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Guia de serveis
Telèfons d’interès

Horaris de serveis
Oficines municipals:

Ajuntament
Telèfon

972 53 40 69

Fax

972 53 43 06

Adreça electrònica

ajuntament@fortia.cat

Web Ajuntament Fortià

www.fortia.cat

Bloc Ajuntament Fortià

www.fortia.cat/bloc

Farmàcia

972 53 40 51

Escola Pública

972 53 41 49

Dispensari mèdic

972 53 41 88

Llar de jubilats

972 53 40 22

Dilluns, dimarts, dimecres i divendres
de les 11h a les 14 h
Recaptació municipal:
Dimecres de les 11 h a les 13 h
Serveis tècnics:
Dimecres de les 12 h a les 14 h

Atenció ciutadana

012

Mossos d’Esquadra

088

Guàrdia Civil

062

Dimecres de les 11h a la 13 h

Urgències sanitàries

061

Policia Nacional

091

i 1r i 3r dissabte de cada mes

Bombers

085

Telèfon únic d'emergències

112

Deixalleria:

de les 11 h a 13h
Treballadora social i educadora social:

Gas butà Mallol Hermanas

972 50 31 03

Gas canalitzat Universal Gasworks

972 40 21 86

Concerteu entrevista al 972 534 069

Consell Comarcal

972 50 30 88

Hospital de Figueres

972 50 14 00

o bé a l'adreça electrònica:

Hospital de Girona Dr. Trueta

972 94 02 00

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

ajuntament@fortia.cat
Nota: L'Ajuntament, com a editorial d’aquesta
publicació de caire informatiu en la qual s'eviten
opinions i al·lusions personals, no s'identifica en
cap cas amb l'opinió dels seus col·laboradors.

Horari de consultes dels serveis sanitaris
FORTIÀ
Tel. 972 534 188

VILA-SACRA
Tel. 972 505 653

Dilluns

Dimarts

Dimecres

d’11 a 12.30 h

d'11.30 a 12.30 h

de 9 a 10.30 h

d'11 a 12.30 h

d'11 a 12.30 h

de 9 a 10.30 h

de 9 a 10.30 h

RIUMORS
EL FAR

de 9 a 13 h

Tel. 972 506 804
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Divendres

de 10 a 11.30 h

Tel. 972 534 272

Urgències
mèdiques

Dijous

De 15 h a 20 h. Ambulatori de Figueres, tel. 972 67 76 31.
A partir de les 20 h fins les 8 h del matí i festius. Hospital de Figueres, tel. 972 50 14 00.
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Editorial
S’apropa la festa major de Sant Cels, una gran celebració que Fortià viu
amb intensitat, engalanant-se i fent sortir tots els fortianencs i fortianenques al carrer per gaudir també del divertiment i l’emoció. Ens trobem
en una època austera i difícil, però, sens dubte, això fa que siguin uns
moments encara més desitjats i esperats.
A les portes de la nostra festa, tirem endavant una nova edició de la revista La Sibil·la, amb la intenció de recollir totes les notícies i les activitats
més destacades que han tingut lloc en el darrer any en el nostre poble.
En aquestes pàgines podreu informar-vos sobre diverses activitats culturals i esportives, com ara la trobada de motos Vespa, Setmana Santa,
comunions i catifes de Corpus Christi, homenatge a la vellesa, pastorets
i reis, futbol, etc. I a l’apartat d’Ensenyament, trobareu un recull de les
activitats celebrades al llarg d’aquest darrer curs escolar.
Per altra banda, a la secció d’Història, l’Erika Serna ens presenta en Josep Masdevall Terrades, un destacat metge empordanès nascut durant
l’últim terç del segle XVIII. En Pol Meseguer narra la mort del rei Enric IV
de França, tal com la va viure el fortianenc Baldiri Ballet l’any 1610, i en
Rafel Rosillo i la Berta Anglora ens aproximen una mica més a la casa de
la reina Sibil·la des del punt de vista arqueològic.

Parròquia............................... 46

També recollim altres informacions destacades relacionades amb algunes
entitats, com ara la Fundació Tutelar de l’Empordà, l’Associació Amics de
Fortià, l’Associació Joves de Fortià,… i altres notícies de Terraube, poble
francès agermanat amb Fortià.
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A l’apartat d’informació municipal hi ha un resum de temes molt diversos, dades demogràfiques, programes de serveis de salut, l’aprovació del
mapa de capacitat acústica municipal amb el qual es fixa el límit del soroll
en el municipi, i altres qüestions urbanístiques i d’obres, entre d’altres.

El racó de Terraube.............. 45

Per últim, pel que fa a l’entrevista, podreu conèixer una mica més la gent
gran que diàriament acudeix a la Llar de Jubilats de Fortià i les activitats
que hi realitzen conjuntament.

Edita:

Us recordem que per posar-vos en contacte amb l’Ajuntament de Fortià
ho podeu fer per mitjà de la pàgina web municipal, www.fortia.cat, o bé
mitjançant el correu corporatiu ajuntament@fortia.cat.
AJUNTAMENT DE FORTIÀ
Amb el suport de la Diputació
Producció editorial:
Gorbs Comunicació
Coordinació Periodística:
Carles B. Gorbs
Redacció: Cristina Gallego

Malgrat la difícil situació que vivim actualment, és necessari reunir esforços i estrènyer llaços per tirar endavant la nostra revista. Agraïm un
cop més la col·laboració de tots aquells que de forma voluntària us impliqueu número rere número amb aquesta revista, aportant els vostres
escrits i fotografies.
Moltes gràcies a totes i a tots! Que gaudiu d’una gran Festa Major!

Disseny i maquetació: Martí Riu
Portada: Portalada de la casa
de la Reina Sibil·la.
Impressió: Punt Dinàmic
DL: Gi-40-2001

Nota: Al tancament d’aquesta edició de la revista, en Joan Via Ferrer,
alcalde de Fortià des de fa 25 anys (complerts el passat mes de juny), està
passant uns moments molt delicats de salut. Des d'aquí li desitgem una
ràpida recuperació.

Ajuntament de Fortià
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Informació municipal
» ORDENANCES
L’Ajuntament de Fortià va aprovar una ordenança reguladora dels usos d’edificis i instal·lacions de titularitat municipal. Per altra banda, es van modificar les
següents ordenances fiscals:
- L’ordenança reguladora de l’impost sobre vehicles de
tracció mecànica i l’ordenança reguladora de l’impost
sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana (totes dues per introduir-hi bonificacions).

de caràcter general per a béns immobles urbans com a
conseqüència d’una ponència de valors total aprovada
abans de l’any 2002, sense que pugui resultar el tipus
de gravamen mínim i supletori inferior al 0,5 per cent
el 2012 i al 0,6 per 100 el 2013.
Per tant, en l’aplicació obligatòria del referit Reial Decret, el tipus de gravamen en IBI urbana al municipi de
Fortià per a l’any 2012 ha augmentat del 0,42% previst
per l’Ajuntament al 0,50%.

NOTÍCIES BREUS

- L’ordenança reguladora de l'atorgament de llicències de primera ocupació o utilització dels edificis,
per tal de clarificar la documentació necessària per a
l’atorgament d’aquest tipus de llicència.

El Consistori va fer una prova de pavimentació
ecològica a l’aparcament de la zona esportiva.

- L’ordenança reguladora de la taxa per la utilització
de la piscina municipal i la reguladora de la taxa per
l’autorització, llicència i permís municipal ambiental
de les activitats.

L’Ajuntament es va adherir a la proposta de
l’Orquestra de Cambra de l’Alt Empordà, donant
suport a la seva a la tasca feta fins ara i a la necessitat de donar continuïtat a l’Orquestra.

» CONVENIS

El Ple va aprovar una moció sobre la decisió del
TSJ de Catalunya referent a la immersió lingüística.

S’ha tramitat la signatura dels següents convenis:
- Amb Dipsalut, el conveni de cessió gratuïta d’un
desfibril·lador fix a l’Ajuntament de Fortià dins el programa “Girona territori cardioprotegit”. I també el
conveni de cessió de Xarxes d’Itineraris Saludables a
l’Ajuntament de Fortià.
- El conveni de col·laboració entre el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico i la Federación
Española de Municipios i Provincias per a l’intercanvi
d’informació i la col·laboració interadministrativa.
- Amb Inspai, el conveni d’assessorament tècnic del
tractament d’imatges per mitjà dels serveis d’Inspai i
del personal i recursos de l’Ajuntament de Fortià.

» IBI
A la vista de l’increment de l’impost sobre béns de naturalesa urbana per a aquest exercici 2012 en aplicació
del Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre de
mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i
financera, per a la correcció del dèficit públic, el govern
de l’Estat fixà: El 10 per 100 per als municipis que hagin
estat objecte d’un procediment de valoració col·lectiva
4
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Per Decret de l’Alcaldia de data de 21 d’octubre
de 2011, es van designar els membres de la Junta
de Govern Local de Fortià, i s’hi van efectuar diverses delegacions. Els membres que en formen
part són: Joan Via Ferrer, Alcalde-President; Sergi
Mayolas Gironella i Alonso Rosillo Duran.
Fortià s’ha adherit a la implantació de seu electrònica, mitjançant la qual podrà efectuar diversos
tràmits administratius telemàticament.
S’han contractat dos monitors/socorristes per a la
piscina municipal per a la temporada d’estiu.
S’ha demanat a l’empresa subministradora de gas
propà en el municipi que estudiï l’opció de poder
fraccionar els pagaments de consum mitjançant
tarifa plana.
L’Ajuntament col·labora amb el Casal d’Estiu i amb
Altem pel que refereix a l’ús de la piscina municipal, com també amb la campanya de vigilància de
finques rústiques endegada aquest estiu 2012.
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ECONOMIA
» EXERCICI 2010
El pressupost de l’exercici de 2010 es va liquidar amb el
següent resultat:
Existència a caixa a 31 de desembre de 2010.... 199.191,11
Restes per cobrar en la mateixa data............ 247.604,57
Suma................................................................. 446.795,68
Restes per pagar en la mateixa data........... - 402.384,00
(-) Saldo de dubtós cobrament........................35.087,79
Excés de finançament afectat....................................0,00
Romanent a data 31de desembre de 2010.......9.323,89
» EXERCICI 2011
En relació amb el pressupost de l’exercici de 2011 es va
tramitar la següent modificació de crèdit:
ORIGEN DE FONS
ROMANENT DE TRESORERIA
Concepte
Denominació		
Import
8 87000
Romanent de tresoreria..........9.323,89
Total romanent de tresoreria.............................9.323,89
MAJORS INGRESSOS
Concepte
Denominació		
Import
4 42000
Participació en els tributs
		
de l’Estat..................................13.346,11
		
Total majors ingressos............13.346,11
Total origen de fons..........................................22.670,00
APLICACIÓ DE FONS
SUPLEMENT DE CRÈDIT
Concepte
Partida			
Import
92/13000
Retribucions personal laboral...2.550,00
23/16000
Seguretat Social........................1.670,00
23/16200
Formació de personal.................275,00
15/21200
Edificis i altres construccions...1.025,00
16/21301
Manteniment xarxa d’aigua......875,00
13/22400
Assegurances...............................200,00
92/22699
Despeses diverses.....................9.800,00
92/22706
Estudis i treballs tècnics...........3.100,00
01/31000
Interessos de préstec...................425,00
16/46500
Transferència CCAE..................2.350,00
92/62700
Control arqueològic,
		
Casa Reina Sibil·la.......................400,00
Total suplement de crèdit.................................22.670,00
Total aplicació de fons......................................22.670,00
juliol
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El pressupost de l’exercici de 2011 es va liquidar amb
el següent resultat:
Existència a caixa a 31 de desembre de 2011.....33.568,48
Restes per cobrar en la mateixa data............240.675,31
Suma.................................................................274.243,79
Restes per pagar en la mateixa data........... - 210.546,22
(-) Saldo de dubtós cobrament........................34.606,70
Excés de finançament afectat...................................0,00
Romanent a data 31 de desembre de 2010.......29.090,87
» EXERCICI 2012
El pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici
de 2012, que comprèn l’estat d’ingressos i despeses,
les bases d’execució del pressupost i la plantilla de personal, entre d’altres, va ésser aprovat per quatre vots a
favor i tres en contra. El resum per capítols d’ingressos
i despeses és el següent:
ESTAT D’INGRESSOS
Capítol Concepte
1.Impostos directes		
2.Impostos indirectes		
3.Taxes i altres ingressos		
4.Transferències corrents		
5.Ingressos patrimonials		
6.Alienació d’inversions reals
7.Transferències de capital
9.Préstecs llarg termini		
Total pressupost			
ESTAT DE DESPESES
Capítol Concepte
1.Despeses de personal		
2.Despeses de bens corrents
i serveis				
3.Despeses financeres		
4.Transferències corrents		
6.Inversions reals			
9.Passius financers		
Total pressupost			

euros
174.700
12.000
102.170
162.505
500
60.000
44.800
70.225
626.900

euros
170.000
228.200
7.400
45.000
156.800
19.500
626.900

Plantilla de personal
a) Personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional subescala secretaria-intervenció (agrupada).
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Informació municipal
b) Personal laboral:
Administratiu 		
Auxiliar administratiu
Peó			
Personal de neteja
Monitors		

Nombre
1
1
2
1
3

22700 Treballs fets per altres empreses..........2.000,00
31000 Interessos de préstec.............................2.000,00
62301 Maquinària, instal·lacions i utillatge....6.590,87
62601 Noves tecnologies.......................................300,00
Total Suplement de crèdit................................29.090,00
Total aplicació de fons......................................29.090,87

En relació amb el pressupost anterior es va tramitar la
següent modificació de crèdit:
ORIGEN DE FONS
Concepte
Denominació		
Import
8 87000
Romanent de tresoreria .........9.090,87
Total romanent de tresoreria...........................29.090,87
Total origen de fons..........................................29.090,87
APLICACIÓ DE FONS
SUPLEMENT DE CRÈDIT
Partida					
Import
21000 Infraestructura i béns naturals.............2.500,00
21201 Edificis i altres construccions.................5.700,00
21300 Maquinaria, instal·lacions i utillatge......3.000,00
22000 Material d’oficina..................................2.000,00
22400 Assegurances..........................................1.000,00
22699 Despeses diverses...................................4.000,00

Es va sol·licitar l’operació de tresoreria a concertar
amb “la Caixa”, per un import de cinquanta mil euros
i amb venciment a 30 de juliol, i una altra de quaranta
mil euros amb venciment abans de final d’any.
L’Ajuntament es va adherir al conveni Pla extraordinari
d’assistència local subscrit entre la Generalitat i la Diputació de Girona, sol·licitant a la Diputació de Girona un pagament per import de 34.032,73 euros, per
compte dels crèdits que aquest Ajuntament té enfront
la Generalitat de Catalunya.
L’Ajuntament es va adherir a la resolució de convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a
favor dels Ajuntaments de Catalunya amb una població de dret de fins a 2.000 habitants, perquè abonin
retribucions a determinats càrrecs electes locals, per a
l’exercici 2012.

SUBVENCIONS
Al llarg d’aquest any transcorregut des de la darrera publicació s’han tramitat diverses subvencions:
•

Al Departament de Cultura de la Generalitat s’ha demanat una subvenció per als treballs que es van dur
a terme en la intervenció arqueològica de la Casa de la Reina Sibil·la.

•

A la Diputació de Girona s’ha demanat una subvenció destinada a la restauració i conservació d’immobles
d’interès patrimonial per destinar-la a la casa de la Reina Sibil·la aquest any 2012.

•

Pel que fa a despesa cultural s’ha demanat la subvenció de Fons de Cooperació Cultural, que es destina íntegrament a despeses de les activitats de cultura i esbarjo que organitza l’Ajuntament al llarg de
l’any.

•

També a la Diputació s’ha demanat una subvenció destinada a noves tecnologies per a l’adquisició de
material vari d’oficina.

•

Una altra sol·licitud de subvenció és per a desbrossament i neteja de marges.

•

També es va demanar un ajut destinat a l’eficiència energètica de l’enllumenat públic.

Algunes de les subvencions demanades tot just s’estan tramitant, d’altres no s’han aconseguit. Les ajudes
que es demanen es concedeixen i s’apliquen a les finalitats per a les quals es convoquen.
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ENSENYAMENT
A la vista que el Departament d’Ensenyament de moment no utilitzarà els solars destinats a un nou CEIP,
l’Ajuntament va sol·licitar la reversió per poder-ne destinar una porció a aparcament i la resta a altres usos.
Atès que l’Ajuntament de Fortià es fa càrrec de la totalitat de costos de manteniment de l’Escola Teresa de

Pallejà, i per l’interès manifest de mantenir la qualitat
del servei i instal·lacions destinades a l’ensenyament,
això sumat a que més d’un 20% de l’alumnat procedeix de Riumors, es va demanar la contribució
del manteniment de la despesa a l’Ajuntament de
l’esmentada població, fins el moment no s’ha rebut
resposta.

URBANISME I OBRES
Després d’aprovar-se inicialment i provisionalment el
projecte de pla parcial del sector SAU2 la Closa, no es
van presentar al·legacions en el període d’informació
pública. També s’ha tramitat el projecte d’urbanització
del mateix sector.
S’ha aprovat el plec de clàusules que ha de regir el concurs per a l'alienació d'una parcel·la de sòl industrial en
el carrer Corral Roig, tot i que no s’han presentat ofertes.
També s’ha aprovat el projecte de restauració de la
façana oest de la Casa Reina Sibil·la de Fortià. Aquest
projecte és complementari del projecte director de
restauració de la Casa Reina Sibil·la de Fortià, redactats tots dos per l’arquitecte Joaquim Bover, amb
col·laboració amb Xavier Moner. També es van plantar
arbres a l’entorn de la casa el passat hivern.
Està previst començar en breu l’adequació del solar
destinat inicialment a la construcció del nou CEIP en
zona d’aparcament per evitar els problemes de circulació produïts per vehicles aparcats en determinades
zones del municipi. També es preveu la construcció
d’una passera per a cadires i cotxets de mainada per a

la millora d’accés al dispensari, i una altra a la zona de
jocs i al parc de salut del Parc Bosc.
A causa de l’augment del nivell freàtic i als sediments
acumulats a la llera es va netejar a fons el rec Madral,
millorant amb aquesta actuació l’evacuació d’aigües,
tant del rec com de la xarxa de sanejament.
Amb l’objectiu de millorar el transport col·lectiu es va
aconseguir la instal·lació d’una nova parada de bus de la
línia de Palafrugell-Figueres a la carretera de Vila-sacra.

S’ha aprovat definitivament la codificació del camí de
Fortià a Vilamalla amb el següent codi: FV-8538.

EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ
Habitants de Fortià*.............................................................................................................................................658
*segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE) a 1 de gener de 2011

Alta canvi de municipi (estranger)..........................................................................................................................3
Alta canvi de municipi............................................................................................................................................42
Altes per naixement (registre civil).........................................................................................................................9
Baixa per canvi de municipi.................................................................................................................................27
Baixa per defunció....................................................................................................................................................5
Matrimonis (registre civil).........................................................................................................................................3
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Informació municipal
SANITAT I SALUT
Pel que fa a Dipsalut, entitat depenent de la Diputació,
s’han demanat diversos serveis.
Després del Parc de Salut, prèvia sol·licitud per part
de l’Ajuntament, es va concedir la senyalització
d’una ruta de la xarxa d’itinerari saludable.

una xerrada demostració per al públic en general
del funcionament d’aquest aparell que pot arribar a
ser tan important.

També, el passat mes de febrer, va instal·lar un
desfibril·lador en el dispensari mèdic i va organitzar

En els programes de serveis que s’han convocat al
llarg de l’any s’han demanat:

•

El programa d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor.

•

El programa de gestió i control del risc derivat de l’ús de sorreres infantils.

•

El programa de suport a la gestió del risc derivat de les piscines d’ús públic de titularitat i de gestió municipal.

•

Programes de formació del personal municipal per a la gestió de diversos equipaments
relacionats amb la sanitat i benestar dels habitants del municipi.

Del programa del Fòrum Sanitari, el curs d’exercici
físic i prevenció de caigudes de la gent gran, adreçat
a la tercera edat.

També es va organitzar un taller de memòria i un
altre de gimnàstica adreçats a majors de 65 anys,
proposats pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

ELECCIONS GENERALS
Els resultats de les Eleccions Generals de data 20 novembre de 2011
a Fortià van ésser els següents:
CiU
PSC-PSOE
PP
ERC-RI.cat
ICV-EUiA
UPyD
PIRATA.CAT
PxC
PACMA
Eb
PCPC
ANTICAPITALISTES
U.C.E.
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Núm. vots
119
78
53
36
22
7
7
6
5
4
0
0
0

Sibil.la

% vots
34.79 %
22.8 %
15.49 %
10.52 %
6.43 %
2.04 %
2.04 %
1.75 %
1.46 %
1.16 %
0.0 %
0.0 %
0.0 %

Número de votants:		
Abstenció:			
Blancs:			
Nuls				

345
29,59 %
5
3

Pel que fa als components de la mesa
d’aquestes eleccions, segons sorteig,
van ser:
President:

Jordi Coll Fernández

1r Vocal:

Gerard Sala Travé

2n vocal :

Pere Cabrafiga Cristina
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HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL
Un dels reptes del Consistori ha estat poder oferir habitatges de protecció oficial als veïns de Fortià. Es va
iniciar el tràmit en aconseguir un promotor per a la

construcció de sis d’aquests habitatges en el carrer Primer de Maig. Actualment, l’Ajuntament ja n’ha fet el
sorteig per a l’adjudicació.

MEDI AMBIENT
L’Ajuntament de Fortià ha aprovat el mapa de capacitat acústica municipal amb el qual es fixa el límit del
soroll en el municipi. Durant el període d’exposició
pública no es van presentar al·legacions.

Després d’adherir-se a la campanya de compostatge casolà, l’Ajuntament, pensant amb el medi ambient, es va
adherir a la campanya de recollida de cintes de vídeo i cassets, de piles, a la de taps de plàstic, i ampolles de cava.

FESTES
En la passada celebració de la Festa Major de Sant Cels es van continuar
les activitats iniciades en altres anys, com ara el partit de futbol de
casats contra solters, el Fortià Rock, el campionat de waterpolo,
la benvinguda als veïns de Terraube, la festa de l’escuma, la concentració
de motos Vespa i clàssiques, l’Ofici Solemne amb acompanyament de la
Cobla Rossinyolets, i balls amb els Màgic’s i Kirtana.
Amb motiu de les festes nadalenques, els músics fortianecs Franz Geenen, Ferran Martí i Josep Llorens
ens van obsequiar amb un concert de música amb
estàndards americans, cançó catalana i alguna nadala. En Franz és un gran pianista fortianenc d’adopció,
promotor, amb d’altres, de l’intent d’organitzar una
coral, i promotor juntament amb en Ferran d’aquest
concert en format reduït que se celebra els darrers
nadals a la Llar de Jubilats. En Franz, tot i ésser alemany de naixement, toca sardanes amb la Cobla La
Cervianenca. En Ferran, nascut a Fortià, toca el tible
amb la Cobla Rossinyolets, a més de seguir estudiant
altres instruments, com el saxo i la flauta. És una grata sorpresa assistir a aquesta actuació musical, que
com diu en Josep, ex director de la Cobla-orquestra
Amoga, “és com les d’abans”, feta per gent del poble. En Josep també col·labora al llarg de l’any cantant a la missa del poble.
La Festa Major de Sant Julià i Santa Basilissa celebrada el passat gener, després de les Festes de Najuliol
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dal, va començar amb la cavalcada i presentació de
Ses Majestats el Reis de l’Orient. L’endemà va tenir
lloc el Playback popular en el qual hi van col·laborar
amb molt d’entusiasme gent de totes les edats.
També hi va haver campionat de Truc, partit de lliga de futbol, animació infantil i concert, sardanes i
balls amb la Cobla Orquestra Selvatana
Aquest passat 20 de maig es va celebrar la festa
d’Homenatge a la Vellesa. Com a novetat, aquest
any, a la Llar de Jubilats i juntament amb l’exposició
de labors i manualitats, es va organitzar per primera vegada l’exposició de fotografies antigues, i
va ser un èxit. Després del dinar va actuar en Jack
Carmelo. Amb motiu d’aquesta festa al costat de
l’Església s’hi va instal·lar una pista de petanca.
El passat mes de juny també per primera vegada
es va organitzar la I Concentració de motos a Fortià, des d’aquí els encoratgem per seguir amb la
iniciativa.
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Fets i gent
COMUNIONS I
CATIFES DE CORPUS CHRISTI
Com els darrers anys, per la diada de Corpus, una colla
de voluntaris i voluntàries del poble engalanen la plaça
de l’Església i la de Josep Tarradellas amb catifes de colors que omplen d’alegria el voltant de l’Església.

Benedicció de les catifes.

Al llarg de l’any, amb paciència i il·lusió, pensen i posen
sobre paper els motius que a la matinada del diumenge faran realitat. Ja fa vuit anys d’aquesta iniciativa i
des d’aleshores s’ha anat millorant any rere any.
Motius florals, religiosos, i escenes idíl·liques són els
dibuixos que han fet aquest grup de voluntaris, i que
van lluir el dia que els nens i nenes del poble van rebre
la primera comunió.

Benedicció dels nens i les nenes que aquest any han rebut la primera comunió, acompanyats de mossèn Joan Güell. D’esquerra
a dreta: la Mònica, la Júlia, en Joel, en Miquel, en Leo, l’Erard,
l’Emma i l’Elodie.

L’entrada de l’Església estava presidida per una catifa
rodona amb motius religiosos en la qual ressaltaven
dos coloms amb acabats de motius florals. Si la nostra
arribada a l’Església la vam fer pel costat de la plaça Tarradellas, hi vam trobar una catifa de mides espectaculars amb una fada envoltada de flors, amb tons verds i
taronges. Completava el treball una catifa amb motius
geomètrics en blanc i negre. Al llarg de la façana lateral de la llar de jubilats hi havia la commemorativa
de l’any amb el color lila dominant. De les escales de
la plaça cal destacar-ne un altar i l’aportació de florits
testos acompanyats per una font.
Mossèn Joan va beneir un treball on mai els flocs, la
sal i el marro del cafè havien lluït tant com en aquesta
diada en què els nens i nenes del poble van celebrar la
seva primera comunió.
10
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5è HOMENATGE A LA VELLESA
El passat 20 de maig, Fortià va celebrar el 5è Homenatge a la Vellesa, al qual hi estaven convidats els cent
cinquanta-cinc jubilats del poble. La festa va començar
la amb la celebració de l’ofici i sardanes, amb acompanyament dels Rossinyolets.
Tot seguit i de pressa, a causa del mal temps, els homenatjats i acompanyants es van dirigir al Centre Agrícola
i Social, on va tenir lloc el dinar de germanor que es
va donar per acabat amb l’actuació del cantant Jack
Carmelo.

L’altra homenatjada va ser l’Amparo Calvo.

Els assistents més grans del poble van ésser l’Amparo
Calvo i en Siset Oliveras, i com a homenatge van rebre
de mans de l’alcalde un ram de flors i una placa respectivament. La resta de jubilats també van rebre de part
de l’Ajuntament un petit detall commemoratiu.

En Siset Oliveras, homenatjat en aquesta celebració.

Com a novetat d’aquest any a la Llar de Jubilats, a més
de l’exposició de labors, tan actuals com antigues, es
va organitzar la primera exposició de fotos antigues,
que va tenir molt d’èxit i esperem la seva continuïtat
per a l’any vinent.

Foto de grup del 5è Homenatge a la Vellesa de Fortià.
juliol
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Fets i gent
VIII TROBADA DE
MOTOS VESPA I CLÀSSIQUES

Autor: Martí Dacosta
(www.elretrovisor.info)

Amb motiu de la Festa Major d’estiu, el darrer diumenge de juliol de 2011 es va celebrar en el Parc dels
Paradells la VIII concentració de motos Vespa i clàssiques. Sens dubte, va resultar un dia molt bonic per la
diversitat de motos que vingueren i que van contribuir a donar una nota d’alegria i color a la Festa.

Volem agrair a la gent del poble la seva participació, i també el retrobament de motoristes vinguts
en passades trobades. Esperem l’edició d’aquest any
2012 per celebrar-ho novament.
Passeu una molt bona festa!

Autor: Martí Dacosta
(www.elretrovisor.info)
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ARRIBADA DELS REIS MAGS

Un cop més, com és d'esperar, Ses
Majestats els Reis Mags d'Orient van
fer parada al nostre poble. Com és
tradició, primer pugen a la balconada de l'Ajuntament, on un patge
reial i l'alcalde fan el pregó i, seguidament, arriben al Centre Agrícola
i Social per obsequiar amb un petit
detall els més menuts. L’activitat
es va celebrar a càrrec de la Comissió de Reis, amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Fortià.
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UNS ATESTATS MÈDICS DEL
DR. JOSEP MASDEVALL (1769)
Per ERIKA SERNA COBA
Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà
Una de les personalitats més interessants, i que mereixeria un estudi profund entre els empordanesos de finals
del segle XVIII, va ser, sens dubte, el metge Josep Masdevall Terrades. Nascut l’últim terç del segle XVIII, va estudiar medicina a la Universitat de Cervera, on arribà a
doctorar-se. Va ser segurament la personalitat més destacada i influent de la sanitat espanyola del segle XVIII. Era
fill del rellotger Gregori Masdevall de Figueres, ja que
a partir d’un document de pagament del 17651 sabem
que abona seixanta-sis lliures a la Comunitat de Preveres
de Figueres per a la caritat de cent misses baixes2 o resades en sufragi de l’ànima del seu pare i, com era costum
de l’època, posa l’ofici al costat dels noms de les persones. Fou nomenat metge de cambra dels reis Carles III i
Carles IV. No va oblidar mai, però, el lloc on va néixer, així
va ser propietari d’una almadrava de pescar tonyines a
Roses i també s’interessà per uns projectes de repoblament que pensava portar a terme i que, malgrat que no
arribessin tots a bon fi, ens resulten molt esclaridors per
al coneixement de la història local. Una de les propietats
de Josep de Masdevall a Biure d'Empordà s'estenia als
voltants del riu Llobregat, prop del pont de la carretera
de Figueres a França, on tenia un edifici anomenat Hostal Nou, que fou durant molts anys parada de postes en
el recorregut de la diligència de Barcelona a la frontera.
Al llarg de la primera meitat del segle XVIII, en aquest indret tingueren lloc uns curiosos esdeveniments: els lliuraments de les reials infantes d'Espanya que es casaven
amb prínceps estrangers. Per a cadascuna d'aquestes
ocasions es construïa un palauet, marc indispensable
per a la cerimònia, d'acord amb el protocol de l'època.
Fou precisament per aquest motiu que Masdevall pensava anomenar la població que pretenia construir en els
seus terrenys San Luis de las Reales Entregas, en record
d'aquells esdeveniments. Era un plantejament similar al
realitzat uns anys abans per Isidre Ferran i la nova població de Sant Miquel de Colera.
No parlarem aquí d’aquests projectes de repoblació ni
dels seus negocis pesquers, sinó de les seves provatures
científiques i mèdiques. El protocol notarial del notari
14
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Portada del seu famós estudi.

de Figueres Josep de Aloy Llach, de l’any 1769, conté
cinc escriptures seguides on es dóna fe dels resultats
tangibles més que positius d’un nou medicament, fruit
d’un treball investigador seriós i modern que ara sabem que havia provat per la nostra comarca i que, més
endavant, li valgué el càrrec d’Inspector d’Epidèmies
del Principat de Catalunya. Josep Masdevall fou una
figura destacada i avançada en l’epidemiologia i salut
pública estatal i un dels seus majors èxits fou l’obtenció
d’un remei a base d’amoníac, tàrtar emètic, donzell i
quina, conegut com a “opiata de Masdevall” que guaria els mals provocats per les febres pútrides. Publicà un
petit opuscle, “Relación de las epidemias de calenturas
pútridas y malignas…” el 1788, que tingué molt ressò
i algunes reedicions.3 No pot sobtar que a finals del segle XVIII s’interessés per la problemàtica de les febres
Número 13
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intermitents que afectaven a la població altempordanesa freqüentment, ja que els estanys i altres aigües
estancades encara eren molt presents.
El cirurgià de Fortià, Joan Palet, de 58 anys, va jurar sobre els sants evangelis i va declarar davant notari4 que
era totalment cert el seu testimoni de com Bartomeu
Olivet, pagès de Riumors, patia un dolor molt fort a
bona part de l’esquena i del pit i com el Dr. Masdevall
va ser cridat el mes de novembre del 1768. La situació
va ser tan delicada que fins i tot un capellà li administrà l’extremunció i, davant l’espera d’un fatal desenllaç, l’obligaren a prendre una dosi del remei antipodriments. La reacció va ser una ràpida recuperació del
malalt en poques hores, acompanyat de les ganes de
menjar i benestar en general.
El mateix document continua amb el relat de com Pere
Vilert, pagès de Fortià, estava passant per una situació
similar a principis del desembre del 1768, amb la pràctica de sagnies i la presa de medicaments no especificats.
Quan va ser atès pel Dr. Masdevall, que va obligar el
malalt a prendre les dosis adequades del seu remei “…
que fue tan maravilloso el effecto que al día siguiente
lo conocimos todos mejorado quedándole solamente
por espacio de unos seys días una leve calentura” i segueix el document explicant com aviat tingué, en Pere
Vilert, un aspecte saludable i fort.
Les declaracions de persones solvents com el doctor Manuel Hortensi de Garriguella, que jura davant el mateix
notari Josep de Aloy com la dona de Francesc Camps,
pagès de Garriguella, presentava senyals de deliri
amb la llengua molt seca, moviments convulsius i altra
simptomatologia preocupant fins que el Dr. Masdevall
li subministrà el preparat antipodriment que elaborava
de manera manual. En l’espai de temps d’un dia, la recuperació va ser sorprenent i només tingué febre durant
uns pocs dies més. Una situació similar va ser declarada
pel doctor Josep Miró, del monestir de Santa Maria de
Vilabertran, i soci de l’Acadèmia Mèdica de Nostra Senyora de l’Esperança de Madrid, de 35 anys, que aportà

el testimoni perquè era metge de nombrosos malalts
que patien contínues panses podrides i malignes, i de
com el Dr. Masdevall, amb el seu preparat, els deixava
fora de perill en vint-i-quatre o quranta-vui hores; explica com està admirat de la rapidesa i la seguretat del medicament i hi relaciona una llista de persones que s’han
guarit amb la ingesta d’aquest preparat. Les dues escriptures següents aporten testimonis del metge de Peralada, Manel Colomer, i del prevere del Far d’Empordà,
Josep Montaner. Tots dos aporten declaracions similars
de guariments i recuperacions tan ràpids i eficaços.
Tot i que alguns dels estanys desaparegueren per causes naturals, la presència d’aigües estanyades i zones
humides és constatada fins ben bé el segle XIX a força
sectors de l’Empordà, de manera que la incidència del
paludisme i altres malalties infecciones relacionades és
un fet. L’afectació del paludisme a l’Empordà a mitjans
segle XIX superava àmpliament la mitjana de Catalunya, segons l’estudi de N. Torrent5. Segons les descripcions del Diccionario geográfico-estadístico-histórico de
España y de sus posesiones de Ultramar, compilat per
Pascual Madoz, l’obra més completa i sistemàtica de documentació i d’interpretació de la realitat espanyola del
segle XIX, els coneixements sobre la seva causalitat eren
molt precaris: es constatava la seva relació amb les zones d’aigües estancades, però no se’l vinculava amb una
de les principals activitats econòmiques de la plana empordanesa, el conreu de l’arròs. El buidatge d’una gran
majoria d’estanys fou obra de la intervenció directa de
l’home. L’estany Robert de Fortià, d’unes deu vessanes,
estava situat al sud del terme de Fortià i a ponent de
Riumors i suposem que es dessecaria entrat el segle XIX,
ja que Madoz (1845) encara parla de zones estanyades.
El 1785 li fou concedit a Josep Masdevall el rang de
noblesa, per a ell i per a tots els seus descendents6. Fou
membre de prestigioses institucions científiques estatals i foranes, com l’Acadèmia de Ciències i Arts de
Barcelona, la Règia Societat de Medicina i Altres Ciències de Sevilla, la Reial Acadèmia de Medicina de París
i moltes altres.

1 ACAE. Notaria de Figueres. Manual del notari Josep de Aloy i Llach del 1765, núm. 755. f. 541r-541v.
2 Misses baixes són aquelles que no són cantades, sinó resades.
3 Salvador Cañigueral i altres. Homes de ciència empordanesos: materials per a un diccionari històric de la ciència a l’Empordà. Figueres. Carles Vallès, editor. 1985.
4 ACAE. Notaria de Figueres. Manual del notari Josep de Aloy i Llach del 1769, núm. 759, f. 40r-40v.
5 Narcís Torrent Quer. “El paludisme a l’Empordà a mitjan segle XIX segons el Diccionario de Pascual Madoz” a Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos.

Figueres, 41 (2010), pàg. 387-400.
6 Una còpia de l’expedient de l’Arxiu de Simancas és consultable a l’ACAE dins de la col·lecció de manuscrits.
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LA MORT D’ENRIC IV DE FRANÇA
A ULLS DE BALDIRI BALLET DE FORTIÀ EL 1610
Per Pol Meseguer i Bell
Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà, Família Puig de Vilaür,
llibreta de notes de Baldiri i Antic Ballet de Fortià, 1599-1611

Baguls, calaixos i maletes
Sovint la conservació de la documentació familiar és
fruit d’un seguit de circumstàncies i anècdotes que
han evitat la seva pèrdua o destrucció. Aquest article
ha estat possible gràcies a què els documents de la
família Ballet de Fortià han sobreviscut prop de quatre-cents anys en baguls, calaixos i maletes. Els seus
descendents, la família Puig de Vilaür, van donar tot
l’arxiu familiar a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà
per tal que aquest fos tractat i conservat perquè els
investigadors poguessin estudiar-lo.
La importància dels arxius familiars és de cabdal importància per a municipis com Fortià, el qual no té

documentació anterior al segle XIX. La documentació familiar cobreix molts cops els buits que han
provocat les guerres i la deixadesa en els arxius municipals. Per tant, per continuar aprofundint en la
història de Fortià és importantíssima la col·laboració
dels veïns que tinguin documentació que reflecteixi
el passat de la vila. Llibres, documents, plànols, fotografies, tots ells són claus per explicar el passat.

La llibreta de notes de Baldiri
i Antic Ballet de Fortià, 1599-1611
Les llibretes de notes han estat al llarg de la història els elements bàsics de qualsevol casa per tenir
un control sobre les finances familiars. Que no se’n

Gravat de l’assassinat del rei Enric IV per François Ravaillac el 14 de maig de 1610.
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conservin gaires dels segles anteriors no vol pas dir
que no se’n fessin, al cap i a la fi les necessitats dels
fortianencs del segle XVII eren les mateixes que en
l’actualitat.
A les seves fulles hi posaven tots els ingressos i despeses que tenia la casa, ja fos dels productes que
compraven o venien o de les despeses per adobar
la casa o per llogar mossos per feinejar als camps.
Molts cops entre un compte i un altre els protagonistes escrivien fets anecdòtics com ara els naixements
dels seus fills, la mort d’un veí, les inclemències climàtiques o fets excepcionals.

En Baldiri Ballet rep una mala notícia
A mitjans de 1610, en Baldiri Ballet va rebre dos homes que anaven a casa seva a comprar i vendre mercaderies. Segurament, després de parlar del temps
i dels porcs que els hi volia comprar, els dos homes
li varen donar una notícia que el va deixar amb un
pam de nas.
Li van fer saber de la mort del rei Enric IV de França
a mans d’un jove catòlic fervorós anomenat Jean
François Ravaillac, que no estava d’acord amb el
govern del monarca francès. La causa que Ravaillac
matés al rei fou les aliances de la monarquia francesa amb els prínceps protestants de l’Imperi Romanogermànic contra la Monarquia Hispànica, la principal rival de França.
Molts catòlics no entenien com un rei catòlic com Enric IV podia pactar amb reis i prínceps heretges que
s’havien apartat de les doctrines del Papa de Roma.
Cal recordar que al llarg del segle XVI els protestants
van ser perseguits arreu de França. El 14 de maig de
1610 Ravaillac va ferir de mort al rei quan aquest
anava amb carruatge enmig de les celebracions per
la coronació de la seva esposa, Maria de Médici, a
Saint Denis.

A continuació es transcriu el text que va escriure
Baldiri Ballet en un català arcaic, però de fàcil comprensió:

«Estant estos dies passats de mala gana
me vingueren dos hòmens, los quals me
digueren com lo rey de Fransa ha mort i
que algun home li havia mort, lo que me
dóna gran aspant veure que avian mort
un rey tant valent com ell.
I així me digueren que no espantàs de
això perquè ja n’avian morts allí altres
més valents, lo que jo tinch en molt perquè era ell un bon soldat i molt esforsat
que s’era trobat dintre París ab lo camp
armat. I com se fou tornat ell, lo varen
matar i després vingué gran guerra sobre
Fransa en tant que vingueren sobre Perpinyà i lo cas fou».
En el text Baldiri Ballet mostra la seva por a què la
mort del rei Enric IV provoqués una guerra entre corones a Europa, i Catalunya fos atacada per l’exèrcit
francès. Cal tenir en compte que ell no sabia per què
ni qui l’havia mort i qualsevol excusa li podia fer
pensar en una guerra a casa nostra.
Les contínues guerres amb França al llarg del segle
XVI havien fet interioritzar la por en el subconscient
dels catalans del Rosselló i de l’Empordà. Ells eren els
primers a rebre l’envestida de les tropes i les seves
males pràctiques. Finalment no hi hagué cap guerra
i Baldiri Ballet va continuar amb els maldecaps de
cada dia: els camps, els animals i la salut.

La reacció d’en Baldiri va ser escriure tal efemèride en el seu llibre de comptes, just en un lloc on hi
havia deixat un petit espai. El text quedaria enmig
de diverses notes escrites anys abans, en les quals
es detallaven les despeses que li havia ocasionat el
lloguer de diversos mossos que havia contractat per
treballar a les seves terres.
juliol
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LA CASA DE LA REINA SIBIL·LA
I LA SEVA ARQUEOLOGIA
RAFEL ROSILLO TURRÀ
Arqueòleg. Llicenciat en Història per la Universitat de Girona
BERTA ANGLORA ANGLADA
Gestora cultural. Llicenciada en Història per la Universitat de Girona . Postgrau en Gestió Cultural
Com de ben segur sabeu, en els darrers anys, la casa de
la reina Sibil·la és objecte de la seva restauració-consolidació per part de l’Ajuntament de Fortià, amb la
finalitat d’instal·lar-hi, en un futur, alguns dels serveis
municipals. Crec que és sabut per tothom, no només
perquè en altres edicions de la revisa se n’hagi fet referència i que en un poble petit qualsevol notícia és
difosa amb rapidesa, o perquè les obres es fan evidents
tan bon punt comencen les fresses i les senyalitzacions
als carrers, sinó perquè Can Bach mai no ha sigut un
edifici qualsevol per als veïns de Fortià. Cadascun de
nosaltres ens hem format una idea del seu origen i
de la seva importància històrica; una idea, però, que
sovint s’ha fonamentat en la llegenda o en “allò que
sempre se n’ha dit”. En qualsevol cas, és un edifici emblemàtic i estimat per la majoria de nosaltres, i com intentaré explicar en aquest escrit, amb una importància
històrica més que justificada.
Dins la normativa urbanística vigent al municipi de
Fortià (Normes Subsidiàries, aprovades per la CUG el
13/11/1996), s’esmenta l’immoble explícitament en el
catàleg com a Bé Cultural d’Interès Nacional, BCIN. Els
BCIN són els béns més rellevants del patrimoni cultural català, tant mobles com immobles que han estat
declarats d'interès nacional. Pel seu valor històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic, documental, bibliogràfic, científic o tècnic, els
BCIN mereixen una protecció i una defensa especials,
de manera que puguin ésser gaudits pels ciutadans i
puguin ésser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures.
Aquesta màxima consideració li ve donada no només per aspectes purament arquitectònics sinó tam-

bé històrics i, com veurem més endavant, també arqueològics. Des de sempre s’ha cregut que aquest era
l’emplaçament, abans de les grans inundacions de la
zona al segle XV, de la casa on va néixer la reina empordanesa Sibil·la de Fortià (Fortià ?- Barcelona 1406),
quarta esposa del rei Pere III el Cerimoniós i una de les
poques reines de Catalunya que era nadiua del país.
En el terreny pràctic, la inclusió d’aquest element dins
el registre de BCIN l’ha dotat d’un seguit de drets que,
entre d’altres coses, han permès a l’Ajuntament rebre
tant els diners necessaris per fer efectiva la seva adquisició com per engegar-ne la seva restauració. Aquests
drets van acompanyats, però, d’un seguit de deures que
obliguen a què qualsevol intervenció que s’hi pretengui realitzar ha d'ésser autoritzada pel Departament
de Cultura, organisme encarregat de vetllar per la protecció del patrimoni. La fase inicial del projecte preveia
un rebaixament del terra de l’interior de l’edifici per al
seu sanejament. La possibilitat que aquests treballs de
rebaixament poguessin afectar restes arqueològiques
desconegudes va fer que Cultura els condicionés a un
control arqueològic.
És així com a partir del mes de juny de 2010 un dels
qui us parla1 va iniciar una primera fase de prospecció
que va consistir en la realització d’un conjunt d’onze
rases distribuïdes en tota la superfície interior de
l’immoble. Ben aviat l’execució d’aquests treballs va
permetre localitzar diversos elements que reflectien
l’existència de restes arqueològiques de diferents tipus
on s’insinuaven murs i sitges i, de forma dispersa, fragments de ceràmica alt-medieval. Aquest fet va portar
a la decisió de realitzar un control més exhaustiu del
total del rebaixament durant el mes d’agost.

1 A banda del director de l’excavació, els arqueòlegs tècnics i auxiliars que hi van participar foren: Xavier Aguelo, Robert García, Almudena García, Antoni Palomo i

Jordi Rosillo (Arqueolític Terra-Sub).
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El control del rebaixament va posar al descobert tant
les estructures localitzades amb les rases com d’altres
de desconegudes. Per tal de continuar amb l’obra de
condicionament del paviment es va acordar excavar i
documentar les estructures localitzades en tots i cadascun dels àmbits de la planta baixa. Aquests treballs es varen realitzar durant els mesos de setembre
i desembre de 2010.

la part central hi havia col·locat un recipient ceràmic.
Malauradament la premsa no es va integrar a la restauració i fou eliminada (Fig. 1).

Com veurem a continuació, els resultats de l’excavació
arqueològica superaren en escreix les expectatives inicials, i és que el terra de l’interior contenia restes de
diferents èpoques, algunes de les quals representen,
a dia d’avui, els testimonis més antics de l’ocupació i
utilització del nostre terme municipal.
De més modernes a més antigues, la cronologia de
les restes començaria amb les de cronologia incerta.
Aquestes són estructures que, pel fet de no poder
relacionar-hi cap material datable (monedes, ceràmica, etc.), no podem adscriure a una cronologia
concreta. La major part d’aquestes estructures són
petits forats al terra que anomenem forats de pal
i que són el testimoni de pals clavats al terra que
en algun moment devien formar part d’algun tipus
d’estructura alçada com podria ser una tanca, una
bastida, etc. D’aquests forats n’hem trobat i documentat més d’una quarantena.
De les restes de cronologia moderna/contemporània,
les més rellevants són les següents:
Diversos fornets de forja. Són fosses no molt grans
excavades al terra, de forma ovalada i allargassada,
amb les parets cremades i que contenen grans quantitats de cendres i carbons. Servirien de fornets per
escalfar el metall de les eines per així poder-les arranjar, esmolar, etc. Segurament les haurien utilitzat els
operaris en qualsevol de les reformes anteriors que
ha sofert la casa.
Una premsa de vi. Estava construïda mitjançant murs
de maó massís i un mur de blocs de pedra i morter
de calç i sorra. Constava de dos espais diferenciats.
Un de planta rectangular, enrajolat a la base i dividit al centre per un envà de maó massís. El segon, de
dimensions més petites, de planta quadrangular on
hi desembocava una canalització de pedra calcària.
Aquest segon espai es trobava enrajolat a la base i a
juliol
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Figura 1. Imatge general i detalls de la premsa de vi d’ús domèstic.

La rasa de construcció del pou. Excavant aquest element i pel tipus de ceràmica que hi vàrem trobar
creiem que la rasa i per tant el pou es va construir a
l’entorn del segle XVII.
Sens dubte, però, les restes més sorprenents i rellevants són les de cronologia alt-medieval. Al nostre
país el registre arqueològic de l’alta edat mitjana
és bastant conegut pel que fa als contextos urbans,
religiosos i/o funeraris. No cal ser arqueòleg ni histo-
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riador per gaudir de tant en tant de qualsevol dels
magnífics conjunts romànics que tenim a l’Empordà.
No podem dir el mateix dels contextos menys sumptuosos, és a dir, d’aquells petits llogarrets on es cultivava la terra, es criava bestiar i hi podia haver, com a
molt, una petita activitat menestral. Ja sigui perquè
la cultura material d’aquests contextos és més “pobra”, o per l’errada creença que la història l’escriuen
els grans homes, el món rural d’aquest moment és
a dia d’avui menys conegut. Per això creiem que les
restes alt-medievals documentades en aquesta intervenció poden afegir un granet de sorra a aquest
coneixement.
Majoritàriament aquestes restes estan representades
per un conjunt de setze sitges i un fons de cabana,
tot i que amb un sondeig en un dels àmbits vàrem
documentar també un petit tram de mur d’aquesta
cronologia.
Les sitges estaven excavades al sòl, compost per
llims i sorres, de les tres habitacions adossades a
les façanes nord i oest de la casa. En molts casos
continuaven per sota dels murs –fet que indica que
aquests són més moderns que les sitges–, per tant
no es varen poder excavar totalment respectant les
mesures de seguretat. Majoritàriament rebaixades,
moltes estaven retallades entre elles; això significa que un cop abandonada una, se n’excavava una
altra al cantó, que destruïa parcialment la que ja
no tenia utilitat. En tres de les sitges vàrem documentar, al fons, la tapadora de pedra que serví per
segellar-ne l’entrada (Fig. 2).

Però què és una sitja? Una sitja és una fossa excavada
al terra destinada a l’emmagatzematge d’aliments, generalment de cereals. El seu tancament hermètic permetia la conservació del contingut en períodes llargs
de temps. Un cop buida de gra es tornava a omplir,
aquest cop amb terres i deixalles quotidianes. Entre
aquestes deixalles no és estrany trobar recipients de
ceràmica trencada, restes d’animals consumits, cendres i carbons procedents de les llars, etc. Precisament
aquestes deixalles són les que ens permeten saber que
les nostres sitges es van reomplir a l’entorn del segle
X, ja que sabem que el tipus de ceràmica que hi hem
recuperat –espatulada medieval (Fig. 3)–, es fabricava
entre els segles IX i XI.
El fons de cabana és una gran fossa que es localitza
repartida en dues de les habitacions de la casa. Com
hem apuntat més amunt, a l’època alt-medieval no totes les construccions eren de pedra, amb alçats més o
menys imponents. A les zones rurals, com sembla ser
l’ocupació de Fortià, els llocs utilitzats com a habitació
podien ser perfectament cabanes molt senzilles, fetes
a partir d’una fossa excavada al terra i coberta amb
materials peribles (troncs, branques, fustes, feixos de
tiges, fang, etc.). Seria el cas de la que presentem aquí.
Malgrat les dificultats de la seva excavació, que fou
parcial, vàrem poder observar com el seu rebliment
estava format per una sola capa molt heterogènia
on s’alternaven petits nivells de cendres, carbons, sediments menys orgànics i argiles cremades en forma
de placa. Aquest rebliment indicaria la proximitat
amb algun tipus de fogar, tret distintiu d’aquests tipus
d’estructures. El material arqueològic recuperat al seu

Figura 2. Imatge general de les sitges de dues de les habitacions.
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Figura 3. Material ceràmic alt-medieval; 1 i 2. Ceràmica grisa medieval, gerres amb bec vessador; 3. Dibuix del perfil sencer de la
peça núm. 1 (Dibuix: Dehesa, R.); 4 i 5. Ceràmica espatulada medieval.

interior fou abundant amb nombrosos fragments de
ceràmica grisa medieval, ceràmica espatulada medieval i restes faunístiques d’animals consumits.
En aquest punt, la pregunta que ens fem i que esperem que qui llegeixi aquest escrit es faci –si ha arribat
fins aquí–, és si aquesta intervenció arqueològica ha
aportat alguna dada que permeti parlar amb certa autoritat de Can Bach com a la casa on va néixer la reina
Sibil·la. La resposta ràpida és que no.
Com és sabut, la reina Sibil·la de Fortià es convertí en
la quarta muller del rei de la corona d’Aragó Pere III,
“el Cerimoniós”, l’any 1377. Seria, doncs, a partir de
mitjans del segle XIV quan aquest personatge, o bé hi
va néixer, o bé podia haver-la fet construir. En aquest
sentit, i fent cas a les fonts documentals, es considera
que Fortià tenia llavors certa rellevància al territori i
comptava amb dos nuclis: Fortià superior i Fortià menor (Fortià=Forcia=Fortalesa) (Plujà i Canals 2007, 13).

En qualsevol cas, com hem vist, a l’interior de la casa i al
seu subsòl no hem localitzat restes que es puguin adscriure en aquest context històric. Hi hem documentat
restes que giren a l’entorn del segle X, fet que coincidiria amb la primera referència documental de l’indret,2
on actualment s’alça el municipi de Fortià, i que en
aquell moment s’anomenava Palatiolum o Palol.3
A partir d’aquí, la cronologia de les restes documentades fa un salt d’uns quants segles fins arribar al segle
XVII quan es construeix, com a mínim, la façana principal (si donem per bona la inscripció “Pera Ignasi Ferrer
1628” que podem veure encara avui a la façana sud) i
el pou interior.
Les dades arqueològiques obtingudes doncs, no ens
permeten a hores d’ara parlar de la Casa Reina Sibil·la
com a tal. Això no vol dir que pròxim a la casa el
terra en conservi alguna resta, de la mateixa manera
que alguna de les nombroses fases constructives que

2 En el seu llibre La Reina Sibil·la de Fortià, Alberto Bòscolo fa esment a aquest document (Bòscolo, A. 1971, 16).
3 Jordi Bolòs i Victor Hurtado a l’Atles dels comptats d’Empúries i Peralada (780-991) defineix aquests indrets de la següent manera; “Així mateix, com hem assenyalat
en relació amb el proper comptat de Besalú, hom intueix la importància, com a lloc central, dels indrets considerats “palaus” o “palols”. Aquests indrets, possiblement
dominis fiscals, es probable que fossin tinguts per funcionaris de l’estat en època visigòtica, (...), i potser foren cedits, de manera temporal, a homes de confiança per
part de l’estat franc. Si anem més enllà en el nostre raonament, potser, fins i tot, podríem pensar que el “palau” era el lloc on eren cobrats els impostos,(...). Podem
afirmar, doncs, que eren llocs de gran importància en l’organització del territori i, per tant, que cal tenir-los ben presents si volem reconstruir l’organització administrativa d’abans de l’any 1000.” (Bolòs 1999, 58-59).
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presenta l’edifici no tingui aquest origen. En aquest
sentit, no descartem que part de l’alçat de les façanes
nord i oest podrien ser anteriors a la principal, pel fet
d’estar formades mitjançant una paret de tàpia d’un
gruix considerable, contrastant així amb la monumentalitat dels carreus de la façana. Per tal d’aprofundir
amb el coneixement històric de l’edifici, creiem que
s’ha de posar especial atenció en les intervencions futures que afectin el subsòl del pati, sobre tot a la zona
propera a les sitges. Creiem, també, que la realització
de sondeigs als murs de tàpia donaria l’oportunitat
de comprovar o descartar un origen baix medieval de
l’edifici, contemporani a la reina empordanesa.
A tall de conclusió voldríem agrair l’oportunitat de parlar d’arqueologia i de patrimoni en aquesta revista i recordar a tots aquells veïns, veïnes i interessats, que la
història de la casa de la reina Sibil·la es continua escrivint. Creiem que, paral·lelament a la seva rehabilitació/
restauració, hem de posar el màxim esforç a aprofundir en el seu estudi des de tots els àmbits. La recerca,
doncs, no ha de ser vista com una obligació no desitjada
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o una càrrega afegida a la dificultat que pot comportar
tirar endavant un projecte com aquest. Tot el contrari. Precisament és aquest aprofundiment en el seu coneixement el que ha de permetre acumular arguments
a l’hora d’optar als recursos que, per altra banda, tots
sabem que són molt escassos en els temps que corren.
I no solsament això. Conèixer amb el màxim de rigor la
seva història permetrà que siguem capaços, no només
de donar-li un ús pràctic a les seves parets, sinó de poder entendre i explicar a qualsevol dels futurs usuaris o
visitants, que aquest no és un edifici qualsevol de Fortià.
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Actualitat
Superant el naufragi
del Costa Concordia
El 13 de gener passat, prop de l’illa de Giglio, a la Toscana (Itàlia),
va naufragar un vaixell de creuer, el Costa Concordia. Dos dels seus
passatgers eren el Francisco José Beilón i la Mar Cubillo, veïns de Navata.
Ells, juntament amb alguns familiars (els seus dos fills, de dos i cinc anys,
la mare d’ella, Antonia Pareja, i el pare d’ell, Rafael Beilón), van viure els
moments del naufragi i afortunadament van sobreviure a aquesta catàstrofe.
A principis d’any, el Francisco José i la Mar van decidir
marxar de creuer amb la família per desconnectar i
descansar després d’un any de treballar sense parar.
Van decidir contractar el viatge amb la seva família i
embarcar-se en el Costa Concordia, un vaixell que ja
coneixien perquè hi havien viatjat uns tres anys enrere en un altre viatge.
El divendres del naufragi, quan els faltaven dos dies
per tornar al port de Barcelona, expliquen que ells es
trobaven sopant al restaurant del vaixell mentre que
els avis i els seus fills havien anat a dormir després
d’un dia de visita a la capital italiana. Cap a dos quarts
de deu i mentre sopaven, de sobte, van notar un moviment estrany, el terra va començar a tremolar i es
van sentir dues tremolors molt fortes. Tot seguit, se’n
va anar la llum i la vaixella va començar a caure al terra. Pels altaveus donaven missatges de tranquil·litat
en diferents idiomes, explicant que es tractava d’una
avaria elèctrica.
Eren cap a les onze de la nit i el matrimoni va decidir marxar cap als camarots on es trobava la família
i va ser llavors, quan s’hi dirigien, que van començar
a comprovar que el vaixell s’inclinava a poc a poc. Un
cop es van reunir amb ells, van decidir posar-se els
salvavides i van comprovar que no n’hi havia cap per
als nens petits. Tampoc no havien rebut prèviament
cap indicació precisa del que calia fer en aquella situació, i es van dirigir cap a la coberta. En el vaixell hi
viatjaven unes 4.000 persones, la majoria passatgers,
i l’allau humana, el caos i la confusió va acabar per
separar el grup familiar.
En cap moment van pensar que es tractava de cap
naufragi: estaven a la planta dotze del vaixell i ningú
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no els deia res. Van creure, simplement, que es tractava d’una fallida elèctrica.
No va ser fins a les cinc de la matinada quan la família
es va retrobar, després de dures d’hores d’angoixa, de
patiment i d’incertesa de saber si tothom es trobaria
bé. Malgrat la gran descoordinació i la confusió, la
família va poder embarcar-se en els bots salvavides,
tot i que van fer-ho per separat: el Francisco José, el
fill gran i els avis per un costat; i la Mar i el seu fill
petit, per l’altre.
En arribar a terra, el poble es va bolcar amb els nàufrags i van habituar diferents edificis per donar-los
asil. Després els van traslladar a un hotel de Roma i
finalment van arribar a Barcelona en avió.
Ha passat gairebé mig any des de la catàstrofe del
Costa Concordia i la família Bailón Cubillo encara
manté sentiments confusos i recorda aquests fets
amb tristesa i dolor. El que havia de ser unes vacances
familiars en un desitjat i esperat creuer es va convertir
en un malson. Però manifesten sentir-se molt afortunats per haver sobreviscut a la catàstrofe i ara, ja a
casa i de volta a la vida diària, l’únic que desitgen és
oblidar els mals moments viscuts i mirar endavant.
Número 13
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Fortià a la Web 2.0
Any rere any augmenta el nombre de persones que utilitzen Internet, ja sigui
per mitjà d’ordinadors o de dispositius mòbils (telèfons mòbils, tablets...).
A Fortià aquest fet no és una excepció, per aquest motiu des de l’Ajuntament
el veiem com un mitjà de comunicació més.
Des de fa temps disposem de
pàgina web per poder informar sobre aspectes generals
del nostre poble i també de
notícies i esdeveniments. No
obstant això, en els darrers
anys han sorgit noves opcions
de comunicació per Internet
mitjançant les eines anomenades Web 2.0, per exemple:
les xarxes socials (Facebook,
YouTube, Flickr, Tuenti, Google+...), els blocs, els microblocs (Twitter), les wikis, etc.
Un dels objectius de l’Equip
de Govern d’aquesta legislatura és treure el màxim profit
de les eines Web 2.0, i adoptar aquelles que siguin de
més interès i presentin millors
opcions per al nostre entorn.

Pàgina principal del bloc de l’Ajuntament.

El primer pas per avançar en l’objectiu plantejat va
ser la creació del bloc de l’Ajuntament; en el qual
hi podeu trobar els esdeveniments i les notícies relacionades amb el nostre municipi i Consistori. Per
accedir-hi cal teclejar l’adreça:

Cal remarcar que no pretenen substituir els mecanismes que s’han estat utilitzant fins al moment
amb aquests nous mitjans, sinó que volem ampliar
l’oferta perquè cada un de nosaltres pugui adoptar
el que li sigui més idoni.

http://www.fortia.cat/bloc

Volem continuar fent passes amb les eines Web 2.0 i
tenim algunes idees que properament farem que siguin realitats, però ens agradaria conèixer el vostre
punt de vista. Què us agradaria que l’Ajuntament
publiqués en aquest entorn? Amb quines eines voldríeu que l’Ajuntament tingués presència?

O bé en l’enllaç que trobareu a la nostra pàgina
web (www.fortia.cat).
Us animem a seguir-nos de forma regular!
Si teniu informació o enllaços que són d’interès per als
fortianencs i les fortianenques, ens els podeu enviar
al nostre correu electrònic (ajuntament@fortia.cat)
i en farem difusió.
juliol
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Entrevista
LLAR DE JUBILATS SANT JULIÀ
I SANTA BASILISSA DE FORTIÀ
Aquest edifici sociocultural, ubicat davant l’església, es va inaugurar el
9 de gener de 2005, coincidint amb la Festa Major de Sant Julià.
El seu cost va ser de 319.000 euros, finançats per la Generalitat de Catalunya,
la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Fortià. Actualment, una trentena
de persones hi acudeixen diàriament. Són gent sociable, entusiasta i amable
que aprofiten les tardes per reunir-se i fer allò que més els agrada.
A banda de fer les labors i de jugar a cartes, s’ho passen d’allò més bé,
es relacionen, comparteixen aficions i celebren plegats qualsevol data
assenyalada. La construcció d’aquest centre, ara fa més de set anys,
els ha donat l’oportunitat de sortir de casa i passar bones estones en companyia.
Per quin motiu veniu a diari a la Llar de Jubilats a
Fortià?
Hi venim des de fa uns set anys, quan es va construir,
i ho fem perquè hi estem bé, enraonem, ens fem
companyia i no hem de passar tot el dia sols a casa.
Fem coses que ens agraden i compartim bons moments. I això és molt bonic. Tenim calefacció i aire
condicionat, hi estem molt a gust.
Abans que es construís la Llar què fèieu?
Res, estàvem tot el dia a casa. Abans d’existir el casal, els amics d’ara ens trobàvem treballant, perquè
érem companys de feina, o bé perquè érem veïns.
Ens avorríem i no hi havia la relació diària tan maca
que hi ha ara.
Amb quina freqüència veniu al casal?
Cada dia de la setmana durant tot l’any. En Joan
obre els matins, però no ve mai ningú, perquè aprofitem per fer les feines de casa. Normalment, venim
a partir de les 15 h de la tarda. Les dones solem marxar cap a les 19.30 h, tot i que els homes acostumem
a quedar-nos una estona més. El casal està obert fins
a les 21 h.
Què us agrada fer-hi?
Generalment, les dones fem labors: patchwork, pintura sobre roba, bijuteria, etc. És a nosaltres mateixes
a les que se’ns acudeixen les activitats, una porta la
idea i les altres li fem costat. Moltes de les coses que
hem elaborat aquí s’han exportat fora del país. Hi
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Façana de la Llar de Jubilats de Fortià.

ha coses nostres a Xile, Uruguai, Barcelona, Lleida...
Es tracta de familiars nostres, coneguts i gent que ha
passat per aquí i els ha cridat l’atenció el que fèiem.
Nosaltres els hi hem regalat, així que hi ha coses nostres arreu del món. I els caps de setmana les dones
també juguem a cartes, com els homes. I berenem,
sempre que les dones ho preparin.
Quina activitat us agrada més?
A les dones ens agrada molt fer ganxet. Ara estem
fent coixineres i cobrellits, per exemple. Li dediquem
més temps al ganxet que a la resta de labors. Hi ha
una senyora que està acabant el quinzè cobrellit...
Moltes no tenim fills i hem de regalar tot el que fem.
Als homes, en canvi, ens agrada jugar a cartes. De
fet, és l’únic que fem!
Número 13
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A banda de les labors diàries, organitzeu alguna altra activitat puntual?
Sempre celebrem sants i aniversaris. Per altra banda,
per a l’Homenatge a la Vellesa fem una exposició de
totes les labors que hem fet en el darrer any: quadres, roba, pintura, joies, brodats, etc. També hem
fet una exposició de fotografies antigues, per exemple. I un cop a la setmana, durant dos mesos l’any,
ens fan taller de memòria i gimnàstica.
Per venir a la Llar de Jubilats de Fortià, cal fer-se’n
soci?
No, pot venir tothom qui ho vulgui. No s’ha d’aportar
cap quota ni res. Aquí al casal no tenim president,
ni encarregat, ni ningú mana per sobre de la resta.
Tots som iguals. I la neteja i el manteniment el fa
l’Ajuntament, només ens hem de preocupar de venir i mirar de passar-ho bé. Si volem beure alguna
cosa, tenim unes màquines, i paguem el cafè i els
refrescos.
Quina edat teniu?
Pel que fa a les dones, la més jove té setanta-set anys,
i les més grans en tenen vuitanta-quatre. El senyor
més gran de tots nosaltres, però, en té noranta-un.
Som al voltant d’una trentena de persones, la majoria homes, però en algun moment hem arribat a
superar aquesta xifra.

A la Llar de Jubilats fem coses
que ens agraden i compartim bons
moments. I això és molt bonic.
Sou tots fills de Fortià?
No, la majoria vivim aquí, però molts som nascuts
a fora, en altres pobles. Però fa tants anys que vam
arribar que ens sentim d’aquí, com si hi fóssim fills.
La gent jove del poble acostuma a visitar-vos al casal?
Sincerament, la gent jove no ve gaire per aquí, i és
una llàstima, perquè ens ho passem molt bé. Ens
agradaria que vinguessin més sovint per ensenyarlos a fer coses. De vegades venien nenes a passar
l’estona, però ja han deixat de venir. Una venia a
aprendre a fer punt de creu, i alguna altra fa alguna
visita de tant en tant. Molta gent jove estudia i no té
gaire temps lliure i, per tant, no es pot dedicar a les
labors, però ens agradaria ensenyar el que sabem.
Us coneixeu de tota la vida?
Ara ha vingut molta gent de fora, perquè han fet
cases noves i el poble ha crescut. Però la gent que
acaba d’arribar no acostuma a venir al casal, només
coincidim amb ells a fora, pel carrer. Ens diuen que
Fortià els agrada molt perquè és a prop de la platja
i és ben comunicat, a prop de
Roses i de Figueres. Aquí al casal bàsicament som gent gran
que ens coneixem de sempre.

Una trentena de persones acudeixen amb freqüència al casal a la tarda.
juliol
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Teniu alguna activitat prevista
per fer aquest estiu?
Enviar el Govern a prendre
l’aire perquè no ens puja la
pensió i ens fa pagar les receptes! En comptes d’una pastilla
n’haurem de prendre mitja... A
la nostra edat demanem salut,
només. És al jovent a qui empipa aquesta situació. La gent
jove sí que ho passarà malament, perquè certament ho tenen difícil i els hi ha tocat viure
això. Ho veiem en els nostres
néts, que no tenen feina o bé
no els paguen. I si hi ha fills, la
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Fer ganxet i jugar a cartes són les activitats preferides per la gent del casal.

situació empitjora. El jovent ha nascut en una època
de vaques grasses i ara aquesta situació els agafa per
primera vegada. Nosaltres, en canvi, tenim a favor
que ja hem passat alguna guerra i moltes famílies
érem pobres, i sabem el que és estrènyer-se el cinturó. I passar gana, en alguns casos. Fins i tot, nosaltres, la gent gran, tenim unes despeses que abans no
teníem. És una realitat que la vida és molt cara, cada
mes hi ha despeses i ja no saps ni com afrontar-les.
L’aire condicionat, la calefacció, la màquina de rentar, el microones... tot va amb llum! Abans anàvem
al riu a buscar aigua i no teníem res de tot això. I és
clar, tot puja i és car.
Per tant, la crisi actual no us ha agafat de nou...
Nosaltres, de crisi, n’hem tingut sempre. De joves no
teníem res de tot això i anàvem vivint així, amb coses
velles. Ara no és pas el moment més dur, hem passat
molts temps difícils. Ja sabem el que cobrem cada
mes i per tant t’adaptes al que tens. I si no tens diners, la salut tampoc no et deixa fer segons què. Però
mires de no passar-te. Per exemple, amb el telèfon.
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La gent jove del poble no ve gaire
per aquí, i és una llàstima, perquè
ens ho passem molt bé. Ens
agradaria que vinguessin més sovint
per ensenyar-los a fer coses.
En aquest cas, sense telefonar gens ja et cobren una
fortuna. Pagues només per tenir telèfon i sempre
diem de treure’l, però els fills estan més tranquils si
el tenim i potser algun dia el necessitaràs.
Sembla que us agrada parlar força d’aquests temes...
No, aquí a la Llar de Jubilats no acostumem a parlar mai de la crisi, ni de política, ni de cap tema per
l’estil. Sempre comentem coses referents a les activitats que fem. Parlem del que estem fent. I tampoc
no podem parlar de diners, si no en tenim...
Cristina Gallego
Número 13

Cultura
La revista de Fortià

TEATRE AMB ELS PASTORETS
Amb motiu de les festes de Nadal, el passat 18 de desembre va tenir lloc la
representació dels Pastorets, a càrrec dels nens i nenes del CEIP Teresa de Pallejà.

En l’obra d’aquest any, de la versió d’en Josep M. Folch
i Torres, només n’ha quedat el nom dels personatges
principals: en Lluquet i en Rovelló.
Una sola de les peces de música és del Primer Nadal
dels pastors, de Mossèn Rossend Fortunet, la resta,
com també el guió, escenes i personatges, són d’estil
casolà fruit dels anys de representació d’aquesta obra
al poble.
Les escenes s’uneixen amb nadales, tant gravades com
cantades pels nens i nenes, d’aquesta manera també
es contribueix en la formació en l’art de cant coral.
En aquest apartat també s’hi uneixen d’altres infants
amb formació musical de diferents escoles de Figueres.
Aquest any en podem destacar l’actuació l’Agnès Coll,
que va cantar l’Ave Maria de Caccini.
Recordem que els Pastorets són una tradició molt arrelada a la nostra cultura, amb un fons religiós, però alhora divertit, excel·lent per representar en les festes de
Nadal, quan als pastorets que van a adorar el nen Jesús
els passen de tots colors.

yonia en la qual aprenen a parlar en públic, memoritzar textos, actuar... I que com en tota obra tots els
papers de la representació són importants, és vital que
tota la mainada hi participi i facin pinya conjuntament
amb la gent que està col·laborant fora de l’escenari i
que es cuiden de muntar els elements necessaris per
fer possible la representació.
També cal agrair l’assistència i participació del públic,
què és la raó de tots els esforços fets, que aplaudeix totes les gràcies i perdona les errades involuntàries dels
aprenents d’actor. Moltes gràcies a tots!

Aquesta representació teatral és una ajuda a la formació dels infants, una escola de disciplina i de companjuliol
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Joves
I TROBADA MOTERA
El passat 3 de juny, la colla “Gats Escaldats” de Fortià va organitzar
la seva I trobada motera al Centre Agrícola Social del poble.
La trobada era oberta a tot tipus de motos i va consistir en la concentració dels assistents de 9 a 11 h
del matí, i un dinar amb pica-pica, amanida, pa amb
tomata i botifarra, postres, cafè i beguda. Hi va participar el grup de rock “Hell Bard”, que va amenitzar
l’esmorzar.
A les 11 h es va donar el tret de sortida des del Centre Agrícola i Social a una ruta per la comarca, amb
pujada a Sant Pere de Rodes. Allà es va fer un descans, per continuar la ruta per diferents pobles fins
arribar un altre cop a Fortià.
A l’arribada es va comentar la ruta, es van compartir
anècdotes i experiències, i per acabar es va realitzar
un sorteig amb diferents regals relacionats amb el
món de les motos i amb el patrocini de diverses cases comercials (jaqueta, casc, guants, un sopar per a
dues persones al restaurant el Trull de Fortià, etc.).

Organitzadors.

La colla està molt satisfeta de com va transcórrer la
jornada i de la participació de la gent, ja que es van
poder comptar al voltant de vuitanta motos i més de
cent persones.
Va ser tot un èxit per ser la primera trobada que
aquesta colla porta a terme.
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Així doncs, no es descarta repetir aquesta experiència l’any vinent i preparar una segona trobada.

Gats Escaldats disposen de perfil a Facebook per donar a conèixer les seves activitats i esdeveniments i poder veure les
fotografies.

Grup de participants.

juliol
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Joves
EL RACÓ DE L’ASSOCIACIÓ
Benvolguts fortianencs i fortianenques, un any més l'Associació de Joves
de Fortià us presentem les activitats que hem realitzat al llarg d’aquest
darrer any. Aquest any us volem destacar el gir que hem efectuat en
algunes de les activitats en passar-les a caire solidari, com la recaptació
del playback popular i la pedalada. Els Joves de Fortià, per tant,
seguim el lema: “En temps de crisi, apostem per ser solidaris”.
MULLA’T 11
Per quart any, els Joves de Fortià van fer participar la gent del poble d’una diada solidària per
l’esclerosi múltiple, el “Mulla’t” a la piscina municipal. L’elevada participació a l’activitat ens anima
a continuar realitzant-la any rere any. Voldríem animar tothom que vulgui col·laborar com a voluntari
d’aquesta activitat en properes edicions que s’adreci
a algun dels Joves de Fortià.

Pel que fa al dissabte al matí ens vàrem llevar “ben
d’hora, ben d’hora” per tornar-hi amb el Waterpopular a la piscina municipal. A causa de l’èxit de la
primera festa de l’escuma de l’any anterior, vàrem
repetir-la al Parc Bosc, organitzada i patrocinada
pels Joves de Fortià, en la qual grans i petits ens ho
vam passar d’allò més bé. La festa va continuar amb
els actes habituals amb els Joves al peu del canó.

FESTA ESTIU 11
La Festa Major de Sant Cels 2011 (29, 30 i 31 de juliol) va començar amb el partit de futbol entre casats
i solters, en què la competitivitat no va faltar. Amb
el partit acabat tothom qui va voler va sopar de botifarrada popular.
Pel que fa al concert de l’“Engata’t”, vàrem comptar amb la participació de quatre grups, el jove duet
Spoon Fulls (que ens va amenitzar la botifarrada), els
figuerencs Hot Penguins, el grup Belda i el conjunt
Badabadoc, de renom nacional amb els seus ritmes
tradicionals, i acabàrem amb els Tocant els Nassos
amb la seva rumba eclèctica fins a altes hores de la
matinada.
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LOTERIA DE NADAL
Vàrem repetir la iniciativa de vendre les participacions de loteria de Nadal per intentar repartir la sort
a tots els veïns de Fortià amb el número 74543. Us
agraïm la vostra col·laboració, especialment a tots
els comerços que ens vàreu ajudar a vendre els talonaris. Tot i que la sort no ens va acompanyar, no
ens donarem per vençuts i aquest any ho tornarem
a intentar!
Número 13
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CURSA DE SANT SILVESTRE 11
Aquest any la Cursa de Sant Silvestre va estar plena
de novetats, una de les quals és que vam canviar el
recorregut, ja que el vam fer coincidir amb l’itinerari
saludable mitjà senyalitzat per Dipsalut (la coneguda “volta llarga” pels fortianencs i fortianenques).
A més, fruit de la col·laboració amb Dipsalut, vam
obsequiar la cinquantena de participants amb una
samarreta transpirable cedida per aquest organisme.
Així doncs, vam acabar l’any fent esport i brindant
amb una copa de cava. Aquest any hi tornarem, esperem la vostra participació!

FESTA D’HIVERN 12
La cinquena edició
del playback va
destacar perquè la
seva recaptació es
va dedicar a la
Marató de TV3
dedicada als trasplantaments d’òrgans i teixits. Us
agraïm la vostra
col·laboració
ja
que, gràcies a vosaltres, l’aportació
va poder ser d’uns
sis-cents euros.
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 multitudinari ball de tarda.

juliol
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Joves
CARNAVAL 2012
Enguany el carnaval ha estat farcit d’activitat innovadores. En primer lloc es va organitzar, juntament
amb el CE Fortià, el reeixit Carnabol, un partit en
què tots els participants havien d’anar disfressats.
Després del partit, el CE Fortià es va encarregar de
preparar una botifarrada per a tothom qui volgués.

A la tarda, les activitats van anar dirigides als més
petits, amb la tradicional rua (encapçalada per la Batukada dels Castellers de Figueres), l’animació infantil i la xocolatada.

A la nit, la festa va estar amenitzada pel grup The Patillas. A la mitja part, es van donar diversos premis: a
la millor disfressa individual masculina (a Èric Mesas,
com a Follet Tortuga), a la millor disfressa individual
femenina (a Rosa Rudó, disfressada de radar), a la
millor de parella (en Jordi Coll i Imma Vera, com a la
“Família d’Increïbles”) i a la millor disfressa de grup
(un grup de nois que anaven disfressats d’Elvis). El
carnaval ens va deixar molt bon gust de boca!

4a PEDALADA POPULAR
El passat 27 de maig vàrem realitzar la 5a pedalada
amb una clientela fixa, ja que vam superar els cent
participants. Com en la darrera edició, es va seguir
una ruta circular, parant-nos a esmorzar a Can Senillosa (a qui des d’aquí agraïm la seva col·laboració
per haver cedit el seu jardí i permetre’ns passar per
les seves finques), per acabar arribant a Fortià, alguns per una ruta més curta i els altres, acabant pas-
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sant per la finca Fortianell, per on la família propietària ens deixa travessar.
Vam acabar la pedalada tot fent un pica-pica al Centre i amb una foto de grup per enviar a la Marató de
la Pobresa, amb la qual també es va col·laborar amb
l’aportació d’uns tres-cents euros. Moltes gràcies per
la vostra col·laboració.

Número 13

La revista de Fortià

Finalment, ens agradaria donar les gràcies a totes
les persones que ens han ajudat en la realització
d’aquests actes i a tots els participants i assistents, ja
que, sense ells, no tindria sentit organitzar-los.

temps, idees, ganes i empenta de col·laborar amb
nosaltres; que s’adrecin a la nostra web:

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

On tothom podrà trobar les activitats que hem realitzat, fotos, vídeos... També ens trobareu a Facebook, on
ens podreu cercar com a Joves de Fortià.

Des d’aquí ens agradaria arribar a tots els joves majors de divuit anys que estiguin interessats i tinguin

Us desitgem que passeu una molt bona festa major de
Sant Cels i que gaudiu de totes les activitats programades.

juliol
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Ensenyament
GRANS MOMENTS VISCUTS
DURANT EL DARRER CURS
Benvolgudes famílies, amics i veïns,
Ara que estem a les acaballes d’aquest curs 2011-12 i
que ja sentim l’olor de l’estiu, és un bon moment per
recordar tot el que hem viscut plegats a l’escola.
Sembla que era ahir quan vam encetar el curs amb noves il·lusions, projectes compartits i aprenentatges per
estrenar.
Aquest ha estat un curs amb regust científic: hem fet
de biòlegs, d’inventors, de físics, de matemàtics i de
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químics. Hem tingut el gust de conèixer personatges
cèlebres del món de la ciència i ens han despertat la
curiositat més que mai!
Ens agradaria compartir amb vosaltres tots aquests
moments.
La primera festa que vam celebrar va ser la castanyada.
Ens va agradar molt la visita de la castanyera que, com
cada any, ens porta castanyes de la muntanya. Nosaltres vam ballar unes danses populars que ens van obrir
la gana. Els panellets ens van sortir boníssims!

Número 13
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I per Nadal... va venir el patge a buscar les cartes, vam
fer una manualitat amb padrins i fillols, vam cagar el
tió i fins i tot vam obrir els regals de Reis!

I quina festassa per Carnaval! El grup Xancleta ens ho
va fer passar d’allò més bé!
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Ensenyament
El dia 26 de març va començar la Setmana Cultural de
la Ciència. Durant cinc dies vam treballar aquest tema
tot fent diferents activitats: gimcana, sessió de cinema amb la pel·lícula Flubber, experiments, exposició
d’invents i robots i finalment la Mona de Pasqua.

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

Pere Bellart: 639 316 615

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.
38
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I el 23 d’abril, la Diada de Sant Jordi. Es va organitzar
una parada al passadís amb tot de contes que els alumnes van portar de casa. Va ser una manera fantàstica
de llegir i mirar contes nous.

I al mes de juny... arriben les colònies! Aquest any vam
anar a Esponellà, a Can Què. Va ser una experiència
fantàstica!

A més a més hi va haver quatre tallers, un dels quals va
ser anar a visitar la parada de llibres que l’AMPA tenia
a la plaça.

Bon estiu a tothom!
Recordeu que podeu consultar el bloc de l’escola a: http://blocs.xtec.cat/ceipteresadepalleja/
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Ensenyament
L’AMPA DE L’ESCOLA TERESA DE PALLEJÀ
La filosofia de l’AMPA de l’escola Teresa de Pallejà de Fortià i Riumors és creure
i apostar per les activitats que repercuteixen directament en els nostres fills.
Una de les novetats d’aquest any per part de l’AMPA
ha estat l’organització del Mercat de Nadal, celebrat el
passat 8 de desembre de 2011. Aquest mercat es va poder organitzar amb la col·laboració dels establiments
del poble i de voluntaris de la zona. En aquest mercat
s’hi van implicar diversos públics del municipi, des de
la mainada, que prèviament van fer tallers de manualitats per poder vendre, com a la llar de jubilats que
també va col·laborar en aquesta jornada.

És un mercat pensat i creat amb il·lusió, però sobretot
estructurat i pensat per dinamitzar el poble i el seu comerç. Creiem que aquest mercat és positiu per al poble
i en destaquem alguns punts importants:
- Actiu econòmic: per a l’AMPA i per als comerços/
negocis del poble, tant per als que col·laborem amb
productes, com per als bars i restaurants del municipi.
- Dinamització dels productes fabricats al poble: mel,
embotits, artesania, etc.
- Dinamització del poble: es fa una activitat nova que
atrau gent al poble, a causa de la promoció.
- Jornada per a la mainada: activitats lúdiques per al
públic infantil durant tot el dia.
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Moltes gràcies a tots els que vàreu ajudar a fer-lo possible. I esperem tornar a fer-lo el curs vinent.
Número 13
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Us deixem també un resum de les activitats que ha organitzat l'AMPA durant aquest curs i amb les quals ha
col·laborat.
- Casal d’estiu 2011.
- Casalet de setembre 2011.
- Matinals de 8 a 9,30 h durant tot el curs.
- Intermediació de llibres durant el curs 2011-2012.
- Organització d’extraescolars.
- Ball de dimecres a la tarda.
- La castanyada.
- Nadal.
- Calendari amb fotos 2012.
- Loteria de Nadal.
- Taller de manualitats de Nadal.
- Mercat de Nadal.
- Caga Tió.
- Regals per a l’escola del 6 de gener.
- Festa de carnestoltes
amb el grup "Xancleta" i berenar.
- Setmana cultural:
actuació de Pep Químic a l’escola.
- Casalet de Setmana Santa 2012.
- Col·laboració Panda Raid.
- Diada de Sant Jordi al carrer (diumenge i dilluns).
Hem comptat amb la col·laboració dels Joves de Fortià. Moltes gràcies!
- Fotografies de classe i grup (Torner).
- Col·laboració a la sortida amb el trenet
i esmorzar (dimecres 20 de juny).
- Festa fi d'extraescolars (dimecres 20 de juny).
- Festa fi de curs 2012.
- Extraescolars juny jornada intensiva:
ceràmica i circ.
- Casalet juny 2012.
- Casal esportiu estiu 2012 (Diversport).
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Podeu visitar el bloc de l’AMPA:
ampafortia.blogspot.com
Per tal de poder veure detalls de cada una d’aquestes
activitats.
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Entitats
LA FUNDACIÓ TUTELAR DE L’EMPORDÀ
Ara fa set anys escrivia des d’aquesta mateixa revista en relació
amb el naixement de la Fundació Tutelar de l’Empordà.
Aquesta entitat es va crear per exercir la tutela de
persones amb disminució psíquica, amb un grau de
incapacitat superior al 33%, i que hagin estat declarades incapaces judicialment.
Des de llavors, en aquests anys, s’han produït dos
fets importants. D’una banda, amb la finalitat de
donar entrada a noves veus que permetin ampliar
els horitzons a la Fundació, s’ha ampliat el patronat,
que d’aquesta forma ha quedat format per onze
membres. A la presidència que s’honora en ostentar
qui això signa, l’acompanyen Santi Vila (l’alcalde de
Figueres ocupa el càrrec de vicepresident); M. Rosa
Guixé (coordinadora dels serveis socials del CCAE,
que actua de secretària) i els vocals: Isabel Artigas
(ALTEM), Narcís Bardalet (metge forense), Martí Carreras (Consell Consultiu de la Gent Gran), Mercè Coll
Castelló (AMPA de l’escola Mare de Déu del Mont),
Josep Fernández (ALTEM), Albert Ollé (gerent), José
Luís Yecora (en representació del Consell Comarcal) i
Josep M. Valent (assessor jurídic).
El segon fet important en aquest temps ha estat
l’obertura de la Fundació cap al col·lectiu de la gent
gran.
Tot això ens porta a què, en aquest moment, tinguem
vint-i-cinc persones que d’una manera o altra depenen
i gaudeixen de la Fundació: onze tuteles, tres curateles, sis pretuteles i cinc tuteles en tràmit. Són gent domiciliada arreu de l’Empordà, dues d’elles a Fortià.

42

La

Sibil.la

Abans de continuar, voldria recordar que l’objectiu
principal de la Fundació és garantir la qualitat de
vida de les persones que estan sota la seva tutela,
cosa que es concreta amb l’atenció personalitzada
del tutelat o tutelada, fent tot el necessari per millorar la seva qualitat de vida; la defensa i administració
dels seus béns, sempre a favor dels seus interessos, i
la representació d’aquesta persona tutelada davant
de qualsevol administració o procés administratiu.
Què hem de fer quan tenim coneixement d’un cas
susceptible d’ésser assumit per la Fundació? Què fer
quan sabem d’una persona amb les condicions descrites de disminució o de vellesa, que no té familiars
o que, en el cas que els tingui, no volen o no poden
fer-se’n càrrec?
El primer de tot és iniciar els tràmits judicials necessaris per declarar incapaç aquesta persona.
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En aquest tràmit us poden ajudar els tècnics de serveis
socials de l’Ajuntament, del Consell Comarcal o fins i tot
des de la mateixa Fundació. Al mateix temps, el jutge
designarà un tutor, el qual pot ésser la Fundació Tutelar
de l’Empordà o una altra persona física o jurídica.
Hi pot haver casos en què el jutge només vulgui que
es tingui cura del patrimoni de la persona afectada.
D’aquesta opció se’n denomina curatela.
Hi ha encara una altra figura: la pretutela, que és per a
aquells que són més previsors i que després de la incapacitació de l’afectat ja encarrilen el seu futur per quan
ells faltin i designen, per testament, qui volen que sigui
el tutor el dia de demà.

Us encoratgem, si aquest fos el cas, a seguir tots els passos descrits amb promptitud. Si voleu, nosaltres des de
la Fundació podem assessorar-vos.

La nostra seu
c/ Nou núm. 48 de Figueres,
a l’edifici del Consell Comarcal.
Telèfon de contacte: 972 525 547
Correu electrònic: fundacio.tutelar@gmail.com
Estem a la vostra disposició per a tot el que necessiteu.
Pere Cabrafiga
President de la Fundació Tutelar de l’Empordà

L’ASSOCIACIÓ AMICS DE FORTIÀ
Benvolguts fortianencs i fortianenques,
Aquest mes de juliol farà un any que un grup de
persones de diferents edats vam formar l’Associació
Amics de Fortià, una associació legalment constituïda i sense ànim de lucre.
La nostra finalitat és promocionar i fomentar les
activitats lúdiques, d’entreteniment i esportives,
col·laborar en actes, campanyes, festes i celebracions populars, i cooperar amb associacions i entitats sense ànim de lucre amb finalitats benèfiques i
contribuir amb la millora d’equipament del nostre
poble.
Per aconseguir-ho, organitzem trobades, jocs,
àpats, etc., gairebé tot el que se’ns acut.
Els pilars de la nostra associació són la gent voluntària que col·labora desinteressadament en totes
les activitats que organitzem.
Així doncs, us fem partícips de les activitats i dels
resultats que hem obtingut en el decurs del nostre
primer any associats.
Aprofitem aquest espai por donar les gràcies a tots
els nostres col·laboradors i els emplacem a seguir
treballant pel nostre poble. Gràcies pel vostre suport, i per molts anys!
juliol

2011

Activitats 2011-2012:
• Piscina: servei de bar mesos juliol i agost.
• Diada de Catalunya: organització de sopar.
• Dia de Tots Sants: Festa de Halloween.
• Quina: col·laboració amb el CE Fortià.
• Revetlla de cap d’any.
• Calçotada.
• Revetlla de Sant Joan.
Els diners obtinguts s’han destinat a:
• Assegurança anual per poder dur a terme les activitats proposades ...........................................436,78 €
• Despeses de tràmit de registre......................35,15 €
• Donació a la Campana “Mulla’t”.......................70 €
• Compra de material per a l’associació (planxa gas,
pantalla, projector, micròfons i cafetera) .....1854,18 €
• Donació al CE Fortià en metàl·lic.....................400 €
• Taules  (35 unitats a disposició de qui les vulgui llogar)
.........................................................................760,75 €
• Dotació d’una nevera al Centre Agrícola...........360 €
• Altres.............................................................269,18 €
Anna Gironella, Benjamí Masplà, Dídac Garcia, Íngrid Prost, Jaume Salís, Joan Mayolas, Josep Sala,
Klaus Stogbügger, Miquel Àngel Crespo, Ramona
Heras, Rosa Nicolau, Valentí Granés, Xavi Arnau i
Xavi Ramón esperem la teva companyia a la piscina
a les tardes i vespres de divendres i dissabte.
Bon estiu!!!
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Esports
CLUB ESPORTIU FORTIÀ
El passat 15 d'octubre de 2011 es va fer la presentació
oficial del CE Fortià, que aquest any està format per
un equip de “caganius”, un de benjamins promoció
i l'equip de 4a Catalana. Després de molts anys sense "pedrera", i arran d'una iniciativa començada la
temporada passada, s'ha aconseguit per fi crear una
nova generació de jugadors al poble que esperem
duri molt de temps.

Aprofitem per mostrar el nostre agraïment a l’Ajuntament, a la junta i als col·laboradors per la seva ajuda,
i també a tota l'afició pel seu suport.

De moment, i de cares a la pròxima temporada
2012/13, ampliarem el club amb dos equips més, un
de prebenjamins i un d’alevins, i esperem continuar
gaudint de cada partit amb la mateixa afició i ganes
de gaudir amb què ho hem fet aquesta temporada.

«Podem perdre,
podem guanyar,
però el que està clar
és que som del Fortià»
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El racó de Terraube
La revista de Fortià

DEFUNCIÓ DEL PARE
GASPAROTTO
El pare Gasparotto va morir el passat 12 de setembre,
després de desenvolupar la seva tasca com a mossèn durant més de quaranta anys al poble de Terraube. El mossèn Gasparotto havia visitat Fortià en diverses ocasions.
En el moment de la seva defunció tenia noranta-tres
anys i vivia en una llar de jubilats a prop dels Pirineus.

ONADA DE FRED
A principis de febrer, la població de Terraube va patir
els efectes d’una onada de fred. Així, els termòmetres
van arribar a registrar -10º C i vuit centímetres de neu
i gel. Com a conseqüència del fred, els habitants del
poble van quedar aïllats i no va poder entrar ni sortir
del poble en moments concrets.

OBRES AL CARRER
PRINCIPAL DE TERRAUBE
Durant el mes d’abril passat van començar les obres de
reforma del carrer principal de Terraube. Amb motiu
de les obres, que tenen una durada prevista de quatre
mesos, s’ha hagut de tallar aquest carrer al trànsit de
vehicles.

FESTA DE SANT JOSEP A TERRAUBE
El passat 18 de març es va celebrar a Terraube la tradicional processó amb motiu de la Festa de Sant Josep, que es remunta fins a l’any 1653. El dia va estar

juliol
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acompanyat per un vent molt fred, semblant a la tramuntana. La processó i la missa va ser beneïda pel pare
Joseph Pujol.
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Parròquia
EL SILENCI
Avui us vull parlar del silenci. Sí, en un món on hi ha massa
fressa i brogit, cal parlar del gran valor del silenci.
Qui no té espais de silenci en el seu horari de cada
dia, està en perill. Perill que se l’emporti la ideologia
de torn, les mogudes del cap de setmana… i no es
trobi a ell mateix.
El silenci és necessari per a la vida serena, per al
treball ben fet, per cultivar la cultura i per viure la
presència de Déu al propi cor.
El moment en què ens toca viure no és per a superficialitats, ni mitjanies, cosa que es porta molt. És moment de fer les coses ben fetes: el treball, l’estudi, la
investigació, el servei municipal i parroquial: tots a
una, lluitant contra la crisi, amb exigència personal
i crítica serena. I per a tot això, cal tenir espais de
silenci. Les grans coses de la vida es fan en el silen-

ci: biblioteques, laboratoris, esglésies, universitats,
fòrums, concerts. Aquest és el camí.
I és important educar en el silenci els infants, des de
petits fer-los descobrir el silenci. I els que som cristians sabem que en el silenci del cor Déu hi parla
sempre.
Ara s’acosta el temps d’estiu, de calor, potser també
de vacances. Cal organitzar els dies de més lleure, i
posar-hi espais de silenci, de lectura, de bona música.
Això és bo per al cos i per a l’ànima.
Mn. Joan Güell
Rector de Fortià

8è CENTENARI DE
LES MONGES CLARISSES
El passat 11 d’agost de 2011, la comunitat de monges clarisses va encetar la celebració del 8è centenari
de la seva fundació.
El tret de sortida d’aquesta festa es va fer coincidint
amb la festivitat de Santa Clara, amb una missa celebrada a les 20.30 h, a càrrec de les exalumnes del
col·legi Divina Providència de Figueres. Tothom hi
estava convidat i molta gent les van acompanyar. Al
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voltant d’unes dues-centes persones van ésser presents a l’Eucaristia, presidida per mossèn Joan i que
van concelebrar vuit sacerdots. La coral de Vila-sacra
va cantar i després de la missa... piscolabis per a tothom!
Va ser una festa senzilla, com senzilla era Santa
Clara. Tothom va marxar content i les monges van
agrair l’assistència de tants amics.
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Des de setembre de 2011, Mossèn Joan Güell i Noguer
és el rector del nostre poble, juntament amb Riumors,
Vilatenim, Vila-sacra, Sant Pere Pescador, Torroella de
Fluvià i el Monestir de Santa Clara.

HORARI DE MISSES:
ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT JULIÀ
I SANTA BASILISSA:
Els primers dissabtes de mes, Eucaristia a les 18 h.
Els dissabtes que no toqui missa
en Jordi Coll farà la Litúrgia de la Paraula.
MONESTIR DE SANTA CLARA:
Cada dia a ¼ de 9 del matí
i els diumenges a les 13 h.
Si desitgeu que Mossèn Joan vingui a visitar
els malalts o impedits el podeu avisar trucant
al telèfon: 649 38 38 22.
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SETMANA SANTA
Amb motiu de la celebració de la Setmana
Santa, al mes d’abril es van programar diverses activitats. El diumenge, 1 d’abril, el Centre Agrícola i Social va acollir la projecció de la
pel·lícula per a la mainada “Jesús, viu la seva
història” i una xocolatada.
El següent dissabte, 6 d’abril, a les 7 de la tarda, es va projectar la pel·lícula “Dioses y hombres”, de Xavier Beauvois (Gran Premi del Jurat Cannes 2010) i, tot seguit, música sacra i
poesia.
Per acabar, el diumenge de Rams es va celebrar
l’entrada triomfal de Jesús a Jerusalem amb la
benedicció dels rams i la lectura de la paraula.
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Festa Major
de Sant Cels 2012
Divendres 27 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 ’12 amb Thunders of Hell, Glamour Pussy i Banana Beach
Dissabte 28 de juliol
A 2/4 d’11, a la Piscina Municipal:
VII CAMPIONAT DE WATERPOLO
A les 5 de la tarda, a la pista del Parc Bosc:
FESTA DE L’ESCUMA
A les 7 de la tarda, a la pista de petanca de la Plaça de l’Església:
DEMOSTRACIÓ DE BITLLES CATALANES I PETANCA
A 2/4 de 12 de la nit:
Ball de nit amb Els Màgic’s i FI DE FESTA amb els Trobadors Perduts
Diumenge 29 de juliol
A les 11 del matí, al Parc dels Paradells:
IX CONCENTRACIÓ DE MOTOS VESPA I CLÀSSIQUES
A les 12 del migdia:
OFICI SOLEMNE amb acompanyament de la Cobla Rossinyolets
tot seguit, dues sardanes
A les 6 de la tarda, a la pista poliesportiva:
Sardanes amb la Cobla Rossinyolets
Seguidament, ball amb el conjunt Kirtana

