin és el material utilitzat per l’esplendor i l’engrandiment de la Cort del rei Pere el Cerimofer els cavalls i quina és la seva dimensió?
niós, en l’època més brillant de la història del país.
Els dos cavalls han estat realitzats amb acer corten. Aquest Aquest palau de la reina Sibil·la, ubicat al bell mig de l’Emmetall té la particularitat que paradoxalment el mateix òxid el pordà, restaurat, esdevindrà, de ben segur, uns dels motius de
protegeix. Les dues figures dels cavalls tenen una mida un 10% visita historicocultural obligat; no tots els pobles guarden la
superior al natural per donar més monumentalitat al conjunt. “casa pairal” d’una reina!
És conegut el fet que a la reina Sibil·la li encantaven les joies.
Seria molt indicat crear a la part baixa del palau de Fortià l’Escola d’orfebreria reina Sibil·la en contacte amb les escoles de
joieria més importants del Mediterrani.
Tallers, exposicions, conferències, col·leccions, intercanvis,
història de la joieria catalana, joies del món, Fortià esdevindria
ben aviat punt de confluència, lloc de trobada dels grans professionals de la joieria.
A la part superior del palau de la reina Sibil·la, tres grans naus
recuperades per l’arquitecte Quim Bover seran l’escenari de
diverses activitats culturals,
teatre, exposicions, conferències,
GIRONA
FIGUERES
C/ Barcelona, 409cursos, projeccions... Ctra. de Roses, 78
Tel. 972 405 700
Tel. 972 670 111
El parc adjunt al palau, amb
cabuda per a més de cinc mil persones, serà el lloc de trobada d’estiu més concorregut de l’Empordà. S’hi podran realitzar molts actes culturals, incorporant
la naturalesa a aquest projecte immers en el paisatge empordanès tan carregat de la història de Catalunya, llar i bressol de les
cultures mediterrànies.
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COMPANYIA PA AMB TEATRE

A la sortida d’aquesta revista ja s’haurà representat l’obra de teatre “STOP al
matrimoni”, de Nicasi Camps i Pinós, prevista per als dies 10 i 11 de juliol.
Una obra de Nicasi Camps i Pinós
Dirigida per Montserrat Via

L’obra s’ambienta en un taller mecànic, en el
qual s’hi desenvolupen totes les peripècies.
L’amo és en Sisco, que es fa passar per vidu,
però la realitat és que la seva dona els va abandonar a ell i al seu fill quan el nen tenia 3 anys
i se’n va anar a viure a l’Argentina. La trama
de l’obra es teixeix al voltant de tots els embolics que comporta aquest “malentès”.

Repartiment:
Sisco: Josep Sala
Gary: Albert Tell
Dora: Lupe Ruiz
Pascual: Jaume Salís
1a dona: Montserrat Sagué
Imma: Cristina Travé
Susi: Carme Mató
Secre: Irene Garcia
Arcadi: Marc Garcia
Sr. Brunet: David Nicolau

A més, és antifeminista, les dones no saben
conduir... però gràcies a això el seu taller té
feina.
Un dia de molta pluja troba una vídua amb el
cotxe avariat i s’ofereix per arreglar-l’hi.

“Viatge al cor de la malària”

El fotoperiodista fortianenc Miquel Ruiz inicià el 13 de juny la difusió per les comarques
gironines del reportatge fotogràfic “Àfrica 2008. Eradiquem la malària”.
L’acte tingué lloc al Centre Agrícola Social de Fortià, on en
Miquel presentà una xerrada en què a través de les imatges
explica el projecte que el dugué a Libèria per retratar de primera mà el drama que representa aquesta malaltia a l’Àfrica.
Tot plegat, es remunta al 2008, quan en Miquel, president
de l’ONG Fotògrafs per la Pau, juntament amb la periodista
gironina Tània Tàpia viatgen a Libèria per viure com es desenvolupa un programa de tractament, prevenció i control de

“A l’Àfrica hi ha més coses que mosques i llagues”
la malària, al costat d’una altra ONG, Mentor Iniciative, i en
col·laboració amb la Diputació, que va fer una aportació de
60.000 euros. D’aquest viatge en sorgeixen un munt de fotografies, vivències i emocions.

La xerrada acompanyada de fotografies tingué lloc el 13 de juny al Centre Agrícola Social de Fortià.
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Al cap d’un temps, després d’haver “deixat reposar les imatges”, en Miquel, que reconeix que els treballs que fa en
aquests projectes representen “periodisme en estat pur”, es
proposà dur a terme aquestes xerrades amb projecció de fotografies per explicar “el perquè del projecte i la viabilitat
d’altres projectes”.

“A l’Àfrica hi ha pobresa, no misèria; on aquí hi
trobes males cares allà hi trobes somriures; dins la
seva pobresa, hi ha un grau important de felicitat”

Però aquesta no ha estat la primera experiència d’aquestes
característiques, ja que des del 1993, que es creà Fotògrafs
per la Pau, en Miquel ha col·laborat en projectes per fer arribar material escolar als nens víctimes del tsunami del 2004
a Sri Lanka, i s’ha desplaçat en més d’una ocasió a Bòsnia,
destinació que s’ha convertit “en una constant, on només fa
15 anys que va acabar la guerra i on les zones rurals necessiten molt”.
El darrer projecte de Fotògrafs per la Pau ha estat la creació
d’una escola orfenat per a nens soldats a Uganda, en la qual,
amb 12.000 euros, s’ha pogut pagar menjar i mestres per a
250 nens.
El present més immediat d’en Miquel passa per tornar-se a
incorporar com a fotògraf al Punt diari, dedicar-se a altres
projectes socials i descansar un any de les tasques relacionades amb l’ONG Fotògrafs per la Pau, en la qual ha treballat
sense parar des del 2004.

TEXAUTO

El projecte “Àfrica 2008. Eradiquem la malària” es desenvolupà a Libèria
durant tres mesos.
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Miquel Ruiz ha encapçalat projectes solidaris en zones en conflicte d’arreu del món.
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El racó de l'Associació

Benvinguts al racó de l'Associació de Joves de Fortià de la revista la Sibil·la. Enguany
us anunciem que celebrem el cinquè aniversari de la nostra entitat i, com ja és habitual,
us detallarem totes les nostres activitats:
MULLA'T 09

LOTERIA DE NADAL

Per segon any, els Joves de Fortià van portar la campanya “Mulla’t per l’esclerosi múltiple” a la piscina municipal, que aquest
any es va fer simultàniament a totes les piscines de Catalunya,
participant, així, en la recaptació de fons per a la investigació
d’aquesta malaltia. Com en l'edició anterior, el resultat d’aquesta activitat va ser positiu, ja que molta gent va participar-hi, fet
que ens ha animat a repetir-la aquest 11 de juliol.

Aquest any, com a iniciativa, vam optar per repartir la sort
entre tots els veïns de Fortià amb el número 02077. Us agraïm
a tots la vostra col·laboració, malgrat que la sort va caure en
altres indrets.

CURSA DE SANT SILVESTRE 09

FESTA ESTIU 09
La Festa Major de Sant Cels 09 (24, 25 i 26 juliol) va començar amb el ja tradicional partit de futbol entre casats i solters
amb molt bon ambient i amb molta esportivitat. Es va fer la
botifarrada i el concert de l’Engata’t amb Mary Poppins, l'últim concert de Dark Bedroom i Rebelions.

Aquest any l'Associació de Joves de Fortià ha heretat la Cursa
de Sant Silvestre a Fortià, una cursa amb sortida i arribada
a la plaça Catalunya passant per la Yeguada Senillosa. Hem
acabat l'any fent esport, tant a peu com amb bici i amb una
copa de cava. Aquest any hi tornarem i esperem que la participació sigui tant o més bona.

Per continuar amb l’esportivitat començada el divendres, i
com ja és de costum, el dissabte al matí es va realitzar el 4t
Waterpopular a la piscina municipal amb un gran èxit de participació, amb els guanyadors de l’equip dels Tricampions.
A la tarda es va realitzar una gimcana infantil amb diferents
activitats. La festa va continuar amb els actes habituals amb
l’Associació de Joves al peu del canó.

40
32

JULIOL 2006
juliol 2010

la Sibil·la
JOVES

FESTA D’HIVERN 10

Un cop més, es va celebrar la 3a edició del playback popular,
amb la participació de persones d’edat molt diverses i amb uns
estils musicals molt diferents. Podríem destacar l'elevada participació, ja que vam poder gaudir d'unes 20 actuacions, consolidant
l'activitat per als propers anys. Des d'aquí us animem a començar

a assajar o a pensar una peça musical que us faci gràcia! La festa
va seguir el seu curs amb l'habitual 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.

CARNAVAL 10
El carnaval celebrat el dia 27 de febrer va començar amb la
rua infantil amb un gran nombre de carrosses, entre les quals
va destacar el vaixell pirata, la taverna, el monestir i la furgoneta hippie. Les activitats de tarda van ser molt animades i
van acabar amb xocolata per a la mainada.

TEXAUTO

La festa va continuar a la nit amb el grup La Montecarlo i a la
mitja part la Batucada dels Diables d’en Pere Botero.

GIRONA
C/ Barcelona, 409
Tel. 972 405 700

FIGUERES
Ctra. de Roses, 78
Tel. 972 670 111
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3a PEDALADA POPULAR

Aquest any s’ha realitzat la 3a pedalada amb gran èxit d'assistència. 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.
Animem a superar aquest rècord amb vista a l'any vinent.

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. També voldríem agrair a Tramuntana.TV la seva presència en algunes de les nostres activitats per immortalitzar
aquests grans moments.

Recordeu que a l’adreça web www.jovesdefortia.blogspot.com podreu veure les activitats que hem
realitzat, fotos, vídeos...
També ens trobareu a Facebook, ens podreu cercar 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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Club Esportiu Fortià

Aquesta temporada, malgrat els
esforços de la plantilla, públic i
junta, ha estat un any que podríem
dir “per oblidar”.
A principi de temporada es van incorporar set jugadors, la qual cosa va
fer baixar la mitjana d’edat de l’equip
dels darrers anys. Amb aquest fet
esperem, i desitgem, que una vegada conjuntat l’equip puguem plantar
cara a tot el que es presenti per fer
aquest any una bona temporada.

C.E. Fortià - Temporada 2009-2010.

GASTRONOMIA

Conill amb xocolata
Ingredients:

Preparació:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Talleu a trossos el conill i poseu-lo en una cassola, al
foc, amb el llard i l’oli roent. Li posarem sal i pebre, i
abans que es dauri massa hi afegirem la ceba, les pastanagues i el vi. Deixeu-ho fer al foc lent.

1 conill gros i tendre
1 ceba mitjana
2 pastanagues mitjanes
25 grams de xocolata forta
2 grans d’all
1 gotet de vi ple de vi blanc sec
50 grams de llard
½ fulla de llorer
Pebre negre en pols
4 cullerades plenes d’oli
Sal
Aigua

Picarem al morter els grans d’all amb una mica de julivert, la xocolata i el llorer, i una mica d’aigua si cal. Ho
tirarem tot a la cassola del conill i ho deixarem bullir fins
que la carn sigui ben flonja.
Ho servirem en una plàtera amb salsa al damunt dels
talls de conill.
Es pot completar el conill amb un guarniment de crostons
de pa fregit, unes rodanxes d’ou cuit, patates a l’anglesa
o xampinyons sofregits amb mantega, all i julivert.

TEXAUTO

GIRONA
C/ Barcelona, 409
Tel. 972 405 700

Bon
profit!

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

M. Rosa Massot
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Divendres 23 de juliol
A 2/4 de 9 del vespre:
PARTIT DE FUTBOL CASATS VS. SOLTERS
A 2/4 de 12 de la nit, a la pista poliesportiva:
FORTIÀ ROCK ‘10 amb DIRTY JOBS, NEUROTIC HELL i WOLF CLAW
Dissabte 24 de juliol
A 2/4 d’11, a la Piscina Municipal:
V CAMPIONAT DE WATERPOLO
A 2/4 de 12, a la plaça de Catalunya:
Benvinguda als veïns de TERRAUBE
A les 5 de la tarda, a la pista del Parc Bosc:
FESTA DE L’ESCUMA
A 2/4 de 12 de la nit:
Ball de nit amb ELS MAGIC’S
Diumenge 25 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
tot seguit, dues sardanes
A les 14:
Dinar de germanor en el Centre Agrícola i Social
A les 6 de la tarda, a la pista poliesportiva:
Sardanes amb la COBLA ROSSINYOLETS
Seguidament, ball amb el conjunt KIRTANA

