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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

Facebook Ajuntament Fortià

Ajuntament de Fortià

Farmàcia Núria Marcé

972 53 40 51

Escola Pública

972 53 41 49

Dispensari mèdic

972 53 41 88

Llar de jubilats

972 53 40 22

Emergències (telèfon únic)

112

Atenció ciutadana

012

Gas butà Mallol Hermanas

972 50 31 03

Gas canalitzat Universal Gasworks

972 40 21 86

Consell Comarcal de l'Alt Empordà

972 50 30 88

Hospital de Figueres

972 50 14 00

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
Deixalleria:
Dimecres de les 12 h a les 13 h
Treballadora social i educadora social:

Hospital de Girona Dr. Trueta (Girona) 972 94 02 00

Concerteu entrevista al 972 53 00 05

Hospital Santa Caterina (Salt)

972 18 25 00

(Ajuntament de Vilajuïga)

Renfe (informació)

902 32 03 20

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

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 53 41 88

VILA-SACRA
Tel. 972 50 56 53

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 50 68 04
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Divendres

de 10 a 11.30 h

Tel. 972 53 42 72

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
Amb l’arribada de l’estiu, ens posem mans a la feina per tirar endavant la nostra revista, La Sibil·la, i fer-la arribar a totes les llars
del nostre poble. Volem donar-vos les gràcies a totes les persones
que l’heu fet possible, ja sigui de forma directa, col·laborant amb
algun article o indirecte, participant en les activitats del nostre
poble. Tenim present als fortianencs i fortianenques que hi haguéssiu participat i per motius aliens a la vostra voluntat no ho
heu pogut fer.
A aquesta nova edició us fem una pinzellada sobre les activitats
i les notícies més destacades que han tingut lloc en aquest darrer any, així com una introducció a fets de la història del nostre
poble.
Com ja és habitual, tota la informació relativa al consistori la
trobareu a la secció d’informació municipal: acords de plens,
ordenances, pressupostos, obres, subvencions,... També podreu
consultar l’ampli ventall d’activitats que s’han celebrat al nostre
poble, les quals no haurien estat possibles sense l’esforç i la dedicació de les diferents associacions i entitats.
A més, trobareu les seccions dedicades als alumnes del CEIP Teresa de Pallejà i al Club Esportiu Fortià. A la primera, ens sintetitzen les activitats celebrades durant el curs escolar. I a la segona
ens comenten les notícies més rellevants que han succeït durant
la temporada, com el II Torneig Joves Figures i l’ampliació de la
plantilla de futbol amb dos equips nous.
A la secció d’història, Pol Meseguer ens presenta un plànol de
Fortià de principis de segle XVIII, i Erika Serna ens relata un fragment de la història de l’hostal de Fortià i les condicions per als
arrendadors. A la secció d’empreses es comenta l’evolució i la
situació actual de l’Assecador Comunitari de l’Empordà.

Edita:

AJUNTAMENT DE FORTIÀ
Amb el suport de la Diputació
Producció editorial:
Gorbs Comunicació
Coordinació Periodística:
Carles B. Gorbs
Redacció: Cristina Gallego
Disseny i maquetació: Martí Riu
Portada: Escultura d'homenatge
a la pagesia, de Pia Crozet
Impressió: Punt Dinàmic

En aquesta nova edició, l’entrevista està dedicada a Pitu Tell, fortianenc de 89 anys que ha dedicat tota la seva vida a la barberia,
una feina que ell sempre ha considerat un art. I Secundí Teixidor
ens rememora els seus anys viscuts a Fortià.
Ara arriba al nostre poble el temps de gaudir i de sentir; és temps
de Festa Major, temps de viure al màxim bons moments amb
la família i els amics, de sortir al carrer i aprofitar la màgia de
l’estiu.
Desitgem que passeu una bona Festa Major de Sant Cels 2013!

DL: Gi-40-2001
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Informació municipal
» ORDENANCES FISCALS
S’acorda modificar les ordenances fiscals següents amb la finalitat d’autofinançar els serveis municipals que es presten i que
hauran de regir per a l'exercici 2013 i següents: l’ordenança
fiscal reguladora de la taxa per la utilització de la piscina municipal, de la taxa de recollida d’escombraries, de subministrament aigua potable i l’ordenança general de gestió, inspecció i
recaptació.

» IBI
L’any 2012 el Govern de l’Estat, per mitjà 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, fixà incrementar el tipus gravamen als municipis que haguessin estat objecte d’un procediment de valoració col·lectiva 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 el tipus de gravamen mínim i supletori pogués ésser inferior al 0,5 % el 2012
i al 0,6 % el 2013.

Per tant, per l’aplicació obligatòria del referit Reial Decret, el tipus de gravamen en IBI urbana al municipi de Fortià acordat per
l’Ajuntament per a l’any 2011 i anteriors era del 0,42%, i com a
conseqüència de l’aplicació del referit Reial Decret l’any 2012 va
passar a ser del 0,5%, i el 0,6% per al 2013. Cal dir que el Reial
Decret no va modificar els valors cadastrals dels immobles.
Degut a l’increment de la quota de l’IBI pel 2013 es modificà
l’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació per poder
aplicar una bonificació del 2% als contribuents que tinguin domiciliat el pagament de la quota de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana. En el supòsit que el rebut sigui tornat per l’entitat bancària, no s’aplicarà aquesta bonificació pel
seu posterior cobrament.
Recaptació de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana: l’any 2011 l’Ajuntament signà un conveni de col·laboració
per a la gestió, liquidació i recaptació de l’impost sobre
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana amb
el registrador titular del Registre de la Propietat. A partir de
primer de gener l’Ajuntament ha tornat a assumir la recaptació
d’aquest impost.

ECONOMIA
EXERCICI 2012
Es va aprovar el Compte General del Pressupost corresponent a
l’exercici 2012, el resum del qual és el següent:
Romanent líquid de tresoreria
Existència a caixa a 31 de desembre de 2012................64.755,93
Restes per cobrar en la mateixa data..........................275.236,33
Suma.....................................................................339.992,26
Restes per pagar en la mateixa data............................– 268.746,23
(-) Saldo de dubtós cobrament........................................42.448,75
Excés de finançament afectat...................................................0,00
Romanent a 31/12/2012....................................................28.797,28

ESTAT D’INGRESSOS
Capítol Concepte			

Euros

1.-

Impostos directes			

199.000

2.-

Impostos indirectes		

15.000

3.-

Taxes i altres ingressos		

96.400

4.-

Transferències corrents		

148.505

5.-

Ingressos patrimonials		

1.795

7.-

Transferències de capital		

73.800

Total pressupost			

534.500

Resultant, per tant, anivellat en els seus totals d’ingressos i de
despeses.

Es dóna compliment al Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol,
de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i el foment
de la competitivitat, immobilitzant-se els crèdits previstos.

Plantilla de personal

EXERCICI 2013

A) Personal funcionari:
Plaça de secretaria-intervenció (agrupada). Vacant

Es va aprovar el pressupost corresponent a l’exercici 2013 amb
el següent resum per capítols d’ingressos i despeses:
ESTAT DE DESPESES
Capítol Concepte			
1.Despeses de personal		
2.Despeses en béns corrents
i serveis				
3.Despeses financeres		
4.Transferències corrents		
6.Inversions reals			
9.Passius financers			
Total pressupost			
4
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Euros
168.400
226.800
6.360
49.500
65.060
18.380
534.500

B) Personal laboral fix		
Administratiu
		
Auxiliar administratiu
Peó
			
Personal de neteja		

Nombre
1
1
2
1

C) Personal laboral temporal
Monitors 			

3

Modificació de crèdit del pressupost 1/2013.
Vist que s’obtindran ingressos que no estaven previstos en el pressupost de 2013 vigent, s’aprova l’expedient de modificació de crèdit 1/2013, per l’aplicació de majors ingressos.
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ORIGEN DE FONS
Concepte
Denominació		
750.80
Subvenció Departament de
Cultura de la Generalitat
Total majors ingressos
Total origen de fons
APLICACIÓ DE FONS
Concepte
Denominació		
330 / 622.01 Obres d’adequació		
Total habilitació de crèdit
Total aplicació de fons

Import
11.429,68
11.429,68
11.429,68

Import
11.429,68
11.429,68
11.429,68

En aquest exercici es formalitzà una operació de tresoreria
amb una entitat financera per poder atendre necessitats
transitòries de tresoreria, per raó de pagaments ineludibles amb consignació pressupostària, per un import de
40.000 euros.

SUBVENCIONS
L’any 2012, la Diputació de Girona va concedir una subvenció
que va fer possible la restauració de la façana oest de la casa
de la Reina Sibil·la. Per a aquest exercici es preveu restaurar
part de la façana nord, també gràcies al Pla de Restauració de
Monuments de la mateixa Diputació.
L’Ajuntament acordà sol·licitar a la Diputació de Girona la subvenció de Fons de subvencions 2013, per destinar-la a fer front
despeses corrents vinculades a la prestació de serveis.
També es va demanar una subvenció per a actuacions en matèria forestal per a la neteja de marges de diversos camins
d’accés al municipi. Aquest any serà la mateixa Diputació qui
es farà càrrec de la neteja d’un tram de camins.
Es va sol·licitar a Dipsalut una subvenció per destinar-la al finançament de les despeses ordinàries del funcionament i manteniment del dispensari mèdic municipal.
Atès que l’Ajuntament va sol·licitar una subvenció per la redacció del pla d’acció d'energia sostenible (PAES), ja que va signar
el pacte d'alcaldes per a l’eficiència energètica i la lluita contra
el canvi climàtic, també va poder sol·licitar una subvenció per
eficiència energètica per optimitzar el consum d’electricitat.
L’Ajuntament va demanar la col·laboració d’entitats públiques
per fer front al darrer pagament diferit de la compra de la casa
de la Reina Sibil·la. En el decurs d’aquest exercici es preveu
cancel·lar aquest deute.
A la Diputació de Girona es va demanar una subvenció destinada a la millora de l’equipament informàtic de les dependències municipals, i una altra per al manteniment de les
instal·lacions que permeten el foment i pràctica de l’esport
en el municipi.
L’Ajuntament acordà adherir-se al Decret 69/2008, d’1 d’abril,
del sistema de compensacions econòmiques a favor dels ajunjuliol

2013

taments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs
electes locals, que regula, amb caràcter reglat, el règim jurídic
d’atribució d’un sistema de compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments de fins a 2.000 habitants perquè abonin
retribucions a determinats càrrecs electes locals i disposa que
cada any es publicarà una convocatòria en la qual s’indicarà la
compensació màxima anual a percebre per cada ajuntament
sol·licitant, d’acord amb el nombre d’habitants inscrits al padró i amb els trams de població que estableix el decret.
Es concedeix una subvenció al Club Esportiu Fortià per
col·laborar en la despesa d’inversió, en material divers i
altres.
Es va concedir una subvenció als nens de Fortià alumnes del
CEIP per a la participació a l’experiència musical de Cantània.
També s’acorda per unanimitat que totes les associacions
que rebin algun tipus de subvenció de l’Ajuntament, sigui en
metàl·lic o en espècie, que se serveixen de locals municipals, o
altres, hauran de presentar la justificació de la sol·licitud.

ALTRES ACORDS
L’Ajuntament de Fortià s’adhereix a l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica tramitat pel Consorci Català de
Desenvolupament Local (CCDL), i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, per una vigència de 12 mesos comptats a
partir de l’1 d’abril de 2013. I també s’adhereix a la demanda
agregada de telecomunicacions promoguda per Localret i el
Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
L’Ajuntament també s’adhereix a la demanda agregada de telecomunicacions promoguda per Localret i el Consell Comarcal
de l’Alt Empordà.
L’Ajuntament acordà adherir-se a la proposta feta per l’SGAE
a l’ACM, relativa a un pla d’ajornament del deute amb les entitats municipals catalanes, i que l’ACM i la SGAE van decidir
de signar un conveni de col·laboració extensible a tots els ens
locals associats a I'ACM, en consideració al bé social que signifiquen les creacions intel·lectuals i la protecció que els dispensen els poders públics.
Des de l’Ajuntament s’ofereix als veïns de Fortià el canvi de
domicili dels seus vehicles sense necessitat de traslladar-se a
Trànsit.
L’Ajuntament de Fortià es va adherir a la proposta de
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Diputació
de Girona en el Pla agrupat de formació contínua pel personal
de l’administració local.
Des de l’Ajuntament es col·labora amb Guifinet per poder donar una altra opció als veïns del poble en tema de xarxa de
telecomunicacions.
També s’està treballant per la implantació de la seu electrònica
i regularment es fan anàlisis de vulnerabilitats externes com a
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Informació municipal
URBANISME I OBRES
L’Ajuntament de Fortià acordà aprovar definitivament la codificació del Camí de Vilamalla a Fortià amb el codi FV-8538.
Es van executar les obres d’adequació de la parcel·la annexa al
CEIP per destinar-la a aparcament per deixar més lliures els carrers del poble de cotxes aparcats.
Es va construir un passadís d’accés al dispensari mèdic per a
minusvàlids.
L’Ajuntament aprofita les vacances dels nens i nenes del CEIP de
Fortià perquè amb l’arribada del nou curs puguin gaudir, any
rere any, d’una millora de les instal·lacions.
Es van executar les obres de rehabilitació de la façana oest de la
casa de la Reina Sibil·la, i en el decurs d’aquest any es preveu executar les obres de rehabilitació de la façana nord del mateix edifici.
A causa del desenvolupament urbanístic es va fer necessària la
renumeració d’uns trams de carrers, ja que amb el temps havien
quedat obsolets. Els trams de carrers afectats els trobem en el carrer Salvador Dalí, carrer Narcís Monturiol i avinguda Josep Pla.
Es procedeix a l’adequació d’una caldera nova als vestidors de la
zona esportiva i a la millora de la instal·lació.
S’aproven les memòries valorades i projectes següents:
- Memòria valorada per a la rehabilitació del clavegueram i
millora de seguretat per a vianants del carrer Reina Sibil·la i
avinguda Teresa de Pallejà.
- Memòria valorada per la millora de la seguretat i salubritat
del Centre Agrícola i Social.

- Memòria de l’enderroc de les llotges del Centre Agrícola i Social.
A la convocatòria 2013-2016 del Pla Únic d'Obres i Serveis de
Catalunya (PUOSC) se sol·licita la inclusió de les obres següents:
-Projecte de millora de la seguretat i salubritat del Centre
Agrícola i Social.
-Projecte de rehabilitació del clavegueram i millora de seguretat per a vianants del carrer Reina Sibil·la i avinguda Teresa
de Pallejà.
-La sol·licitud de distribució del finançament inicial de redacció dels projectes de les obres que es demanen.
Ateses les necessitats de la brigada municipal pel que es refereix a maquinària es va comprar una màquina desbrossadora i una altra per tallar tanques vegetals.

Obres particulars
L’any 2012 es van concedir disset llicències d’obres menors i tres
llicències obres majors. Pel que fa a altres expedients d’obres,
se’n van concedir sis.

Modificació de les normes subsidiàries
L’Ajuntament aprovà provisionalment la modificació puntual núm.14 de les normes subsidiàries que afecta al paràmetre de propietat mínima en sòl no urbanitzable per a les
activitats d’emmagatzematge de règim específic. Aquesta
proposta també va ésser aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona.

SANITAT I SALUT
Es va autoritzar al Servei Català de la Salut la disposició de l’ús dels
espais de l’edifici que conforma el dispensari mèdic municipal, ubicat a la plaça Tarradellas, s/n de Fortià, per tal que es pugui destinar
a la prestació dels serveis de salut que es donaran de forma directa
o indirecta, mitjançant les entitats contractades o creades, d’acord
amb l’article 7.2 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya (LOSC). En aquest sentit, el Servei Català de
la Salut resta expressament autoritzat a posar aquests espais a
disposició de l’entitat que gestioni, amb el requisit que es destini a les finalitats que té atribuïdes de conformitat amb la LOSC.
A proposta de Dipsalut, s’aprovà la modificació del traçat de
la xarxa d’itineraris que afecta l’itinerari curt i l’itinerari llarg.
També es van aprovar les dates de dinamitzacions dirigides als
usuaris del Parc de Salut i de la Xarxa d’Itineraris, amb un total
de vint-i-sis anuals, respectivament, adreçades a promoure els
equipaments entre la població i fomentar l’activitat física.

-Programa de gestió i control del risc derivat de l’ús de
sorreres infantils. Destinat a la sorrera del CEIP.
-Programa de prevenció de legionel·losi. Programa de
manteniment, de neteja i desinfecció i d’autocontrols
pensat per a equipaments públics dotats de subministrament d’aigua freda o calenta mitjançant aerosols.
Adhesió a la campanya de salut bucodental, adreçada a
millorar la salut bucodental en els col·lectius d’escolars,
en aquest cas destinat als escolars del CEIP Teresa de Pallejà.
Adhesió al programa de suport a la gestió del risc derivat
de les piscines d’ús públic de titularitat i gestió municipal.
Adhesió al programa de control de plagues urbanes.

A proposta de Dipsalut l’Ajuntament de Fortià es va adherir als
següents programes:

L’Ajuntament també s’ha adherit a programes de formació de personal per a la gestió d’equipaments relacionats
amb la sanitat i benestar.

-Programa d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua
a l’aixeta del consumidor, en el qual es fa el seguiment
de la qualitat de l’aigua d’edificis i establiments públics.

Al casal de Jubilats, a petició dels interessats, s’han organitzat dos tallers de gimnàstica per a gent gran, coincidint amb la primavera i la tardor.
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La revista de Fortià

ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA
Els resultats de les Eleccions al Parlament de Catalunya de data 25 de novembre de 2012 a Fortià van ésser els següents:
PARTITS				
CiU				
Esquerra-Cat Sí			
PP				
PSC				
ICV-EUiA				
CUP-Alternativa d’Esquerres
C’s				
SI				
PACMA				
PxC				
UCE				
FARTS.CAT			
Eb				
PRE-IR				
PIRATA.CAT			
UPyD				

Núm. vots		
154 			
69			
36			
27			
27			
14			
8			
7			
7			
3			
2			
2			
2			
1			
1			
0			

% vots
42,42
19,00
9,91
7,43
7,43
3,85
2,20
1,92
1,92
0,82
0,55
0,55
0,55
0,27
0,27
0,00

Número de votants:
Abstenció:		
Blancs:			
Nuls:			

365
26,11%
3
2

Pel que fa als components de la mesa electoral
d’aquestes eleccions, segons sorteig, van ser:
Presidenta:
Maria del Carmen Núñez Maestro
1r vocal:
Montserrat Ferrer Tibau
2n vocal:
Francisco Baguer Brugués

MEDI AMBIENT I TERRITORI
Compostatge casolà
L’any 2011, l’Ajuntament va promoure la campanya de compostatge casolà, la qual va ésser molt ben rebuda pels habitants
del poble i que va suposar un estalvi en el cost de la recollida i
eliminació de residus.
Es van dur a terme un total de vint-i-tres visites a càrrec d’una
educadora ambiental i una quinzena de persones van participar
en les xerrades per aprendre a compostar. En total, es van posar
en funcionament vint-i-dos compostadors amb un total de 4,74
tones de matèria orgànica i vegetal de compost.
Vistos els resultats, l’Ajuntament, aquest any 2013, ha reprès la
mateixa campanya lliurant compostadors i informant els fortianencs, tal com es fa fer a la campanya anterior.

Pacte d’alcaldes i alcaldesses
L’Ajuntament de Fortià es va adherir la iniciativa de la Comissió Europea denominada “Pacte d’alcaldes i alcaldesses”, una iniciativa de
les més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra.
El pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que
s’hi adhereixin d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència
energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.
L’Ajuntament fa seus els objectius de la Unió Europea per a l’any
2020 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en
el seu territori en més del 20 % per a 2020 mitjançant la creació
de plans d’acció en favor de les fonts d’energies renovables, i es
compromet a elaborar un Pla d’Acció d’Energia Sostenible amb
els objectius que s’han d’assolir.
En aquest marc es va adherir a la celebració de la Setmana de
la Mobilitat Sostenible i Segura, i la Setmana de l’Energia, amb
juliol
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accions proposades amb la finalitat de conscienciar la ciutadania a millorar la gestió energètica i afavorir el canvi d’hàbits en
el consum energètic.

Neteja i escombraries
Amb la intenció de continuar vetllant pel benestar dels habitants del municipi, l’Ajuntament va actuar en la neteja d’un
tram del rec de Fonolledes i va desbrossar i arranjar el ferm de
diversos camins de titularitat municipal, amb la intenció continuar amb aquest programa de millora de camins.
Com en els darrers anys, s’ha requerit als propietaris de solars del casc urbà que es netegin de brossa per evitar el perill
d’incendi.
En relació amb la manca de conscienciació dels usuaris del servei de recollida de residus, es va tornar a informar els veïns per
recorda-los com s’ha de fer per contribuir amb la separació de
la brossa domèstica en els contenidors.
Sobre el servei de minideixalleria, a proposta de l’Ajuntament
de Riumors, ha deixat d’ésser mancomunat i passa a ser del
municipi de Fortià. Per aquest motiu es va aprovar inicialment
la modificació del servei i del reglament que la regeix.

Projecte de la nova carretera
L’Ajuntament acordà presentar al·legacions al document previ
ambiental de millora general de la nova carretera des del pk
375+200 de la carretera C-31 al pk 34+00 de la C-260, tram
Siurana-Castelló d’Empúries. A criteri de l’Ajuntament de Fortià, en tractar-se d’una nova carretera, ha de ser d’aplicació
l’article 3 del RDL1/2008, d’11 de gener, i per tant s’ha de sotmetre a una avaluació d’impacte ambiental, amb tots els seus
requisits i continguts i procediment, sense oblidar-nos de proposar, com a mínim, tres alternatives a la proposada.
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El document previ ambiental en cap moment justifica que
l’execució d’aquesta nova via sigui necessària d’acord amb els
aforaments de trànsit existents. Les dades dels darrers anys confirmen categòricament que els fluxos de trànsit més elevats i que
s’incrementen es produeixen entre l’eix est-oest: Vilamalla/Girona/Barcelona/Olot (variant de Borrassà) amb Roses/Cadaqués i en
sentit contrari, que no pas amb l’eix nord-sud i en sentit contrari.
El traçat també agreuja els problemes d’inundabilitat del municipi donada la horitzontalitat, i l’escàs pendent és el tret característic del relleu àmbit d’estudi, segons diu el mateix document. També diu que la construcció de la traça suposarà una
afectació sobre la aquesta xarxa de drenatge, ja que a la zona
hi ha una notable presència de recs i drenatges, i que seran presents terraplens de petites dimensions.
La zona est de Fortià, per on discorre la proposta, és una de
les zones que aglutina majors valors ambientals i la traça viària

afecta més terreny qualificat de protecció especial d’acord
amb el planejament territorial. Per tant, és desprèn la improcedència i no necessarietat de la via, ja que la traça proposada no és ni lògica ni raonable, ni s’obté l’alternativa més
adequada.

Altres
Es va donar suport a la iniciativa presa per Rinaldo Muscolino,
qui va intentar promoure un projecte per protegir la finca coneguda com a Torre Mornau.
També es dóna suport a la moció relativa a l’abolició del trànsit
de camions per la N-II i el seu traspàs a l’AP7, i adhesió al manifest de la Plataforma Prou Camions N-II.
S’acordà incoar expedient per a la restitució de servitud de pas
d’un tram de camí situat en el paratge Vinya Gran.

CULTURA I FESTES
Festes locals 2013
Enguany, i per acord unànime del ple de l’Ajuntament de Fortià, els dos dies de festa local per a l’any 2013 són el 7 de gener
i el 26 de juliol.

6è Homenatge a la Vellesa

Atès que el fotògraf Miquel Ruiz Avilés ha cedit temporalment la
seva exposició de fotografies amb motiu d’aquesta celebració, i
que també ha donat una quantitat important de llibres de gèneres variats a la Llar de Jubilats, des de l’Ajuntament de Fortià es
vol agrair llurs aportacions. A més es vol agrair la donació de prestatgeries per a la Llar de Jubilats a càrrec d’Euromoble de Bru.

L’Homenatge a la Vellesa ha arribat enguany a la seva sisena
edició. La festa va començar a les 12 h del migdia, amb l’ofici
solemne i l’acompanyament de la cobla Els Rossinyolets. A continuació, els homenatjats es van fotografiar plegats i es va donar pas a les sardanes a la plaça de l’Església. Paral·lelament,
tothom va poder gaudir de l’exposició de fotografies antigues i
de la col·lecció fotogràfica “La Devesa de Girona, entre el passat
i el futur”, de Miquel Ruiz.
El Centre Agrícola i Social va acollir l’aperitiu i el dinar de germanor, que va anar seguit del lliurament d’obsequis als assistents
a l’acte nascuts o veïns de Fortià de més de seixanta-cinc anys.
Es va lliurar un ram de flors a Rosa Cabrafiga i una escultura a
Narcís Oliveres, els assistents més grans. En Lluís i la Gemma van
amenitzar la sobretaula. L’acte va finalitzar amb una xocolatada
amb melindros.

En Siset Oliveras, amb l'alcalde accidental Sergi Mayolas, i el regidor Alonso Rosillo.

Festa major de Sant Julià
L’Associació Joves de Fortià, amb la col·laboració de l’Ajuntament,
va ser l’encarregada d’organitzar la Festa Major de Sant Julià, després de comunicar la seva intenció de deixar l’organització de les
dues Festes Majors i de continuar, però, amb altres esdeveniments.

La Rosa Cabrafiga, acompanyada de la seva filla M. Rosa i el
seu marit Pere, rep el ram de mans de l'alcalde accidental, Sergi
Mayolas.
8
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La Festa Major de Sant Julià va tenir lloc els dies 11, 12 i 13 de
gener. El divendres amb la nit Playback es va donar el tret de
sortida a la festa. L’endemà tingué lloc el campionat de Truc,
l’actuació pels més menuts del País de Xauxa i al vespre pels més
grans l’actuació de l’orquestra Chatta. El diumenge es va obrir
la festa amb partits de futbol de prebenjamins i benjamins del
Club Esportiu Fortià i del Futbol Club Borrassà. Al migdia, es va
celebrar l’ofici solemne amb acompanyament de la cobla Cervianenca i, tot seguit, sardanes i ball amb l’Orquestra Setson.
Número 14
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Piscina municipal

Orientació familiar

Aquest temporada s’ha adjudicat la gestió de la piscina municipal al Consell Esportiu de l’Alt Empordà.

L’Ajuntament de Fortià va informar els pares i mares del
CEIP Teresa de Pallejà sobre la convocatòria del programa de Servei Local d’Orientació Familiar, que realitza
l’àrea de Cooperació Local, Cultural i Acció Social de la
Diputació de Girona.

Com en els darrers dos anys, la piscina acollirà dos matins a la setmana
l’activitat estiuenca del casal de nens i nenes que ofereix el CEIP Teresa de
Pallejà. També oferirà servei, com és habitual, a la Fundació Altem del Far
d’Empordà dos dies a la setmana.
Com a novetat, aquest estiu la piscina municipal comptarà amb una màquina
dispensadora de refrescs, en substitució del servei de bar.

Aquest programa s’adreça a les famílies que tenen fills
i filles de 0 a 18 anys, i els ofereix orientació i assessorament.

L’AJUNTAMENT DE FORTIÀ AL FACEBOOK
Fa un any us comentàvem que disposàvem d’un nou canal
de comunicació a través d’Internet: el bloc (http://www.fortia.cat/bloc), que s’afegia a la pàgina web de l’Ajuntament
(http://fortia.cat).
Un dels objectius de l’actual Equip de Govern 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. Per aquest motiu es va decidir obrir una pàgina a
Facebook, la xarxa social amb més usuaris registrats del món,
més de mil cent milions.
El Facebook és una pàgina web i una aplicació per a dispositius mòbils que permet comunicar-se de forma pública o privada amb els amics seleccionats, també permet la comunicació amb les empreses i organitzacions que disposin de pàgina
a aquesta plataforma.

l’exposició de fotografies “La Devesa de Girona, entre el
passat i el futur” de Miquel Ruiz (vista per 586 persones),
la parada de llibres i roses per Sant Jordi (vista per 396 persones) i l’agraïment a les persones, entitats i organitzacions
que van fer possible el 6è Homenatge a la Vellesa (vista per
344 persones).
Per accedir-hi us proposem tres opcions:
- Anar a la pàgina:
https://www.facebook.com/ajuntamentdeFortia
- Buscar al cercador de Facebook l’entrada “Ajuntament
de Fortià”: https://www.facebook.com
- Llegir el codi QR amb el vostre dispositiu mòbil:

A la pàgina de Facebook de l’Ajuntament hi podreu trobar
informació d’interès per als fortianencs i fortianenques i les
persones amb vinculació al nostre poble, com per exemple:
activitats, esdeveniments, notícies,... A més, podem conèixer
les vostres necessitats per mitjà dels comentaris i suggeriments.
La pàgina es va crear el 27 de març i a data de 20 de juny
comptàvem amb 56 “m’agrades”, és a dir, persones que segueixen la nostra pàgina. Les tres publicacions amb més visibilitat fins a la data mencionada han estat les següents:

Un cop hàgiu accedit a la pàgina només cal que cliqueu a
“M’agrada”.
Us animem a seguir-nos!

EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ
Habitants de Fortià*.......................................................................................................................................................679
*segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE) a 1 de gener de 2012

Alta canvi de municipi (estranger)....................................................................................................................................2
Alta canvi de municipi......................................................................................................................................................35
Altes per naixement (registre civil)....................................................................................................................................6
Baixa per canvi de municipi............................................................................................................................................19
Baixa per defunció...............................................................................................................................................................9
Matrimonis (registre civil)....................................................................................................................................................1
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Informació municipal
OBRES I SEGURETAT
Els “palcos” del centre
Com ja deveu saber, fa unes setmanes es van enderrocar
les llotges o “palcos” del Centre. Aquest enderroc ha vingut motivat per la normativa de seguretat i els informes
emesos en aquest sentit pels Bombers de la Generalitat.
Aquests informes feien referència a la manca de compliment de la normativa pel que fa a l’evacuació d’emergència
de les llotges.
Les causes que poden originar una evacuació d’emergència
d’un local de pública concurrència poden ser, entre
d’altres:
- Un incendi
- La caiguda d’elements de la construcció
com ara un fals sostre
- Aldarulls
- Una alarma, justificada o no,
generada per alguna persona
- L’engegada accidental dels sistemes d’alarma
- Una ordre d’evacuació donada pels cossos
de seguretat (policia, bombers,...)
- Una emergència mèdica d’alguna
persona del públic

La celebració del 6è Homenatge de la Vellesa ha estat el primer
acte popular sense les llotges.

fixa la normativa de protecció contra incendis, tant si la
causa de l’emergència és un incendi com qualsevol altra.
D’acord amb la normativa actual(*) els passadissos i rampes per evacuar fins a dues-centes persones han de tenir
una amplada mínima d’un metre. Aplicant aquest criteri
a les llotges del Centre, només cabien dues cadires a cada
llotja. Per tant, quedaven totalment sense sentit.

En cas d’una evacuació d’emergència d’un local, el major
nombre de víctimes el causa sempre el pànic. Si a més hi
ha foc, la segona causa de víctimes és el fum i, en darrer
terme, el mateix foc.

Deixant la normativa a banda, hem de reconèixer que una
evacuació d’emergència de les llotges plenes de públic
hauria estat, com a mínim, problemàtica. En conseqüència penso que els que van construir el local als anys trenta
del segle passat, entre ells el meu avi Jaume, entendrien
l’enderroc de les llotges.

Els requisits de seguretat que han de complir els locals de
pública concurrència en cas d’evacuació d’emergència els

(*) Codi Tècnic de l’Edificació. Document Bàsic SI. Secció SI 3. Taula 4.1
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Les germanes clarisses de Fortià fan
donació del Monestir de Santa Clara
a la Fundació Acollida i Esperança
Les sis germanes clarisses que actualment integren la comunitat hi continuaran vivint i
d’aquesta manera donen projecció de futur a la seva presència al territori de l’Alt Empordà.
El passat 20 de desembre de 2012, davant de notari, es va
signar el contracte de donació del Monestir de Santa Clara
de Fortià (Alt Empordà) per part de la comunitat de clarisses cap a la Fundació Acollida i Esperança.

Signatura del conveni.

Culminava així un procés que va començar un any enrere
amb les primeres converses fins a tancar l’acord de donació que preveu, per una banda, la continuïtat de les
germanes clarisses dins del monestir, com també el compromís de cura i suport de la comunitat per part de la
fundació, i per altra, un millor aprofitament de la finca,
de les seves instal·lacions i terrenys i de les seves potencialitats de futur.
Acollida i Esperança, una fundació canònica amb més de
vint anys d’història dedicats a l’acció social, i més concreta-

ment a l’atenció i la cura de persones que pateixen exclusió
social, ha anat obrint i gestionant serveis socioeducatius i
sociolaborals. Actualment —i malgrat la crisi econòmica—
un dels reptes estratègics de l’entitat és obrir noves línies
de producció i de treball remunerat per ampliar la seva activitat. És en aquest objectiu que s’emmarca la nova activitat agroecològica i d’avicultura de Fortià.
Les terres del monestir s’han tornat a conrear i, a mitjans
del 2012, s’ha posat en funcionament un centre especial de treball de producció agroecològica de productes
d’horta. La nova unitat de negoci es diu “Horta de Santa
Clara” i ha permès contractar cinc persones, quatre d’elles
amb certificats de disminució i dificultats per a la inserció
laboral. Aquest projecte s’ha dut a terme amb una aliança
empresarial amb la Cooperativa Tarpuna, especialista en
agricultura ecològica i social.
A més a més, ja fa uns mesos que la fundació treballa conjuntament amb l’abadessa del monestir, Sor Assumpció,
amb la formació d’un equip per donar continuïtat a la
granja d’engreix de pollets que funciona a la finca. Tenint
en compte que l’any 2013 totes les germanes ja s’hauran
jubilat, un dels reptes era aconseguir no tancar aquesta
unitat de producció i seguir endavant amb l’esmentada
activitat.
Finalment, a mig o llarg termini, es planteja també aprofitar l’edifici del monestir per desenvolupar-hi algun tipus
de residència o casa d’acolliment en funció de les necessitats del lloc i de les possibilitats econòmiques.

Monestir de les germanes clarisses.
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Amb tots aquest projectes, alguns en fase ja executiva, les
germanes clarisses de Fortià continuen vivint el mateix carisma dels seus fundadors, Francesc i Clara d’Assís, coneguts
en la història pel seu lliurament als més pobres i marginats
del seu temps, que eren els leprosos. La Fundació Acollida
i Esperança i les monges franciscanes de Santa Clara mereixen un elogi i un suport eficaç i generós.
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Fets i gent
Ses Majestats els Reis d’Orient
Com ja és habitual des de fa anys (en podríem comptar
dotze des que la comissió de reis es va posar en marxa),
ses Majestats els Reis d’Orient i el seu seguici de patges
van arribar a la plaça Catalunya passades les set de la
tarda.
Els més menuts del poble, juntament amb les seves famílies, els esperaven amb els seus singulars fanalets.
Ses Majestats anaven en una carrossa i els regals que
portaven en una altra.
Els membres del Consistori els van rebre al balcó de
l’Ajuntament on el patge reial de Gaspar sempre fa
el seu pregó. A continuació tothom es va traslladar al
Centre Cívic i Social per tal que els més petits pugessin
a saludar i rebre l’esperat regal. Tot i que hi havia saquets de carbó per repartir, pensem que a cap nen li’n
van lliurar.
Esperem que l’any que ve puguin tornar a venir carregats amb la mateixa il·lusió, afany i entusiasme per a
tots, tant grans com petits.
La Comissió de Reis

Diada de la primera comunió
Una vegada més, coincidint amb
el dia de Corpus, els nens i nenes
de Fortià han celebrat la primera
comunió.
A la foto, junt amb Mossèn Joan,
hi veiem l’Adrià, l’Aina, en Joel,
la Marta, en Sergi L., en Sergi H.
i la Sofia.
Aquest any, a causa del mal
temps, malgrat estar tot a punt,
no es van poder engalanar els
voltants de l’Església amb les tradicionals catifes. Esperem que per
al proper any el temps també hi
col·labori!
12
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Sardanes a Fortià
El poble de Fortià compta des de fa tres temporades
amb un curs de sardanes adreçat a tots els fortianencs
i fortianenques.
Les classes tenen lloc un cop per setmana, els dijous al
vespre, al Centre Agrícola i Social. En Pere Guanter és
l’encarregat d’impartir aquest curs a tots els sardanistes, provinents del mateix poble i de les rodalies.
Volem agrair a en Pere la seva tasca, que realitza de
forma desinteressada, i animar els veïns i veïnes de
qualsevol edat a participar en aquestes classes de sardanes, un ball que sempre està present en tots els actes, festes i celebracions que tenen lloc al nostre poble.
La pròxima temporada del curs de sardanes començarà
el proper mes d’octubre.

Sardanes a la Plaça de l’Església durant la festa d’Homenatge a la
Vellesa.

x trobada de
motos Vespa i clàssiques
Un any més, la Festa del poble ens convida a gaudir d’uns dies d’alegria
i de trobades d’amics, familiars,… i, sobretot, a viure l’estiu, que passa
molt de pressa. Aquest any, igual que els altres, us donem les gràcies per
haver anat al parc dels Paradells i gaudir d’una estona amb les motos
clàssiques del poble, de les Vespa i d’aquelles que ens acompanyen per
fer-nos costat i descobrir Fortià i la seva gent.
El 2013 se celebra la desena trobada! Nosaltres hi serem per gaudir-ho.
Bona Festa a tothom!
En Paco, la Cristina i família promotors de les
trobades.
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Història
UN PLÀNOL DE FORTIÀ
DE PRINCIPIS DEL SEGLE XVIII
Per POL MESEGUER I BELL
Doctor en Història
Els pocs coneixements que es tenen fins ara de Fortià a
l’edat moderna (segles XVI-XVIII) fan que quan apareix
un document que en parla sigui un fet excepcional, donat que la documentació municipal de l’època no s’ha
conservat. És per això que la troballa d’un plànol de
l’entorn de l’any 1700 és un fet formidable per aprofundir en la història del poble.
Per al coneixement del territori sempre ha estat necessari que aquest territori fos dibuixat o cartografiat.
D’aquesta manera trobem representacions dels territoris des de temps immemorials. El plànol del Fortià del
1700 es troba inserit en un recull de plànols de poblacions de l’Empordà que es conserva a la sala Goya de la
seu del passeig de Recoletos de la Biblioteca Nacional
d’Espanya a Madrid.
L’existència de plànols antics és importantíssima per
conèixer vells topònims que han desaparegut, o bé les
variació o immobilisme dels que sorprenentment enca-

14

La

Sibil.la

ra persisteixen. L’evolució dels topònims, els noms dels
llocs, és la mostra de l’evolució i la transformació del
paisatge per part de les dones i homes que els habiten.
Tot i els canvis constants de les terres que integren Fortià, el terme i els camins que surten delimitats al plànol
de 1700 són força similars als que hi ha avui dia. Els
límits del terme queden marcats amb una línia discontínua groga.
Per posar en context el document, a inicis del segle
XVIII, Fortià estava habitat per poc més de 230 persones (s’ha de tenir en compte que els cens de 1717
comptava 186 persones, però tenia un error estimat a
la baixa del 25%). El principi de la centúria va estar
marcat de ple per la Guerra de Successió (1702-1714)
que va posar fi a l’autogovern del nostre país. Al llarg
de la Guerra, Fortià va patir algun atac que li va fer
perdre la creu processional i la destrossa d’algunes propietats fortianenques. Es té notícia també de l’absència
del mossèn de la parròquia al final de la guerra, per la
qual cosa l’ecònom es va haver
de fer càrrec de l’església. Cal
tenir en compte que els fortianencs, com tots els empordanesos, es trobaven ben a prop de
la frontera, porta d’entrada de
les tropes borbòniques aliades
de Felip V, com també eren a tocar d’alguns indrets que tenien
forta presència militar, com ara
la plaça forta de Roses.
El plànol, editat juntament amb
els plànols de Riumors, el Far,
Torroella de Fluvià, Vilacolum,
Vilamacolum, entre d’altres, és
una joia per al coneixement de
l’evolució del terme de Fortià.
En el dibuix es delimita el terme
del poble i els diversos nuclis i
indrets destacats, la majoria
Número 14
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dels quals encara avui continuen existint. S’ha de tenir
en compte que de ben segur tots els detalls no van ser
dibuixats exactament com eren en realitat. No se sap
qui fou el seu autor. L’escala del plànol també és indeterminada, l’únic que se sap és la seva mida, que és de
17,5 x 22 cm.
El cartògraf dibuixà els tres nuclis que integraven el poble. Un al voltant de l’església, que a la documentació
medieval i moderna s’anomena Puig Vall, i que consta
d’unes cases adossades al voltant del temple de Sant
Julià i Santa Basilissa i la plaça, i d’unes quantes cases
disseminades, de les quals la majoria d’elles encara es
conserven. La casa del Delme encara no surt dibuixada,
ja que es va construir l’any 1767.
L’altre nucli es trobava al llarg del camí Ral, conegut
aleshores com a Puig Alt, i que avui coneixem com el
carrer de la reina Sibil·la, on hi havia, entre d’altres cases
i horts, la casa dels Ferrer (la casa anomenada de la reina
Sibil·la), la fonda, la carnisseria (avui can Requinquillo) i
l’antic hospital (avui can Brugués) que recollia els pobres
i peregrins en el seu pas per Fortià. D’aquí ve el nom del
pont de l’Hospital, ara conegut per pont Trencat des de
finals del segle XIX, segurament per la seva voladura en
alguna carlinada. En el plànol el pont de l’Hospital passa
per sobre del rec Medral que va cap a Riumors. Aquest
carrer va néixer amb tota probabilitat per donar servei
a la gent que passava pel camí que menava de Castelló
a Girona passant pels aspres. Al límit oriental del terme
amb Castelló hi ha dibuixat el pont anomenat de Morrelles, avui conegut com a Morrells.
L’altre nucli, el de Fortianell, tenia una morfologia
totalment diferent de l’actual. Des de l’edat mitja-
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na Fortianell era un conjunt de masos, una capella
i un molí, el de la Garriga. Tots estaven estructurats
a l’entorn del rec del Molí, conegut també a l’època
com a rec d’Àlguema segons els capbreus conservats
de Sant Pere de Rodes. El pont Martí hi surt dibuixat
però no se n’esmenta el nom. S’ha de tenir en compte
que l’actual construcció de Fortianell és fruit de la desamortització dels béns del monestir de Sant Pere de
Rodes, que era el senyor i propietari de totes aquestes cases i molí fins a 1835. Després de l’expropiació,
l’Estat va vendre la propietat que va ser comprada per
tal d’erigir la Granja Escola que coneixem avui dia.
La capella de Sant Cels és un dels altres elements destacats al plànol entre Fortià i Vila-sacra. La capella o
ermita va ser fins al segle XIX un indret de devoció de
tots els fortianencs, els quals hi feien processons des
del poble passant pel pont de Sant Cels (a La Sibil·la,
2011, hi ha un article que ressegueix la història de la
desapareguda capella).
Finalment, cal destacar que la majoria dels principals
camins van ser cartografiats: el camí Ral en direcció
Castelló i Vilamalla, el camí a Riumors, el camí de
Sant Cels, el camí de Vila-sacra, i tot el conjunt de
camins que anaven cap a Siurana, l’estany Robert,
als Aspres, a la Vinya Gran, les Batllies, etcètera.
La inexistència de molts altres camins al plànol només es pot explicar perquè el seu autor va dibuixar
d’acord amb referències d’altres plànols més generals i d’informacions de tercers. Cal destacar també
tots els detalls paisatgístics que aporta l’autor amb
el dibuix dels camps treballats, l’arbrat en algunes de
les finques, i els detalls de l’aigua dels recs i estanys,
pintada de color verd.
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Història
CONDICIONS PER A L’ARRENDATARI
DE L’HOSTAL DE FORTIÀ
Per ERIKA SERNA COBA
Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà
Els hostals antics de la nostra geografia eren prou nombrosos, encara que en l’actualitat no són ben coneguts,
ja que només se sap de la seva presència i el seu funcionament superficial per mitjà de descripcions recollides
en llibres de memòries, dietaris, apunts de despeses i
altres escadusseres referències d’aquests establiments,
normalment desgavellats i rústics que, en general, estaven situats en estratègiques cruïlles de camins, a les
entrades i sortides de poblacions, i en llocs de pas cap
a fires i mercats. Normalment no es coneixen gaires detalls de què s’hi podia comprar, menjar o beure, com
s’hi dormia, com eren les quadres per als matxos que
havien d’estar proveïdes de palla i aigua,… Els traginers
eren la base econòmica i social de la majoria dels hostals
del país, els quals solien admetre allotjament complet.
L’onomàstica catalana aplega nombrosos topònims
majors com Hostalets de Llers, Hostalric, Hostalets d’en
Bas, Hostalets de Pierola,… que testimonien aquesta
passada presència. Fins a la revolució liberal, la major
part d’ajuntaments catalans vivien de l’arrendament
de determinades activitats comercials. Els ajuntaments
dels petits i mitjans municipis de Catalunya vivien dels
ingressos que els proporcionaven l’arrendament amb
caràcter privatiu d’un seguit d’activitats comercials: la
fleca, l’hostal, la taverna, la botiga de queviures i, sobretot, la carnisseria. Tot això canviaria amb els vents
de liberalisme econòmic de meitat del segle XIX que
escombraren les traves al comerç, però també les garanties d’abastament, que caracteritzaren l’Antic Règim.
No sabem quan va entrar en funcionament l’hostal de
Fortià, atès que no hem localitzat entre les escriptures
notarials de Castelló d’Empúries cap referència encara
que el volum de documents és ingent, però ens atrevim
a atribuir que devia ser de cap a la meitat del segle
XVIII, ja que foren anys de millora econòmica i demogràfica en general a tot el Principat. A les poblacions
petites solia anar subhastat junt amb la taverna i la

botiga de queviures com el cas de Fortià. Tenim localitzat un contracte d’arrendament1 de l’hostal fortianenc
per un any, en concret seria el 1825, que se signa el
20 de novembre anterior davant del notari de Castelló
d’Empúries, Ramon Francesch, on l’equip municipal del
moment format per Vicenç Buach, alcalde, Lluís Amiel
i Anton Fàbrega, regidors, i Mamet Simon, síndic procurador general de la universitat fortianenca, signen
el compromís d’arrendament amb Joan Sala, negociant
del poble, com a persona que va presentar l’oferta més
avantatjosa. Segueix el contracte de lloguer amb un
articulat amb sis punts bàsics que recullen el compromís de l’arrendador de pagar una suma total de dotze lliures i deu sous de bona moneda barcelonesa, en
metàl·lic, en moneda d’or i plata, però no pas en bitllets de paper, quantitat molt baixa comparada amb
altres poblacions de l’entorn. S’obliga a vendre i tenir
sempre alguns productes alimentaris bàsics, en concret,
“pa, vi, oli i sal” amb els mateixos preus que a la vila
veïna de Castelló d’Empúries, i també havia de tenir
per oferir al públic carn de moltó o xai i de porc durant el dia de la festa local de Sant Julià, tot sota pena
de multa de cinc sous. La sal havia de ser proveïda pel
Reial Alfolí de l’Escala, en concret, havien de ser tres
faneques per a tot l’any. Les mesures del vi a vendre a
l’hostal només podien ser “mitjots y a citras” de la collita de l’arrendador, és a dir, disposava de l’exclusivitat
de venda d’aquest producte a tot el terme i, donat el
cas que algú volgués vendre, ho podia fer previ pagament d’aquest dret a raó de set sous i sis diners per
bóta; si algú venia vi a Fortià sense el pagament del
dret de l’hostal s’arriscava a què li confisquessin tot el
producte i, a més, a una multa de vint sous.
Els impostos carregats a l’hostal, com a talles i censos,
sense especificar quins i quina càrrega econòmica representava de més, havien de ser assumits pel negociant Sala, com era costum en aquests tipus de subhastes públiques.

1 Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà. Manual del notari de Castelló d’Empúries, Ramon Francesch, núm. 23, f. 475r-476v.
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plana empordanesa al mar. Fou inaugurada el 20 de febrer del 1854
amb l’assistència del governador
Joaquin Maximiliano Gubert Alabau, els alcaldes de les poblacions
per on passa (Joseph Puig Jutge de
Figueres, Josep Negre de Castelló
d’Empúries, Joan Baptista Romañach de Roses, Joseph Casadevall
de Vila-sacra i Joseph Sabater de
Vilatenim) i nombroses autoritats
més. Els passavolants de Fortià,
lluny de camins reials que portaven
Signatures originals de l’escriptura d’arrendament de l’hostal de Fortià.
a la frontera, no podien sovintejar.
La carretera que entrà en servei el 1854 entre Figueres Sabem com durant les últimes dècades del segle XIX ja
i el port de Roses, que passava per Castelló, deixà el po- no es presentava cap oferta per al seu arrendament.
ble de Fortià a pocs quilòmetres del traçat més recte i, De fet, forma part de tot un món en continu canvi que
consegüentment més concorregut, que encara avui en acabarà, dècades més enllà, en donar pas a fondes que
dia segueix aquesta via de comunicació que porta de la més endavant passarien als cafès.

El racó de Terraube
Fi d’obres

Dispensari

La reparació del carrer principal, que ha durat diversos mesos, va finalitzar el juliol de 2012. Cap al
mes de desembre es van dur a terme les tasques
de sembra de plantes. Amb les obres, els cotxes
que travessen la ciutat han d’anar a una velocitat de 20 km/h i no hi poden estacionar durant
més de 30 minuts. Els vianants i les bicicletes tenen ara la prioritat a l’hora de circular per aquesta
via. S’ha pavimentat davant de l’Ajuntament i de
l’església.

L’Ajuntament de Terraube ha comprat una casa
per instal·lar-hi el servei d’infermeria a càrrec de
dues infermeres. I a l'antiga botiga de queviures
ara hi ha un fisioterapeuta.
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Gent gran
A la publicació d’aquesta revista, el degà del nostre poble, Sr. Dominissini, arribarà als 103 anys
d’edat. Va néixer a finals de juliol de l’any 1910.
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Cultura
El primer Nadal dels pastors
Enguany també hem gaudit de la representació dels Pastorets, una adaptació de l’obra del mossèn figuerenc Rossend
Fortunet, El primer Nadal dels Pastors, estrenada a Figueres a
la fi del primer quart del segle passat. Sembla ser que mossèn
Fortunet era home molt dotat per a la literatura i la música
i de caràcter somrient i sorneguer, ho deixa ben clar en els
diàlegs entre en Farruc i en Grillat, personatges de certa comicitat que fan sorgir un bon somriure a tots els espectadors.
Al nostre poble, a l’igual que a tants i tants llocs de la demarcació i d’arreu de Catalunya, de profundes arrels cristianes, s’ha volgut celebrar el Nadal. El record del naixement d’aquest nen que ens porta a tots al record de la
nostra infància, a aquelles vivències en família, al pessebre,
d’origen franciscà, a les nadales, als àpats familiars, a les celebracions a les parròquies, l’arribada dels Reis de l’Orient,
als tortells dels padrins,... Quins records! Totes aquestes
emocions són individuals i col·lectives, satisfan a grans i a
petits, a vells i a joves.
Aquest any també hem volgut que tota la comunitat del
poble pogués gaudir d’uns bons moments i alhora escenificar el goig i l’alegria del naixement de Jesús.
Joves i infants del poble s’oferiren per fer de diferents
personatges, per interpretar els diferents papers. Mesos
abans de la representació, cada dissabte els protagonistes
de l’obra es trobaven al casal dels avis sota la direcció de
joves que estudien el batxillerat escènic. Als assajos no hi
faltava mai ningú i es demostrava, així, el seu interès. Quan
s’apropava el dia de l’estrena un altre grup, de gent més
gran, perfilava l’escenografia i atrezzo perquè al dia assenyalat tot anés a l’hora, tot anés bé i tothom en sortís
content i satisfet.
Arribat el dia de la representació, tota la sala del Centre
Agrícola i Social estava ple, nervis d’última hora, però tot a
punt. La representació fluïa, els diàlegs i introduccions es-
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clataren com flors de primavera, una escena seguia l’altra,
tot sortia segons el previst, segons s’havia assajat, la música, els cants, llums. Els nervis inicials es tornaren seguretat
i confiança.
Al final de la representació tot el públic esclatà en fortes
ovacions, els actors n’estaven contents i satisfets. El seu esforç havia donat fruits.
En fer la revisió de com havia anat tot el procés i la representació constatàrem punts febles, que en propers anys
s’havien de resoldre, però tothom va coincidir en el punt
fort, que era la gran col·laboració desinteressada, tant dels
actors com de les altres persones que estaven en bambolines. Constatàrem que el nostre poble és ric, ric en voluntarietat i sentit de servei a la comunitat, al poble; la qual cosa
és d’agrair moltíssim, sobretot en una societat que es mira
molt el melic, veure que hi ha persones, ciutadans i ciutadanes, que ofereixen el seu temps lliure de forma gratuïta
perquè els altres puguin gaudir és un gran do i un gran bé
per a tots.
Si no hi ha res de nou, a partir de la propera tardor començarem a preparar la propera representació de El primer Nadal dels Pastors, a la qual tothom hi és convidat a
participar i a gaudir-ne.
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Entrevista
JOSEP TELL DUÑACH
En Pitu, com és conegut per tothom, té vuitanta-nou anys i es defineix a si mateix com un
home afable, molt treballador i estalviador. Quan comptava només amb set anys d’edat,
va decidir aprendre la professió de barber i l’ha exercit durant gairebé setanta anys. La
seva vida l’ha dedicada a la família i a una feina que ell sempre ha considerat un art.
Pitu, sou l’únic barber de la vostra família...
Els meus pares es dedicaven a pagès aquí a Fortià. Jo era
el gran de tres germans i des de molt petit ajudava a casa
perquè abans tot era molt diferent, es treballava manualment. Quan tocava, collia olives, plantava cebes, cuidava
les eugues, etc. Sempre ajudava els pares quan plegava
de l’escola. Vaig estudiar fins als dotze anys, moment en
què va esclatar la Guerra Civil.
Com i quan vàreu decidir que volíeu ser barber?
És una anècdota molt curiosa. Quan tenia set anys vaig fer
la primera comunió i llavors vaig entrar d’escolanet aquí
a la parròquia de Fortià perquè no hi havia cap altre nen
més. En aquella època es feia missa cada dia, així que a les
7 del matí anava a ajudar el mossèn, en Joan Pujol, a dir
la missa i, quan acabava, esmorzava i anava cap a escola.
Sempre em donaven uns calerons en dates assenyalades
(Nadal, Sant Joan, etc.) i quan hi havia alguna celebració.
Més tard, van entrar a fer d’escolanets dos nois més joves,
tot i que jo sempre tenia tota la responsabilitat. Un dia,
després de missa, el mossèn em va donar menys diners
que als altres i jo em vaig enfadar molt, així que en sortir
de la parròquia vaig passar per davant de la barberia que
hi havia al costat de la plaça i li vaig preguntar al barber,
a en Josep Reverter, si necessitava algun aprenent i em va
dir que sí. I vet aquí que amb set anys ja vaig començar
a aprendre la professió. Hi anava els caps de setmana,
vigílies de festes i dies festius. Quan va esclatar la Guerra
Civil jo tenia dotze anys i el barber va haver de marxar a
la Guerra i m’hi vaig quedar jo a la barberia.

els reclutes. Un dia, el tinent va sofrir una caiguda de cavall
i es va fer mal a la mà i em van cridar a mi per afaitar-lo.
L’hora que els companys passaven al gimnàs, jo aprofitava
per afaitar-lo a ell. Em donava una pesseta cada cop que hi
anava, que en aquella època ja eren calés. Vaig fer trenta
mesos de servei i sempre vaig fer de barber. Llavors afaitava
el capità cada dia perquè en sabia molt, no és per alabarme, però ell estava molt content de mi. Durant la mili vam
recórrer diferents indrets i pobles. Un any i mig després,
em trobava a Tremp i va arribar la quinta del 46. Llavors el
capità em va ascendir a cabo de transmissions, una feina
que no havia fet mai! A Fortià hi havia un telèfon públic a
la Reina Sibil·la i jo mai no l’havia fet servir.

Vàreu ser un aprenent molt jove. Què vàreu fer després
d’això?
Vaig estar a la barberia fins que uns anys després, cap al
1945, vaig ingressar a fer el servei militar. Recordo que hi
havia set quintes perquè poc abans havia tingut lloc la Segona Guerra Mundial i Franco volia reunir tropes a l’espera
del que pogués succeir. Jo estava de recluta a Mataró, vaig
ingressar al vespre i l’endemà al matí van cridar a formar.
Llavors van demanar pels barbers i, de setanta-quatre soldats de la província de Girona, jo n’era l’únic, per això la
meva funció en aquells mesos va ser tallar els cabells a tots

Per què creieu, doncs, que us van donar aquest lloc de
feina?
Perquè el capità m’apreciava moltíssim. No vaig haver
d’estudiar ni preparar-me per ocupar aquest lloc, tan sols
tenia una llista de telèfons i ell m’explicava com anava.
L’endemà ho explicava jo als quatre o cinc reclutes que
tenia al meu càrrec i semblava que ho havia fet tota la
vida! Era com una mena d’agraïment perquè em tenia
confiança i m’estimava. Em donaven cinc duros cada mes.
I vaig compaginar les dues feines, la de transmissions i la
de barber. Vaig ser molt estimat i molt respectat, vaig te-
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En Pitu ha fet de barber durant gairebé setanta anys.
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nir companys molt bons amb els quals avui en dia encara
hi mantinc amistat.
Què vàreu fer en tornar del servei militar?
Quan vaig arribar de la mili, hi va anar el meu germà mitjà,
així que vaig haver d’ajudar els meus pares. El meu pare
era un xic faltat de salut i jo havia d’ajudar amb tot el que
podia. També vaig continuar treballant a la barberia i, fins
i tot, venien clients a casa meva. M’agradava la professió.

Als set anys d’edat vaig començar a
aprendre l’ofici de barber, una feina
que he fet durant tota la meva vida

Quan de temps vàreu estar a Riumors?
Catorze anys. Però després va arribar l’època dels Beatles,
el grup de música, i la feina em va afluixar. Em refereixo
a la moda del moment, els homes es deixaven llargues
melenes i barba. Els clients seguien aquelles tendències i
quan venien només volien tallar-se una mica les puntes. I
a més a més, també van aparèixer les primeres màquines
elèctriques per tallar cabells i l’afaitat.
Va ser en aquella època que us vàreu casar en primeres
núpcies?
Al cap de tres anys de ser a Riumors, em vaig casar i, poc
després, va néixer el meu primer fill, en Ramon. Però
quan el nen tenia uns sis anys, la meva dona va emmalaltir i malauradament va morir al cap d’un any i mig. Jo
tenia trenta-vuit anys quan vaig quedar vidu.
Per aquest motiu vàreu deixar la barberia de Riumors?
No ben bé, perquè vaig continuar un parell d’anys més,
però de fet ja n’estava cansat, de treballar allà. I va donar
la casualitat que la dona del barber de Fortià va morir a
causa d’un accident i jo vaig tornar al poble. Vaig decidir
arrendar una casa que hi ha a tocar del bar de la plaça i hi
vaig muntar la meva barberia.
Com vàreu conèixer la Rosa, la vostra segona esposa?
Al cap de dos anys de muntar la barberia, es va casar un
cosí meu, i em va parlar d’ella. Quan me la va presentar jo tenia quaranta-dos anys i ella trenta-tres. Al cap
de tres mesos ens vam casar, l’any 1966. I un any després
van néixer els bessons, en Josep i la Núria. Va ser tota una
sorpresa, tenir nen i nena, estàvem molt feliços. Però vaig
haver de fer dos o tres jornals a la setmana per tirar la
família endavant.

En Pitu a la seva barberia l’any 1977, afaitant l’Enric, el carnisser.

Quin tipus de clients teníeu?
Bàsicament homes. Els afaitava i els tallava els cabells. Algun cop també vaig arreglar senyores, però això va ser
més endavant i eren més aviat estrangeres. Venien els
senyors a arreglar-se i les seves esposes no tenien manies
i també em demanaven que les arreglés.
També vàreu treballar uns anys a Riumors...
Quan el meu germà va tornar de la mili, un any després, va
venir l’alcalde de Riumors i el secretari, l’Esteve Cabrafiga,
de Fortià, i em va dir que s’havien quedat sense barber. En
un principi m’hi vaig negar, però al final em van convèncer
per anar-hi. Un regidor de l’Ajuntament em va deixar un
racó de casa seva per muntar la barberia, i així ho vam fer.
juliol
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De què vàreu treballar?
Feia de barber, però la feina havia abaixat, per això que comentava de la moda, i vaig anar de jornaler a les pomeres,
a Fortianell. Així que entre setmana, de dies, treballava al
camp, i els vespres i caps de setmana em dedicava a la barberia. Molts dies arribava al vespre i no tenia ni temps de
sopar, em rentava les mans i em posava a tallar cabells, fins
a les nou o les deu de la nit. No hi havia cap més barber i
jo no volia plegar perquè m’agradava. Un cop per setmana
anava a Riumors a arreglar la gent gran d’allà perquè no
haguessin de desplaçar-se fins a Fortià.
Quan vàreu plegar de la barberia i per què?
Tenia setanta-cinc anys i encara treballava. Però finalment vaig plegar perquè ja no podia més! Quan ets jove
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Casament d’en Pitu i la Rosa, l’any 1966.

El matrimoni ara fa uns cinc anys.

tot va bé, però quan ets gran ja no és el mateix. Al poble
només hi havia un parell de perruqueries per a dones.
Un dia, després de plegar de la barberia, pujava l’escala
molt cansat, agafat a la barana, i els meus fills em van
dir: “Pare, prou, s’ha acabat”. Així que van agafar la furgoneta i em van desmuntar la botiga. Tots els trastos
van tornar cap a casa. Però un parell de dies després, va
venir un veí i em va demanar que li tallés els cabells. I un
altre... i continuava tallant cabells de tant en tant, però
a casa meva, només coneguts o persones de confiança,
gent gran, per evitar que haguessin de desplaçar-se a
altres pobles.

Creieu que la tecnologia ha perjudicat la vostra professió
o, en canvi, hi ha ajudat?
Jo crec que ha estat beneficiosa. No hi ha qui aturi el progrés i ens hi hem d’adaptar, és bo i positiu. Ara tot és més
pràctic i, pel ritme de vida que portem, és millor i més ràpid. Abans, en canvi, havies de desplaçar-te a la barberia,
fer cua i esperar el teu torn, etc.

Quan vàreu quedar vidu?
La Rosa es va posar malalta i va morir ara farà quatre anys.
Abans, però, va estar-se a l’hospital durant dos anys i quatre
mesos i jo hi anava cada dia a veure-la. Li donava l’esmorzar,
l’arreglava i la pentinava cada dia. I al vespre, després de
sopar, tornava cap a casa. No vaig faltar ni un dia al seu
costat. Recordo una vegada que la doctora em va veure
pentinar la meva dona i em va dir tota sorpresa: “Ara ho
entenc perquè aquesta senyora sempre fa tant de goig!”.

Ara viviu a Tor...
Sí, des de fa uns quatre anys. Quan va morir la meva dona
vaig marxar a viure amb la meva filla, la Núria. Venia de
tant en tant a Fortià, però tot em recordava la meva dona
i la gent em preguntava... Però encara hi mantinc amics i
continuo venint.

Què és el que més us ha agradat de la vostra feina?
A mi sempre m’han agradat molt els cabells. Quan vaig
aprendre a fer de barber, la professió era un art. Ara tot
ha canviat molt, és molt diferent. Les barberies van anar
desapareixent amb el temps per donar pas a les perruqueries. Ara hi ha acadèmies i escoles que t’ensenyen,
però abans ho anaves aprenent al dia a dia.
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Quin fet us ha marcat més a la vida?
Quan em vaig casar i el naixement dels meus fills. Van ser
uns dies molt importants a la meva vida, sobretot quan
vaig veure que naixien sans i forts.

Com és un dia habitual en la vostra vida?
Faig una vida molt tranquil·la, intento caminar una mica
cada dia, però les cames em fan força mal. M’agrada molt
llegir el diari i escoltar les notícies a la ràdio i a la televisió. Em passejo molt pel jardí de la casa, hi estic molt a
gust allà, i sovint ve la família a visitar-me. També intento
gaudir dels meus néts tot el que puc. Tota la vida m’he
dedicat a la família, per a mi ho és tot i l’estimo molt.
Cristina Gallego
Número 14
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LA FUNDACIÓ TUTELAR DE L’EMPORDÀ
BUSCA VOLUNTARIS
Vull aprofitar l’oportunitat que ens ofereix aquesta
revista per concretar alguns dels aspectes, i apuntar
algunes novetats, a l’entorn de la Fundació Tutelar
de l’Empordà de la qual fèiem una presentació en
l’edició de l’any passat.
Aquesta entitat, us ho recordo, es va crear per exercir la tutela de persones amb disminució psíquica,
amb un grau d’incapacitat superior al trenta-tres
per cent. Posteriorment, les finalitats i serveis que
ofereix (pretutela, tutela, curatela, defensor judicial), es van ampliar i obrir cap al col·lectiu de la
gent gran. En els dos casos, les persones que acollim han d’haver estat declarades incapaces judicialment.
A mitjans d’aquest 2013, constatem com el nombre
de persones que d’una manera o altra depenen i
gaudeixen de la Fundació s’ha incrementat notablement. D’una banda, vol dir que ha quallat la feina
de difusió que hem fet en els àmbits en què potencialment som necessaris. La nostra no és una entitat
que “precisi” d’associats, i per tant els haguem de
cercar per mitjà de grans campanyes publicitàries:
la nostra és una entitat que ofereix un servei, quasi
exclusiu, i el que cal és informar de la nostra existència, i donar-nos a conèixer a aquelles persones o
famílies que ens puguin necessitar.
Però aquest augment de persones al nostre càrrec
s’ha incrementat també perquè cada vegada la
nostra societat precisa més dels nostres serveis. La
Fundació Tutelar de l’Empordà va néixer per la necessitat que tenien les famílies de les persones discapacitades psíquiques de l’Alt Empordà de poder
garantir en el futur la seva qualitat de vida. Aquest
objectiu, que és el principal de la nostra associació,
i que es manté plenament vigent, s’ha traslladat als
moments actuals cap a moltes persones grans que,
tinguin o no familiars que se’n poden fer càrrec, volen assegurar-se –sempre sota la garantia i control
judicial– la defensa i administració dels seus béns, i
ser representats davant de qualsevol administració
o procés administratiu.
juliol
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A la memòria del 2012, que vam publicar el mes de
maig, dèiem: “La crisi en la qual estem immersos
ens reporta una disminució d’ingressos (especialment els procedents de la Generalitat) que haurem
de compensar si volem seguir creixent en l’exercici
del nostre objectiu. Amb aquest sentit, haurem de
buscar noves fonts de finançament i entrar de ple
en la captació de voluntaris que ens permetin realitzar la nostra tasca sense haver de comprometre
fons de la Fundació”. I aquest és un repte que ens
plantegem i que, per mitjà d’aquestes pàgines, us
plantegem a vosaltres: necessitem voluntaris per al
nostre treball social. Necessitem persones que disposin de temps lliure per fer visites i acompanyament als tutelats i pretutelats, sempre sota la supervisió dels professionals. En la recent fira de la gent
gran celebrada a la Rambla de Figueres vam encetar
públicament la campanya, i estem enllestint un pla
intern que defineix quines necessitats concretes es
poden cobrir mitjançant el voluntariat, quin perfil
han de tenir els nostres voluntaris, i descriu el protocol d’actuacions.
Les persones interessades podeu contactar
amb la Fundació.
la nostra seu:
Carrer Nou núm. 48 de Figueres,
a l’edifici del Consell Comarcal
el telèfon de contacte:
972 525 547
el blog:
http://fundaciotutelaremporda.blogspot.com.es
el correu electrònic:
fundacio.tutelar@gmail.com

No cal dir que aquí estem a la vostra disposició per a
tot el que necessiteu. Us encoratgem, si aquest fos el
cas, a consultar-nos qualsevol dubte o cas particular
que us pugui preocupar: des de la Fundació podem
assessorar-vos.
Pere Cabrafiga
President de la Fundació Tutelar de l’Empordà

La

Sibil.la

23

Entitats
FORTIÀ PER LA INDEPENDÈNCIA
El mes de gener passat un grup de fortianencs i fortianenques vam constituir Fortià per la Independència, una assemblea territorial de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), que
treballa per fomentar l’independentisme entre la societat
civil, sense cap tipus de relació amb partits polítics i sense cap
ànim de lucre. L’objectiu de l’ANC és aconseguir una majoria
social favorable per l’Estat propi, és a dir, una Catalunya independent, treballant en positiu sense cercar la confrontació
amb cap tipus de col·lectiu.
Amb la crisi social, econòmica, política i de valors que viu
actualment el nostre país, Fortià per la Independència vol
donar un lloc on tothom pugui conèixer, confrontar idees,
dialogar i generar debat a l’entorn d’un estat català independent. Per aquesta raó tots els membres de l’assemblea
treballem per organitzar activitats adreçades a tots els sectors del poble que ajudin a generar un ambient procliu a
la independència de Catalunya. Fortià per la Independència
està formada per tot tipus de gent, independentment de les
seves edats i professions.
El passat 20 d’abril es va celebrar la presentació de Fortià
per la Independència a l’església de Sant Julià i Santa Basilissa. Des d’aquí volem donar les gràcies a mossèn Joan
Güell per deixar-nos el temple. L’acte va ser tot un èxit amb
la presència d’una seixantena de persones que van gaudir
de la presentació de Jordi Campà (coordinador de Fortià per
la Independència), Imma Parada (coordinadora de Figueres
per la Independència), els concerts del cantant Víctor amb
les peces “País petit” de Lluís Llach i el “Cant dels Ocells” i
dels músics Ferran Via i Narcís Costa tocant la Santa Espina,
l’Estaca i l’Emigrant, i la conferència de Pol Meseguer sobre
l’autogovern de Catalunya al llarg dels segles. L’acte va acabar amb un berenar amb productes de la terra.

El dia 26 de maig un nodrit grup de Fortià per la Independència va col·laborar amb Alt Empordà per la Independència
en els actes organitzats a l’entorn de l’encesa de l’estelada
que es va fer al Monestir de Sant Pere de Rodes.
Volem tornar a donar les gràcies a mossèn Joan Güell per
oferir-nos i permetre’ns penjar una senyera al campanar de
la parròquia. El passat dia 6 de juny vam hissar la nostra ensenya per tal d’afirmar la catalanitat de la nostra població.
El proper acte es preveu a la Llar de Jubilats, amb col·laboració
d’un membre de l’assemblea sectorial de Jubilats per la Independència, el qual exposarà com serien les pensions, les
ajudes i la situació de la gent gran en una Catalunya independent. L’acte es clourà amb un berenar.
Al llarg de l’any anirem informant dels actes que celebrarem,
podeu seguir les notícies a www.facebook.com/anc.fortia i
als cartells que pengem als establiments del poble. Si algun
col·lectiu, com ara pagesos, pares, empresaris o jovent, etc.,
volen que vingui algun col·laborador de l’Assemblea Nacional
Catalana a fer una xerrada i resoldre dubtes i neguits sobre la
independència i les seves conseqüències no dubteu a contactar
amb nosaltres a l’adreça ancfortia@gmail.com o al Facebook.
Al mateix temps tots nosaltres us convidem a què us sumeu a
l’assemblea, hi sereu benvinguts! Cada tercer dilluns de mes a
les 21.30 hores ens trobareu al Centre Social i Agrícola.

L’ASSOCIACIÓ AMICS DE FORTIÀ
Enguany celebrem el segon aniversari de l’Associació
Amics de Fortià, una entitat que va néixer gràcies a un
grup d’amics de diverses edats que vam decidir unir-nos
per tal d’organitzar activitats i col·laborar en altres esdeveniments i festes que tenen lloc en el nostre poble.
En aquest darrer any hem organitzat els següents actes i
celebracions: la diada de l’Onze de Setembre, la nit de Tots
Sants, la festa de Cap d’Any, una calçotada popular, la revetlla de Sant Joan i el bar, i altres activitats que es van dur
a terme a la piscina durant el darrer estiu.
Recordem que tots els beneficis que l’associació obté de
l’organització d’aquests actes es destinen a la millora
d’equipament de les instal·lacions del poble. En aquest cas,
hem col·laborat en l’equipament del Centre Agrícola i Social
amb la dotació d’una nevera, un microones, cortines, etc.
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Membres de l’Associació Amics de Fortià.

Aprofitem l’ocasió per agrair la tasca que els col·labo-radors de l’associació fan de forma desinteressada i animem
a tota la resta a formar-ne part.
Bon estiu a tothom!
Número 14
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II TROBADA MOTERA
El passat 2 de juny, la colla Gats Escaldats de Fortià va organitzar la seva
II trobada motera al Centre Agrícola i Social del poble.
Com l’any passat, la trobada estava oberta
a tot tipus de motos i va consistir en la
concentració dels assistents de 9 a 11 h
del matí, amb un esmorzar amb pa amb
tomata i botifarra, amanida, pica-pica,
postres, beguda i cafè.
A les 11 h es va sortir des del Centre per
fer una ruta per la comarca, un descans
a Sant Pere Pescador i es va continuar fent
ruta fins a arribar un altre cop al Centre Agrícola i Social de Fortià.

La colla està molt satisfeta de com va transcórrer la jornada i per la bona participació de
la gent que hi va assistir, i ja comencen a
preparar la tercera edició.
Gats Escaldats aprofiten l’oportunitat per
donar les gràcies a l’Ajuntament per la
seva col·laboració a l’hora de cedir les seves
instal·lacions per celebrar aquest esdeveniment.

A l’arribada hi va haver un pica-pica i es van sortejar diferents productes, entre els quals hi havia una jaqueta
de moto, guants, samarretes, ampolles d’oli i, fins i tot,
un pernil.
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Empresa
L’ASSECADOR DE CEREALS DE FORTIÀ
L’any 1989 un grup de pagesos de l’Alt Empordà, una gran part d’ells dels pobles de
Fortià i Riumors, unint esforços, il·lusions i diners, varen constituir aquesta empresa, amb
la finalitat de donar tots els serveis possibles als pagesos de l’Empordà. Des de llavors fins
avui, l’Assecador ha passat diferents períodes, uns millors i d’altres no tan desitjables.
En els anys en què es va fundar, i aquest fet va ser el seu
principal impulsor, únicament es podia vendre les collites
i comprar les llavors, adobs i fitosanitaris a empreses que
eren d’uns senyors que es guanyaven la vida amb aquest
negoci: els “comerciants”.
És per aquest motiu que els primers anys l’Assecador va
rebre una forta empenta, ja que els seus cent associats
varen apostar perquè fos el mateix Assecador el que es
cuidés de vendre les collites de tots, evitant així un intermediari i buscant per al pagès el màxim rendiment
econòmic. També varen poder gestionar tot el que fa referència a les llavors, adobs, etc.
Tot això es va traduir en una forta activitat econòmica,
però que va provocar tres situacions que varen perjudicar
molt la consolidació i el creixement de l’Assecador.

va decidir que aquesta situació no era la desitjada i va fer un
nou esforç per tal d’intentar tornar als orígens i aconseguir
tornar a ser una empresa de referència a la comarca.
Llavors es van marcar una mica les pautes del que calia
fer, algunes d’elles potser no massa agradables de portarles a la pràctica, però que enteníem que eren absolutament necessàries.
En aquells moments l’activitat econòmica era força escassa, ja que molts dels socis en lloc de treballar amb
l’assecador, ho feien amb els “comerciants”. Tampoc no
disposàvem de gaires recursos econòmics, si bé tampoc
no es devien diners.

En primer lloc, va fallar la filosofia econòmica de l’empresa,
també potser a causa d’un excés d’eufòria es va apostar
per donar uns nous serveis que desgraciadament varen
ser ruïnosos, i finalment el fet que els “comerciants”, en
quedar espantats del que podia ser i significar l’Assecador,
varen contraatacar per tal que les il·lusions de molts pagesos es perdessin pel camí.

Es va optar en primer lloc per avaluar els serveis que resultaven deficitaris, molts d’ells per la poca activitat que
aportaven, i d’altres perquè el seu cost superava el que
es cobrava per ells. Se’n varen eliminar alguns, d’altres es
varen deixar de donar temporalment i d’altres es varen
actualitzar amb el que realment costaven, tenint sempre
present que l’objectiu final de l’Assecador no era ni serà
mai guanyar diners, sinó donar els màxims serveis als pagesos, per això tenim obert sempre que és necessari. També
es va procedir a una reducció de les despeses generals.

Un cop assumits aquests fets, l’Assecador va anar sobrevivint
fins a l’any 2000. A partir d’aquest moment la junta rectora

En segon lloc, vàrem oferir la possibilitat que les mercaderies tant es poguessin comercialitzar en el moment de

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 Ballart: 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.
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mateix any construirem
un nou magatzem de
1.000 m2 que ens permetrà augmentar la
capacitat de magatzematge en unes 5.000
tm al mes. Tot això amb
una economia sanejada
i pagant les mercaderies
en un termini al voltant
dels vint dies.

l’entrada per mitjà de l’Assecador, com de tercers, com
deixar-les en dipòsit tot esperant una alça en els preus un
cop acabada la collita.
En tercer lloc, ens vàrem assegurar de buscar compradors
solvents que poguessin comprar les collites i cobrar-les al
cap de poc temps.
En quart lloc l’objectiu va ser fer tornar la confiança a
tots aquells que els últims anys havien decidit no treballar
amb l’Assecador i alhora atraure pagesos que no eren socis oferint-los els mateixos serveis sense distincions.
En cinquè lloc vàrem decidir cap on volíem que anés
l’assecador, que evidentment era el de donar el millor servei possible i al preu més ajustat. Per això es va dissenyar
un pla mestre de millora de les instal·lacions i de creixement que hauria d’estar acabat els propers anys.
En sisè lloc, i un cop arribats a un estat econòmicament
suficientment òptim, anar rebaixant els costos dels serveis
als socis, per tal que els sigui rendible la seva inversió.
Gràcies a l’aplicació esgraonada de totes aquestes mesures, hem aconseguit que aquests últims anys hagin millorat tot un seguit d’elements com la pala carregadora,
unes oficines noves, hem canviat el programa informàtic,
els ordinadors, hem modificat l’Assecador, el que ens ha
portat a augmentar el seu rendiment i la qualitat del producte assecat, hem millorat els accessos a la finca i aquest
juliol
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També hem aconseguit que molts dels
socis que havien marxat tornin a confiar
en l’Assecador, ja que
veuen que nosaltres
els assessorem sense
enganys intentant trobar sempre les millors opcions possibles. Un altre fet
és que dels no socis que ja treballaven amb nosaltres,
alguns fins i tot ja són socis i uns altres estan interessats
a poder ser-ho.
Un altre actiu important és tot un seguit d’aliances que
hem aconseguit amb diferents empreses punteres, que
ens confien les seves mercaderies per tal que les guardem, sabent que aquí les vigilarem i conservarem el millor possible.
Un aspecte que per a nosaltres és molt important, i que
creiem que ens diferencia d’altres assecadors és la importància que donem a la conservació i la qualitat de
la mercaderia que guardem al magatzem. Per això, ja
l’any passat vàrem fer tot un seguit d’inversions que ens
asseguren poder garantir una qualitat de conservació
elevada.
Aquesta passada campanya es va generalitzar a molts assecadors un problema que cada any anirà a més, que és
la contaminació de la mercaderia per micotoxines, que
provoquen molts problemes en la salut dels animals, es
pot arribar a casos on sigui necessari la destrucció de la
mercaderia en ser no apta per a la fabricació de pinsos. És
per això que valorem molt positivament que el 80% dels
camions que carreguem siguin exhaustivament analitzats
per laboratori extern.
Treballar amb l’Assecador és la millor opció.
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Opinió
DEDICAT AL POBLE DE FORTIÀ
Salutació

Inicis

Benvolguts fortianencs i fortianenques!
Que serveixi aquesta salutació com a introducció a tot
allò que us vull dir. Aquest escrit el voldria dedicar a tot
el poble però, molt especialment, als que ara ja són una
mica grans, alguns fins i tot avis.

Com alguns ja sabreu, jo no sóc nascut a Fortià, però sí
vaig ser-ne resident des de principis de l’any 1955 fins a finals del 1971. Diguem-ne que vaig passar-hi gairebé tota
la infància i part de la meva joventut.

Segurament us esteu preguntant qui és aquest que comença aquest escrit. Doncs bé, sóc en Secundí Teixidor, o
potser alguns em recordareu com el fill de la Victòria de
can Barraca: de les dues maneres és correcte.
El fet que m’hagi decidit a escriure aquest article dedicat
al poble de Fortià és arran de la publicació de la vostra revista anual La Sibil·la, per cert molt interessant i atractiva,
que quasi cada any arriba a les meves mans, sigui per mitjà d’algun company o, últimament, per l’Elisenda Turias
de l’Ajuntament, a qui des d’aquí li dono les gràcies i que
em va demanar si algun any hi voldria col·laborar dient-hi
alguna cosa.

Són uns anys plens de bons records, la veritat és que una
mica llunyans ja, però que tinc molt clars a la memòria,
com si fossin fets recents.
Segurament, unes de les paraules que més repetiré seran “recordo i me’n recordo” que, de fet, ja és la meva
intenció, recordar fets, anècdotes i detalls que succeïren
en aquells anys...
Vaig arribar a Fortià provinent de Castelló amb els pares, en Pere i la Victòria, i la meva germana Mercè, a la
casa del carrer de La Unió a cal Queco, on va néixer la
petita, la Lourdes.

L’escola
El pare portava aquella propietat com a masover i, lògicament, el meu primer record és a l’escola, el lloc on vaig
passar els meus anys d’estudi fins a finals del 1962.
En aquells moments, a principis de l’any 55, el mestre que
hi havia era el Sr. Narcís, però només vaig estar amb ell mig
curs. El recordo com un home jove, alt, prim i amb la nou
del coll molt marcada, veritat? (els que l’heu conegut).

En companyia d’un bon amic, en Max.
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Aquí va ser a on vaig fer els primers amics, no voldria
dir noms, almenys de moment, perquè em sabria greu
deixar-me’n algun, ja que tots van ser molt importants
per a mi.
L’amistat amb algun d’ells encara existeix, principalment
els que viuen al poble o als voltants, ja que ens veiem més
sovint, però també us diré que n’hi ha alguns que des que
vaig deixar l’escola no ens hem vist mai més.
Més tard vingué de mestre el Sr. Pere Bosch. Aquest senyor
sí que crec que el coneixem pràcticament tots, ja que per
ell varen passar prop de, o potser segur, tres generacions.
Quasi tota la seva vida la va dedicar a l’ensenyament, als
nens del poble de Fortià.
El meu record d’aquest mestre el definiria com una persona entranyable, com a persona i com a docent, un home
noble i honrat, amb una gran vocació per a la seva professió.
Per a mi, a banda d’educador, també va un gran amic,
que ja de més gran l’havia anat a visitar diverses vegades
a casa seva, a Castelló, i quan em veia tenia una alegria
tan gran que ara mateix no sabria ni com definir.
Recordàvem junts vivències i anècdotes del passat com si
les estiguéssim vivint en el present. La tarda se’ns feia tan
curta que aviat ens havíem d’acomiadar fins a la propera.

mateix carrer i la paret baixa del tancament del pati de
l’escola, i una pilota que sovint perdia vent... Això sí, teníem un àrbitre! No sé per què, però sempre era el mateix company, en Lluís Serra, veritat? I quan havíem de
parar el joc perquè venia el ramat d’en Miquel de cal Bito
o d’en Fèlix que, quan havien passat quedava el carrer
ben ple de cagallons d’ovella, oi que sí, companys? Sembla ara, com ha canviat tot això...
O d’aquell joc amb les boles i els pallassos fets amb capses
de llumins que fèiem aguantar amb pilonets de sorra?
En aquell temps no teníem gaires coses per jugar i ens
les empescàvem per fer-nos els nostres propis joguets. De
qualsevol cosa en fèiem una joguina i la veritat és que
érem feliços perquè érem tots iguals.
Encara recordo que hi havia un company que tenia una
cosa que ens donava molta enveja: la bicicleta petita d’en
Miquel Oliveres! I li anàvem sempre al darrere per veure si
ens la deixava. Miquel, si llegeixes això, oi que és veritat?
Tot seguint recordant, no voldria deixar de banda quan el
Sr. Bosch va portar a l’escola aquella màquina d’escriure
Olivetti per ensenyar-nos mecanografia. A mi, particularment, allò m’agradava molt, cada dia, i a torns rotatius,
cada nen escrivia una estona. Fèiem concursos a veure qui
escrivia més paraules o frases en un determinat temps
exacte (al Josep Sala: “Company, això va per a tu! Eres el
que més en sabies, veritat crack?”).
Reconec, però, que en vàrem aprendre pràcticament tots,
a mi encara me n’ha quedat alguna cosa de tot allò.

D’excursió amb el Sr. Bosch.

Tornant ara a l’escola d’aquells temps, qui no recorda els
partits de futbol que fèiem al carrer davant de l’escola a
l’hora del “recreo”, amb aquella polseguera que hi havia els dies de tramuntana... Les porteries que eren dues
pedres, les línies de límit del camp que les formaven el
juliol
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Opinió
Aquells mapes d’escaiola fets a terra al fons de la classe. Allò sí que també va ser un treball laboriós! I aquella màquina de diapositives tan instructiva, que quan
l’havíem de fer servir s’havien de tapar les finestres amb
unes mampares de fusta perquè no entrés la claror. Recordo també aquella maqueta de l’escola que vàrem
fer de cartró i que va portar molta feina! El Sr. Bosch
va donar molta importància a aquesta maqueta, ja que
sempre que ens vèiem en temps passats, em parlava de
la maqueta.
Ja veieu, són vivències, anècdotes i fets que vaig viure en aquella època a l’escola des de l’any 55 fins a
finals del 62, compartida amb molts companys de la
meva edat. Me’n deixaré moltes, de coses, per explicar,
només faltaria comentar-les totes, això només són pinzellades i que, de manera que em vénen a la memòria
vaig redactant, sinó potser la revista La Sibil·la no tindria prou pàgines.

El futbol
No voldria deixar de fer esment als bons records que ens
porta a tots aquell equip de futbol que es van formar al
poble en aquells anys. Els diumenges al matí alguns dels
jugadors feien una sessió d’entrenament a la plaça del
poble davant del cafè de can Berto.
Els que més recordo són els germans Josep i Joan Via, en
Pere de can Bolasell, l’Enric d’en Fèlix i l’Ernest Tibau, que
feia de porter i per cert que molt bé. I després al camp, al
costat del pont Martí, ens donaven aquelles esplèndides
tardes de futbol...

La catequesi
Unes vivències també molt recordades per mi i, concretament una persona, era el capellà d’aquells anys. Com
ja us podeu pensar em refereixo a Mn. Ramon Serra i a
la seva majordona, la Sra. Maria.
Un dia de camp... de camp de futbol.

Vaig fer la primera comunió als 7 anys, junt amb en Ramon Custey, en Martí Augé, en Pere Guanter i en Josep
Jofre. Vam anar a catequesi durant força temps a la rectoria i, pocs dies abans del dia de la comunió, ens ho
passàvem molt bé jugant per allà a l’hort i al jardí que
tenien conjuntament.

Bé, i així podríem anar seguint, perquè de coses i anècdotes per recordar i explicar en queden moltes més, però
ara m’agradaria fer un salt en el temps i anar a l’època
actual.

En l’actualitat. Any 2013
Una de les coses que m’ha quedat present a la memòria
és aquella olor de flors tan agradable, olor a gardènia i
a d’altres plantes.
Tot això estava molt bé i era molt bonic, però també
recordo que la resta de l’any i cada diumenge a la tarda
havíem d’anar sens falta a catequesi.
El mossèn ens feia la classe asseguts en els dos primers
bancs de l’església i, qui és que s’oblida d’aquell palmó
de rams, pelat de fulles que feia servir de fuet per cridarnos l’atenció si algú es despistava? Sí, amb aquell collons
de vara arribava a tots! I quin mal que fotia! Sort que
la vaig provar molt poques vegades. Una anècdota més
que queda per a tota la vida en el record.
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Us he de dir que en els últims anys he vingut a Fortià a
passar al dia amb la meva família, a dinar al restaurant
Reina Sibil·la o a El Trull. M’agrada passar per davant de
cal Queco o de la casa del carrer Castelló al costat de cal
Ferrer, els dos llocs on vaig viure, on sempre em trobo
algun veí per fer-la petar. Això em dóna una gran alegria,
cada cop que vinc a Fortià sembla com si tornés a la meva
primera casa.
Ara tinc 64 anys i, en fa tres que estic prejubilat. Quan
aquest moment va arribar, vaig pensar que havia de fer
alguna cosa més per ocupar algunes hores o dies del meu
temps lliure perquè, en una ciutat com Girona, hi ha moltes coses per fer.
Número 14
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Vaig decidir fer voluntariat a la Creu Roja Girona. I aquí
estic, vaig triar l’àmbit de gent gran, que és el que més
s’adaptava a la meva edat i caràcter.

allà als anys 1957-58. Només n’hi ha un que no recordo qui
és. Faig esment d’això perquè veig que, almenys, quatre
d’ells ja no estan entre nosaltres, a banda del Sr. Bosch.

Estic contentíssim de pertànyer a aquest grup de voluntaris que som i de la tasca que estem portant a terme. Avui
dia, en els moments que estem vivint d’incertesa política i
econòmica, en què les famílies que tenen la sort de treballar no tenen gaire temps per cuidar-se dels seus avis, i alguns també perquè passen bastant d’ells, fa que aquests
col·lectius s’hagin convertit en molt febles i estiguin una
mica abandonats.

Abans d’acabar aquest escrit voldria fer un recordatori a
aquests nois que malauradament ens varen deixar abans
d’hora, alguns en plena joventut. Francesc Brugués, Pere
Puig, Ismael Gifreu i Pere Ferrer, a ells i a les seves respectives famílies va el meu grat record.

La nostra tasca és acompanyar-los al metge o sortir a passeig amb ells, fer-los una visita al seu domicili per donarlos una estona de companyia, o també acompanyar-los a
La Caixa a cobrar la pensió, ja que són una presa fàcil per
als lladres, i que desgraciadament cada dia n’hi ha més.
Penseu que a mi això em dóna una gran satisfacció, quan
veus que són tan agraïts, amb el sol fet de parlar-hi unes
hores la seva moral canvia molt i quan els deixes estan
contents, perquè ja tenen la il·lusió que aviat els tornaràs
a visitar o anar a buscar per sortir a passejar.
Si us explico tot això és perquè ja que he començat explicant vivències meves, aquesta és la meva en l’actualitat i
que, com us deia, m’omple de satisfacció.
Ara mateix estic escrivint aquest article a l’ordinador, en
el meu petit despatxet de casa. A la paret hi tinc penjada
una foto que em va enviar el Sr. Bosch, ara ja fa uns anys
i que vaig emmarcar. Aquesta foto és a l’escala de davant
de l’escola on som vint-i-set nens i el Sr. Bosch. Ara mateix
no sabria dir quin any que era, però més o menys, seria cap

La foto de grup amb el nen que no recordo (el segon per
l’esquerra a la fila de baix).

Bé, crec que és el moment de deixar-ho aquí. Ha estat un
plaer per a mi col·laborar en la vostra revista de La Sibil·la.
He de dir-vos que escriure articles no és el meu fort, ni molt
menys, però he fet el que bonament he pogut. Vull donar les gràcies a tota la gent del poble que tan bé m’heu
tractat sempre, en guardo molt bon record d’aquells anys
viscuts a Fortià. A tots, vull desitjar-vos salut i, ara que teniu
la festa a prop, molt bona Festa Major i a reveure!
Secundí Teixidor

Ens trobareu a:

• Cat Cinemes Figueres
• Clos de Fires Figueres
• Entrada d'Empuriabrava
(pàrking antic Scopas)

Propera obertura a La Jonquera
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Joves
El RACÓ DE L’ASSOCIACIÓ
Benvolguts fortianencs i fortianenques, com ja us vam comunicar a
l’Associació de Joves hi ha hagut canvis: la passada Festa Major d’estiu va ser
l’última de les Festes Majors que ens vau veure darrere la barra, no obstant
això, hem continuat amb les altres activitats que us expliquem a continuació.
MULLA’T 2012

PLAYBACK 2013

Per cinquè any consecutiu, 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. La participació
ens encoratja a continuar realitzant l’activitat. Voldríem
animar a tothom que vulgui col·laborar com a voluntari
d’aquesta activitat en properes edicions que s’adreci a algun dels joves.

La sisena edició del playback va ser tot un èxit, però des
de l’associació volem cridar a l’artista que porteu a dins
i que us animeu a participar a la propera edició. Volem
donar les gràcies a tots els participants i especialment a
aquells que any rere any fan que el playback sigui una
gran festa. La barra va anar a càrrec del Club Esportiu
Fortià, al qual també volem donar-li les gràcies.

FESTA MAJOR D’ESTIU 2012
Aquesta última Festa Major de Sant Cels (27, 28 i 29 de
juliol) va començar amb l’habitual partit de futbol entre
casats i solters seguit de la botifarrada popular. Aquest
any l’Engata’t ha estat cent per cent altempordanès amb
les actuacions de Thunders of Hell, Glamour Pussy i els
rumberos Banana Beach. El dissabte al matí ens vam llevar prou d’hora per l’hora que vam anar dormir per poder organitzar el waterpopular a la piscina municipal. Un
any més vam acabar l’activitat comentant les trifurques i
l’arbitratge amb un pica-pica. Havent dinat, grans i petits
van poder gaudir de la festa de l’escuma al parc Bosc del
poble.
CURSA DE SANT SILVESTRE (31 DE DESEMBRE 2012)
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L’últim dia de l’any vam realitzar la ja consolidada
cursa de Sant Silvestre, la cursa més patxanguera
de l’Empordà en la qual hi van participar una trentena de persones.
La cursa va transcorre per l’itinerari saludable conegut per la gent del poble com la volta llarga (carretera Llarga) amb un tram afegit amb obstacles: cintes, basses i males herbes. Dipsalut ens va obsequiar
amb samarretes per a tots els participants.
Un any més i per no perdre el costum vam acabar l’any fent esport i brindant amb una copa de
cava. Podeu veure el vídeo de totes les edicions
a Tramuntant.tv.
Número 14
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CARNAVAL 2012
Aquest any no vam poder realitzar el Carnabol ni la
botifarrada a causa del fort vent i el fred. Tot i això, els
més agosarats vam fer la passada que va finalitzar amb
l’actuació de Jordi Tonietti, la tradicional xocolatada
amb melindros i una sessió disco. A la nit va amenitzar
la festa el gran i únic Miquel del Roig i abans de la sessió del Dj Septi es van lliurar els següents premis:
- A la millor disfressa individual masculina
(Víctor Rosillo, d´ós panda)
- A la millor disfressa individual femenina
(Ruth com M&M)
- A la millor disfressa de parella
(dues noies disfressades de gitanes,
venedores de globus)
- A la millor disfressa de grup
(la Núria Ferrer, la Irene García i la Neus Fort amb les
disfresses del conte de la caputxeta vermella).

Des d’aquí donem les gràcies a les persones de fora de
l’associació que ens ajuden en les tasques d’organització
de la pedalada. Com a novetat, el cartell de la pedalada d’enguany han estat fotos antigues amb bicicleta
de veïns del poble i des de l’associació volem fer una
crida per fer-nos arribar fotos semblants a les d’aquest
any.

Per acabar, 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 la
vostra col·laboració no hagués sigut possible finançar
la majoria d’activitats excepte les orquestres de la Festa
Major i els grups d’animació infantil que són finançats
per l’Ajuntament. També voldríem agrair a Tramuntanta TV la seva presència en algunes de les nostres activitats per immortalitzar els actes.
SISENA PEDALADA POPULAR
Tot i els auguris de mal temps, el passat diumenge, 9
de juny, es va realitzar la sisena pedalada popular. Enguany la participació va ser un xic menor, però la gent
assistent s’ho va passar d’allò més bé sortejant les basses. Com de costum la ruta va transcórrer per un circuit
circular amb parada i fonda a Can Senillosa (a qui des
d’aquí agraïm la seva col·laboració per permetre’ns
passar per les seves finques i per haver cedit el seu jardí on vam preparar el deliciós i tan esperat esmorzar).
Vam acabar la pedalada amb una foto de grup com a
record de l’activitat.
juliol
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Alhora, fem una crida als joves majors de divuit anys
que estiguin interessats i tinguin temps, idees, ganes i
empenta de col·laborar amb nosaltres, que s’adrecin a
la nostra web: www.jovesdefortia.blogspot.com, i per
qui vulgui informació d’activitats, fotos, vídeos,... també ens trobareu a Facebook, on ens podreu cercar com
a “Joves de Fortià”.
Desitgem que passeu una bona Festa Major de Sant Cels
i que gaudiu de les màximes activitats programades.
Associació de Joves de Fortià
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Ensenyament
RESUM D’ACTIVITATS
DEL CEIP TERESA DE PALLEJÀ
Un any més volem compartir amb tots vosaltres els moments que ens han semblat més
entranyables i significatius al llarg d’aquest curs escolar. És una bona forma de reviure les
petites experiències acumulades al llarg d’un any i que formen el quefer de la nostra escola.
Esperem que us agradi!
La primera festa que vam celebrar va ser la castanyada.
Com cada any, vam rebre una visita molt esperada per
tots, la castanyera, que ens va portar unes castanyes molt
bones. Nosaltres li vam oferir unes danses populars molt
engrescadores i, plegats, vam poder tastar els panellets
d’elaboració pròpia.

Per Carnaval ens ho vam passar d’allò més bé, i el grup
Xancleta va fer ballar a tota l’escola.

Per Nadal va venir el
patge a buscar les cartes, vam fer una manualitat amb padrins i
fillols, vam cagar el tió
i vam fer un concert
de nadales i poemes
de la Joana Raspall.
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I com que ens agrada molt fer de pastissers, mireu quines
mones que sabem fer!

Número 14

La revista de Fortià

Per la diada de Sant Jordi, es va fer una paradeta al passadís amb tot de contes que els alumnes van portar de casa.
L’escola es va convertir en una gran biblioteca i tots vam
gaudir molt d’aquesta experiència. Va ser un dia molt
especial perquè els grans de l’escola explicaven contes i
feien titelles als més menuts. També vam anar a visitar la
parada de llibres que l’AMPA tenia a la plaça.

El Rodajoc, una activitat esportiva que sempre té èxit de
participació entre els nostre alumnes.

Enguany hem participat per primera vegada al Cantània,
una activitat musical molt enriquidora on moltes escoles de la comarca cantem plegades una cantata inèdita al teatre Jardí de Figueres. “Ha passat un àngel” és
una cantata per a diferents instruments i gran cor amb
l’acompanyament d’una actriu professional i un ballarí.
Aquesta activitat l’hem poguda realitzar gràcies a la subvenció dels Ajuntaments de Fortià i Riumors.

Aquest any hem dedicat la setmana cultural a la poetessa
Joana Raspall amb motiu del seu centenari. Durant tot
el curs hem treballat la seva obra literària i hem conegut
aspectes de la seva biografia, i és per aquest motiu que
s’ha convertit en el fil conductor de totes les nostres festes d’aquest curs.

Aquest curs hem fet una excursió a Barcelona. Els més
petis vam anar al Palau de la Música a veure l’espectacle
“Trencadís de cançons”, i els més grans vam escoltar un
concert de música tradicional a l’Auditori. Va ser fantàstic! A la tarda vam anar al Museu d’Història de Catalunya
on vam aprendre moltes coses del nostre passat.
I a les acaballes del curs vam fer una sortida a la granjaescola can Pau, per aprendre i gaudir plegats de la naturalesa.
juliol
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Us mostrem els moments més significatius de la setmana cultural on vam fer tallers d’escriptura, una gimcana literària, la visita d’un contacontes, i en especial, els
primers Jocs Florals celebrats a la nostra escola, amb la
col·laboració de l’AMPA.
L’escola Teresa de Pallejà us desitja a tothom molt bon estiu!
Recordeu que podeu consultar el bloc de l’escola a:
http://blocs.xtec.cat/ceipteresadepalleja/
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Ensenyament
FI DE CURS
Benvolgudes famílies, des de l'Associació de Mares i Pares
de l'escola Teresa de Pallejà volem felicitar tots els nens i
nenes per la finalització d'aquest curs 2012-2013. També
volem acomiadar-nos dels alumnes de 6è: “el club dels
poetes". Ja s'han fet grans i deixen la nostra escola per
començar una nova etapa en la seva vida d'estudiants.
Molta sort a tots i a totes!

També volem agrair-li la feina feta i desitjar-li molta felicitat durant la seva nova etapa a la directora i mestra del
centre, Núria Crisol, que ens deixa després d'estar set anys
a l'escola Teresa de Pallejà.
I a nosaltres ens fa molta il·lusió, com ja vàrem fer l'any
passat, poder celebrar amb tots els nens, nenes, mestres
i monitores de menjador, la festa de fi de curs amb un
dinar de germanor al pati de l’escola.
Esperem que passeu unes bones vacances i un bon estiu!
Junta AMPA Escola Teresa de Pallejà

Esports
II TORNEIG JOVES FIGURES
Des del CE Fortià, aquest any vam decidir continuar una
iniciativa que va portar a terme l’Albert Turrà i Salabruch
–més conegut com Berto– l’any 1989 i, per això, vam celebrar el II torneig Joves Figures del club.

Els partits van començar a les 9 h i van durar tota la jornada. Cada equip participant va poder gaudir d’un petit
pica-pica en finalitzar cada partit i, al final de la jornada
esportiva, el president del club va fer entrega d’un trofeu
a cada un dels equips participants.

En aquest torneig hi van participar totes les categories
infantils de què disposem: alevins, benjamins, prebenjamins i caganius, juntament amb diversos equips d’altres
pobles de les rodalies.
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De cara a pròximes temporades, intentarem continuar amb aquesta tradició i esperem seguir comptant amb
tot el vostre suport.
Moltes gràcies a tota la gent que hi
va col·laborar, al públic que ens va venir a animar i a l’Ajuntament de Fortià pel seu suport.

CLUB ESPORTIU FORTIÀ
Com ja us vam informar en la passada edició de La Sibil·la, aquesta temporada 2012/13 hem ampliat
el nostre club amb dos equips nous. Així doncs, hem comptat amb cinc equips al CE Fortià:

Categoria Benjamins preferent.
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Categoria Alevins de primer any.
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Esports
favorable, hi va haver molta afluència de
gent (unes quatre-centes persones, aproximadament) i la jornada va transcórrer amb
tota normalitat.
De cares a l’any vinent, ens agradaria poder engrandir encara una mica més el
nostre club amb un equip d’infantils, per
tal que els nens als quals els toca pujar
de categoria a infantil puguin continuar
jugant al nostre poble i no hagin de marxar. Aprofitem des d’aquí per animar tots
aquells nens i nenes que hi puguin estar interessats perquè es posin en contacte amb
nosaltres.
Categoria Prebenjamins de primer any.

Aquest any, per primera vegada, s’ha fet la Trobada Comarcal de Caganius Futbol 5 al nostre municipi, organitzada pel Consell Esportiu de l’Alt Empordà, que es
va portar a terme el passat 26 de gener de 2013. Van
participar-hi un total de vint equips de diferents pobles
de les rodalies i, malgrat que el temps no va ser del tot

FERNANDO
MORILLAS
Tel. 615 382 651

AIGUA - GAS - ELECTRICITAT
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Categoria Caganius.

També volem 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.
CE Fortià

Número 14

Gastronomia
La revista de Fortià

SALMÓ AMB MANGO
INGREDIENTS (per a quatre persones):
• 600 g de salmó
• 1 mango madur
• 3 llimes o una llimona
• 1 ceba tendra
• 4 fulles d’alfàbrega fresca
• Pebre negre
• Oli
• Sal
Es talla a daus petits el mango i la ceba i es posa en
un recipient. S’hi aboca el suc de les llimes i s’amaneix
amb oli, s’hi tira l’alfàbrega picada, la sal i el pebre i es
deixa macerar trenta minuts.
En una paella, amb un xic d’oli, s’hi posa el salmó, amb
una mica de sal, i es cou al punt. Es retira de la paella i
es posa en una plata. A la paella on s’ha cuit el salmó,
amb l’oli que ha quedat, s’hi ha de tirar per sobre el
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preparat de mango i ceba. Se salteja una mica i finalment es tira la preparació sobre el salmó.
La recepta també es pot fer amb bacallà o rap.
Maria Rosa Massot Cabrafiga

La

Sibil.la

39

Festa Major
de Sant Cels 2013
Divendres 26 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:
VERSIONS amb The Bazaga’s
Dissabte 27 de juliol
A 2/4 d’11, a la Piscina Municipal:
VIII CAMPIONAT DE WATERPOLO
A les 5 de la tarda, a la pista del Parc Bosc:
FESTA DE L’ESCUMA
A 2/4 de 12 de la nit:
BALL DE NIT amb el grup orquestra Kirtana i disco mòbil
Diumenge 28 de juliol
A les 11 del matí, al parc dels Paradells:
X 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 Boogie Woogie

