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U

n estiu més teniu a les vostres mans una nova edició d’aquesta revista
amb la qual us volem informar sobre les activitats i els aspectes més
destacats que han tingut lloc al poble en el darrer any.

En l’apartat d’informació municipal us apropem un ampli resum de temes
molt diversos, com ara el pressupost general per al vigent exercici, els temes
aprovats en els plens municipals i subvencions, l’estat actual de la futura construcció d’habitatges de protecció oficial, la finalització d’una part de les obres
de restauració de la casa de la reina Sibil·la, els resultats electorals obtinguts en
les tres darreres cites electorals (eleccions autonòmiques, de les cambres agràries i municipals), la contractació de personal nou i els projectes i programes
portats a terme a Fortià a càrrec de Dipsalut, entre d’altres. També aprofitem
per recordar-vos que, si desitgeu posar-vos en contacte amb l’Ajuntament, ho
podeu fer des de la pàgina web municipal, www.fortia.cat, o bé mitjançant el
correu corporatiu ajuntament@fortia.cat.
Per altra banda, l’Erika Serna ens ofereix a la secció d’història un interessant
article sobre l’edició de les targetes postals de l’Àngel Toldrà, de Fortianell, que
ha permès conèixer bona part de l’obra d’aquest artista i gran promotor de la
fotografia a Catalunya. I en Pol Meseguer ens apropa una mica més a la història
de la capella de Sant Cels del Prat de Fortià, des dels seus orígens a l’actualitat.
A la secció de Cultura trobareu diversos temes, com és el balanç de la representació Stop al matrimoni a càrrec de la companyia Pa amb teatre, una vella
i maca història de la fotografia de la bicicleta de la Rosa Nicolau explicada pel
Miquel Ruiz a La caixa de sabates i l’atorgament del X premi Albert Compte
a la nostra veïna Gisela Espigulé. Podreu repassar totes les activitats culturals,
lúdiques i populars que se celebren habitualment al nostre poble: la diada del
Corpus Christi amb les elaborades catifes i la celebració de la primera comunió de dos nens, la setmana santa, etc. com també el balanç de les activitats
organitzades per l’Associació de Joves de Fortià, com ara “Mulla’t per l’esclerosi múltiple”, les festes d’estiu i d’hivern, la cursa de Sant Silvestre, el
Carnaval i la 4a pedalada popular...
L’AMPA del CEIP Teresa de Pallejà ens ofereix informació sobre els
membres de la nova Junta, i de les sortides i tallers que l’escola ha fet durant l’any en un curs dedicat a les llegendes i els personatges fantàstics.
Pel que fa a la secció de l’entrevista, podreu conèixer una mica més en Josep Llorens, músic d’orquestra i apassionat de la cobla, el jazz i el clàssic.
Com a novetat, estrenem una nova secció, “El racó de Terraube”, on trobareu
escrits i informació sobre aquesta població francesa agermanada amb Fortià des
de l’any 1990.
Com és habitual, aprofitem per agrair la col·laboració i la implicació desinteressada de tota la gent que fa possible, un any més, l’edició d’aquesta revista.
Col·laboradors, anunciants, veïns i veïnes, moltes gràcies a tots i que passeu una
bona festa major de sant Cels!

Ajuntament de Fortià
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L’EDICIÓ DE TARGETES
POSTALS D’ATV DE FORTIANELL
per Erika Serna i Coba
Durant les primeres dècades del segle passat es va posar de
moda l’enviament de postals amb finalitats diverses, des de
la confirmació de viatges llunyans amb indrets desconeguts
i exòtics impresos fins a simples salutacions. Els fotògrafs,
amb les seves càmeres, recollien els nous progressos industrials i els canvis que transformaven les ciutats, combinat amb
panoràmiques i escenes costumistes de la vida quotidiana.
Les targetes postals neixen com una necessitat d’arribar al
gran públic, perquè permeten fer-ho a un preu més reduït que
les cartes. Aquesta primera iniciativa sorgí a Àustria el 1869
i tingué un èxit important, ja que aviat creuà les fronteres i
arribà a l’estat espanyol quatre anys més tard. Més endavant,
es va autoritzar a particulars a editar postals pròpies, amb el
compromís de conservar una cara per al nom i adreça del destinatari, i també el corresponent segell, i al revers hi havia
d’anar el text.
Va ser la Fototípia Hauser y Menet de Madrid la primera empresa que produí targetes postals, i l’any 1905 s’arribà a un
model comú que és el que avui encara emprem. Aparegué
conseqüentment el col·leccionisme i les primeres associacions cartòfiles. Aquests fets provocaren l’aparició d’un gran
nombre d’empreses dedicades a la targeta postal com ara Lucien Roisin, Fototípia J. Thomas i Àngel Toldrà Viazo, més
conegut amb les inicials ATV, de Barcelona, que disposaven
entre la seva plantilla de personal amb nombrosos fotògrafs
que es movien per tot el territori espanyol.
L’edició de poc més de quatre mil tres-centes targetes postals
d’un total de set mil que constitueix el llegat d’Àngel Toldrà
fa només tres anys ens permet conèixer bona part de l’obra
d’aquest artista i gran promotor de la fotografia a Catalunya1.
Toldrà regentava una casa de venda de papers al carrer Canuda 41-43 i allí mateix editava i venia les postals. Tenia estudis
primaris de comerç i comptabilitat i una gran sensibilitat artística. Barceloní d’origen (1867-1956) ha estat el més gran

editor de postals català que ha existit, tant pel volum com per
la qualitat del treball fet. Va estar casat amb Antònia Monsó i
va tenir tres fills. La seva activitat professional no va anar lligada a la fotografia de manera directa, ja que no era fotògraf
estrictament, però una certa visió comercial va fer que s’hi
dediqués en certa manera. El seu mètode de treball consistia
a anar pels llocs acompanyat per un ajudant que era el que
premia el disparador de la màquina fotogràfica segons l’enquadrament que ell preestablia amb l’ajuda d’un marquet. La
seva producció està centrada durant les tres primeres dècades
del segle XX. El procés d’impressió era la fototípia amb impressions monocromes, encara que la tinta podia ser blava,
verda, negra... Va arribar a fer diferents tiratges d’una mateixa postal, però el text diferia i, fins i tot, apareixien segones
edicions amb retocs, a més d’estar normalment precedit per
les inicials del seu nom i cognoms, A. T. V., i una numeració,
tan aràbiga com romana, en lletra cursiva. Treballava amb
negatius de 10 x 15 cm de vidre, que eren passats a negatius
de plàstic per a ser retocats.
Les imatges de Fortianell preses i editades per ATV tenen la
característica comuna d’aparèixer-hi força gent retratada, ja
que suposem que devia quedar més aviat captivat per l’activitat de la granja-escola. Edità la suma de 352 postals de
l’Alt Empordà, de les quals vuit són de Fortianell i foren fetes
en una mateixa tirada amb numeració continuada que va del
1564 al 1571, preses a finals de la primera dècada del segle
passat. El nom del fotògraf resta anònim, mentre que sí que hi
figura l’editor o impressor. Inaugurada el 1855, funcionà durant una vintena d’anys i tenia per funcions la preparació de
la renovació agrícola, que passava per la generalització dels
farratges i els prats artificials que permetrien augmentar la

Ernest BOIX FELIP i Joan GUSTEMS VINYALS. “Catalunya cent anys enrere. Recull de 4.321 targetes postals antigues de
Catalunya, Baix Maestrat, Mallorca, Navarra, País Basc i el Principat d’Andorra”. Sabadell. Editorial Ausa, 2008. 2 vols.
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ramaderia, i la introducció de nous instruments agrícoles, a fi
de millorar les feines i reduir els costos de producció. L’arada
de ferro, en un espai de deu anys, tot i les dificultats inicials,
substituí l’arada de fusta. Saberen millorar els sistemes de
poda i, en la vinya, a lluitar contra l’oídium amb bones dosis
de sofre. S’interessaren per l’elaboració del vi i l’oli, amb
mètodes químics, a fi de facilitar-ne la conservació. Després
d’un temps d’una certa incertesa, l’any 1909, els Estrada van
tornar a fundar l’escola agrícola a través dels Germans de la
Doctrina Cristiana, provinents de França. Aquest nou centre
d’ensenyament durà fins a l’any 1918 que, per manca d’alumnat, va passar a ser un seminari fins a l’inici de la passada

guerra civil, en què fou confiscat i utilitzat com a caserna de
les Brigades Internacionals, alhora que acollí un grup nombrós de nens refugiats de Madrid.

A part d’aquesta col·lecció de vuit targetes postals d’Àngel
Toldrà Viazo de fa ja poc més d’un segle, no s’ha editat cap
més postal, suposem que ha estat per la falta de demanda i de
mercat.

juliol

2011

5

HISTÒRIA

SANT CELS DEL PRAT DE FORTIÀ,
UNA CAPELLA OBLIDADA
per Pol Meseguer i Bell
L’origen. Qui era sant Cels?
Sant Cels, nen i màrtir, és un dels patrons de Fortià i en honor
del qual se celebra la festa major d’estiu de la població. Què
se’n sap d’ell, però? Es pot dir que ben poc. Històricament
només es coneix que sant Ambròs, bisbe de Milà, descobrí
a les acaballes de la seva vida (entre els anys 394 i 397) els
cossos enterrats dels sants Nazari i Cels. La troballa fou en uns
jardins fora de les muralles de la ciutat de Milà mentre el bisbe
passejava. Segons la tradició aquell indret era on els primers
cristians de la ciutat milanesa havien enterrat els cossos dels
màrtirs. Davant d’un fet de tanta rellevància per al cristianisme del lloc, Ambròs ordenà que els cossos fossin traslladats a
la basílica milanesa dels Apòstols perquè fossin venerats.
Una llegenda posterior, sense cap rigor històric, relata que sant
Nazari i sant Cels, mestre i alumne respectivament, foren executats el 28 de juliol de l’any 68 després de ser empresonats per
pregonar la fe cristiana i haver fet diversos miracles a la ciutat
alemanya de Trèveris, a la regió de Renània-Palatinat. D’allà
els haurien enviat a Milà, on van ser condemnats a mort.

La capella de sant Cels
del prat de Fortià
Una ermita, capella o oratori és una construcció religiosa
construïda en un lloc despoblat, de dimensions petites i destinada al culte sense tenir, però, la plenitud de drets i funcions
d’una església parroquial. És un indret on alguns religiosos,
per motius ascètics, es retiren a practicar la seva vida en solitud. Dins l’estructura de l’Església, les ermites o santuaris
tenen una posició fluctuant, ja que tot i que eren subjectes
a la jerarquia eclesiàstica podien arribar a tenir una notable
independència.
La primera noticia que es té de sant Cels del prat de Fortià
data del nou de juliol de 1300 quan el bisbe de Girona encarregà a Castelló Girona, un laic de Fortià, fer edificar un altar
en honor a sant Cels a la feixa de terra coneguda com a sant
Cels. La construcció s’havia de finançar amb les oblacions
o donacions fetes pels feligresos a aquest efecte.1 Vint-i-sis
anys més tard, el tres d’octubre de 1326, el bisbat instà el
domer de Fortià (un clergue que exercia un càrrec per setmanes), Bernat Roger, perquè aplegués almoines i legats fets en
el passat a favor de l’antiga capella de sant Cels del prat de
Fortià, que en aquells moments no tenia cap administrador.2
És a dir, que vint-i-sis anys després de la seva construcció, la
capella ja no tenia un responsable assignat per a la seva ges1 ADG,

Notalarum, 1294-1328, llibre G-1, f. 119v.
Lletres, 1294-1334, llibre U-2, f.11.
3 ADG, Lletres, 1294-1334, llibre U-4, f. 85rv.
4 ADG, Processos medievals, llibre 69. 34f.
5 ADG, Lletres, 1294-1334, llibre U-5, f. 12.
2 ADG,
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tió, un fet normal a les capelles i que a sant Cels es repetiria
al llarg dels segles.
L’any 1330, amb Bernat Roger ja difunt, demanaren als seus
marmessors els comptes que portava en relació amb la capella,
dels quals no n’havia informat a les instàncies eclesiàstiques.3
Tanmateix, es desconeix per mitjà d’aquest document en què
s’havien invertit concretament les donacions ingressades. De
ben segur havien de ser destinades al manteniment de la capella i el seu domer. Una de les donacions que es deurien
donar en edificar el santuari l’any 1300 degué ser un cens de
cinc mitgeres de blat sobre una peça de terra situada a Fortià.
Aquest cens fou qüestió d’una disputa amb el castelloní Dalmau Seguí, que se’n volia apropiar.4
En aquest període es desconeix qui fou l’encarregat de la capella, no fou fins l’any 1332 que un clergue anomenat Bernat
Mestre proposà donar-se a la capella de sant Cels. A aquest
efecte es creà una comissió formada per Ramon de Pont, paborde de Fortià, i Berenguer de Ballester, clergue de Castelló,
per si l’esmentat Bernat Mestre tenia prou béns per mantenirse com a ermità del lloc.5 Un any després, el 1333, el bisbe
manà que s’erigís un altar a l’oratori de Sant Cels, i en ell, un
benefici (càrrec eclesiàstic erigit a perpetuïtat, amb els deures
i els serveis corresponents, pels quals es percep una renda)
que havia instituït un tal Castelló Baldomar, i que gestionaria
el domer Bernat Baldomar.6 En aquell any es té coneixement
que la capella tenia un censal a favor seu de vint-i-cinc mitgeres de blat per a la manutenció del tal Castelló.7
El mateix Bernat Baldomar és anomenat l’any 1347 com a
domer, però també com a confrare de sant Cels de Fortià.
Això vol dir que a Fortià en aquells moments existia una confraria en honor al sant. Una confraria és una associació de
fidels constituïda per a l'exercici d'obres de pietat i de caritat, i
per incrementar el culte públic del mateix patró. En el mateix
document es parla que els confrares havien dotat la capella
d’un benefici amb quinze lliures dels establiments d’un camp
de conreu situat dins el terme de Fortià per al manteniment
del temple.8
Les lluites entre els diferents temples presents a Fortià al
segle XIV es reflecteixen en la documentació que ens ha
arribat. En una carta del tretze de novembre de 1364 entre
el bisbat de Girona i un oficial de Castelló es parla d’un plet
obert entre els obrers i el sagristà de Fortià sobre prendre
llums (espelmes) i ofrenes del castell del Vilar de Fortianell
i de sant Cels.9 Aquests tipus de causes són comunes entre
6 ADG,

Lletres, 1294-1334, llibre U-5, f. 125v.
ADG, Notalarum, 1329-1508, llibre G-8, f. 125v-126; ADG,
Pergamins de la mitra, calaix 24, núm. 2, 1333 novembre 21.
8 ADG, Lletres, 1334-1362, llibre U-11, f.73v.
9 ADG, Lletres, 1362-1420, llibre U-53, f. 75v-76.
7
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les petites institucions religioses perquè els llums i les ofrenes eren pràcticament els únics ingressos que tenien.
Un altre fet recorrent era que el benefici de la capella quedés
vacant i que per tant s’havia de cercar un futur candidat. Bernat de Vilaprinyó renuncià del seu càrrec a sant Cels el mes
de gener de 1400 i el benefici es conferí a Berenguer Gallart,
rector de Sant Martí de Llémena, que havia de prendre possessió del càrrec bescanviant-lo pel benefici que tenia a la seva
parròquia.10 Al seu torn, el mes d’agost de 1401, Gallart deixà
el benefici a favor d’Antoni Terraçó, qui el mes d’abril de l’any
anterior ja havia acceptat el benefici.11 Tot i això, en aquells
moments accedí al benefici amb una dispensa, ja que només
tenia divuit anys. Per aquest fet potser Gallart estigué poc més
d’un any al seu costat fins que el jove tingué l’edat convinguda.
La devoció a la capella deuria tenir força èxit als primers anys
del segle XV. En tres ocasions (el 1405, el 1406 i el 1407)
Francesc Bartomeu, sagristà de Fortià, demanà al bisbat llicència de binar per celebrar missa a la capella de sant Cels.12
És a dir, demanà permís per poder celebrar dues misses en un
mateix dia, un fet que es pot emmarcar en el context de penúries de l’època.

Indret del camí de sant Cels on possiblement hi havia la capella.

Durant el període que va de 1407 fins a 1580 no s’ha trobat
cap document que pugui relatar la vida de la capella. No es
coneix res, doncs, de les conseqüències que la capella podria
haver viscut durant les guerres remences o la guerra civil catalana de 1462-1472. Així doncs, a finals del segle XVI es torna
a documentar l’evolució del santuari fortianenc. El 15 de gener de 1580, amb la mort del beneficiat Damià Poch, el vicari
general conferí el benefici a Bernat Nagressa, un clergue que
vingué a Fortià des del municipi de Tordera, a l’actual comarca del Maresme.13 Aquest fet pot demostrar als lectors la gran
mobilitat de la població en el passat. A la mateixa època Fortià
ADG, Lletres, 1362-1420, llibre U-89, f. 4v; i ADG, Lletres,
1362-1420, llibre U-89, f. 5.
11 ADG, Lletres, 1362-1420, llibre U-89, f. 23v; i ADG, Lletres,
1362-1420, llibre U-101, f. 45bis.
12 ADG, Lletres, 1362-1420, llibre U-105, f. 74; ADG, Lletres,
1362-1420, llibre U-106, f. 74; ADG, Lletres, 1362-1420, llibre
U-107, f. 102v.
13 ADG, Manuals de col·lacions, 1576-1600, llibre D-240, f. 6v.
14 ADG, Notalarum, 1600-1699, llibre G-96, f. 170v.
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fou, com la resta del país, acollidor d’una de les onades immigratòries més importants de Catalunya, aquella que portà a
terres catalanes homes i dones del Regne de França.
L’any 1601 la capella de sant Cels encara estava custodiada
pel mateix Bernat Nagressa, que estava enmig d’una causa
judicial al tribunal metropolità de Tarragona amb els hereus
de Montserrat Bernat Ferrer (qui coneixem gràcies a la làpida sepulcral conservada a l’interior de l’església de Fortià).
Entre els hereus apareix Pere Ignasi Ferrer, el rehabilitador el
1628 de la casa anomenada de la reina Sibil·la.14 És de considerar que una petita capella s’enfrontés a una de les famílies
més potentades de la vila. Un any després el mateix Nagressa
pagava divuit sous al notari de la cúria de Castelló per unes
escriptures que li havia fet.15 Així doncs, el paper dins de la
comunitat deuria ser preponderant, fins al punt que el nom de
Cels és ben comú en aquella època als llibres de baptismes de
la parròquia. L’estiu de 1609 Narcís Frigola i Ferrer prenia el
relleu de la capella de sant Cels i passava a ser el nou ermità
o beneficiat.16
El creixement del santuari es feu palès el 1612 amb la llicència que el bisbat atorgà a l’ermità perquè pogués vendre ciris
per tal de fer una campana i una casa prop de la capella existent.17 És un fet sens dubte important, ja que fins aleshores no
es tenia cap mena de constància de l’existència d’una casa per
a la vida contemplativa del beneficiat. A finals d’aquell mateix any Narcís Salvanyà, d’Aiguaviva, de trenta cinc anys,
ermità de sant Cels segons la regla de Sant Pau, primer ermità, informava de la seva intenció de peregrinar a la ciutat de
Roma, capital del món catòlic.18
Entre 1612 i 1625 Pere Jaume Frigola, un clergue de Navata,
va prendre possessió del benefici del santuari, no se sap la
data exacta perquè el document no està datat. El 1625 la seva
tasca a Fortià acabà i bescanvià el benefici de sant Cels i el
de santa Maria de santa Creu de Rodes amb Francesc Frigola, que fins aleshores estava a santa Maria de les Puel·les de
Girona.19 El 1660 es repetí dues vegades més l’operació de
permutar el benefici de sant Cels i altres beneficis per aconseguir-ne un de més profitós. Aquest fet mostra com en aquell
període el benefici era ocupat per un clergue que no feia acte
de presència a la capella, i en lloc seu hi tenia un clergue
d’un nivell social inferior que rebia una retribució econòmica
(per exemple, un clergue nouvingut). Francesc Frigola, qui
sap si familiar de l’anterior, permutà els mateixos beneficis
que l’anterior per aconseguir el benefici de santa Helena de la
catedral de Girona amb Miquel Martí. Al seu temps, Miquel
Martí, clergue de Peralada, permutà sant Cels i santa Maria de
santa Creu de Rodes a canvi de la sagristia de Pals de Bernat
Dimas.20
15 ADG,
16 ADG,

Manuals de col·lacions, 1600-1619, llibre D-255, f. 84.
Notalarum, 1600-1699, llibre G-106, f. 53.

ADG, Lletres, 1586-1819, llibre U-317, f. 73.
ADG, Lletres, 1586-1819, llibre U-317, f. 123v.
19 ADG, Manuals de col·lacions, 1620-1629, llibre D-280,
f. 117.
20 ADG, Manuals de col·lacions, 1650-1669, llibre D-315,
f. 26; ADG, Manuals de col·lacions, 1650-1669, llibre
D-135, f. 34v.
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HISTÒRIA
Els estralls de les guerres de l’època moderna també afectaren
a la capella. Resultat de l’intens moviment de tropes per l’Empordà (vegis l’article P. Meseguer, Fortià 1644: allotjaments i
bastonades, La Sibil·la, 2008, p.10) la capella degué ser malmesa en alguna escaramussa o càstig d’un dels dos bàndols.
Quatre anys després de la signatura del Tractat dels Pirineus
(1659), el 26 de juliol de l’any 1663 es donà llicència de beneir
la capella de sant Cels, acabada de reedificar, curiosament dos
dies abans de la celebració de sant Cels.21
A la següent gran guerra, la guerra de Successió (1701-1715),
Fortià també deuria patir les penúries de la guerra, atès que el
22 de maig de 1715 Castelló hagué de donar un petit tros del
seu lignum crucis perquè Fortià havia perdut durant la guerra
la relíquia que utilitzaven per a la processó de santa Quitèria
fins a sant Cels.22 A partir d’aquell any la processó a sant Cels
se celebrà aquell mateix dia en celebració de la donació. Es
desconeix si la processó anteriorment es feia el dia vint-i-vuit
de juliol, diada de sant Cels.

Un goig de sant Cels imprès a Figueres
La devoció a sant Cels per part dels fortianencs també ens arriba en forma de goig. Els goigs són composicions poètiques,
de caire popular, que es canten col·lectivament a la Mare de
Déu, a Crist o als sants. Es canten en un acte religiós de cert
relleu, com ara una processó (com l’anterior citada de 1715)
o una missa de festa major. La seva finalitat consisteix a donar gràcies pels béns rebuts o bé per demanar salut per a la
comunitat.

Ja ben entrat el segle XVIII es té constància de diverses llicències que obtingueren alguns ermitans per exercir a sant Cels.
L’agost de l’any 1733 el fortianenc Joan Amiel obtingué el
permís per fer d’ermità. Quatre anys més tard, el mes de gener
de 1737, Pere Pumarola, de Llers, accedia al càrrec que havia
exercit Amiel. El mateix farien el lloretenc Gaspar Guinart el
1738; Jeroni Freixa, de Corçà, el 1745 i el fortianenc Pere Bernat el setembre de 1756.23
L’última notícia que es coneix fins al moment és un procés
judicial entre Pere Puntí, pagès de Fortià, contra l’ermità Pere
Bernat. El pagès demanava que l’ermità, vidu de la filla del
demandant Pere Puntí, retornés el dot que havia aportat al matrimoni.24 És un fet que sobta en el món religiós, però que en
parròquies rurals aïllades del control del bisbat eren possibles.
Els indicis i la tradició oral ens fan pensar que l’única construcció que hi ha dempeus avui dia al llarg del camí de sant Cels
podria ser edificada prop o sobre de les restes de la capella i
casa adjacent. La distància de la capella a un quilòmetre de la
població, a mig quart d’hora segons Joaquim Botet i Sisó, si
més no ens ho corroboraria: “[Fortià] y hi tenia un santuari,
avuy enderrocat, dedicat a Sant Cels, a mitg quart d’hora del
poble”.25 També podem aportar el testimoni de Pere Massot,
que recorda un seguit de pedres amuntegades al costat del
camí de sant Cels, o el de Salvi Brugués, que sempre havia defensat que aquella era la seva ubicació. Tot són, però, hipòtesis que no es poden demostrar sense una recerca arqueològica
que ho demostri. La decadència del temple s’hauria de situar
a mitjans o finals del segle XIX. Les desamortitzacions de la
primera meitat del segle XIX deurien fer la última estocada a
un petit temple rural que les havia viscudes de tots colors.
21 ADG,

Lletres, 1586-1819, llibre U-260, f. 73.
AHG, Notaria de Castelló d’Empúries, manual de Pere Heras,
núm. 1564, 1715, citat a E. Serna; J. Serra, Fortià, Quaderns de la
revista de Girona, 110, monografies locals, 67, 2003.
23 ADG, Lletres, 1586-1819, llibre U-277, f. 80; ADG, Lletres, 15861819, llibre U-277, f. 234v; ADG, Lletres, 1586-1819, llibre U-277, f.
279; ADG, Lletres, 1586-1819, llibre U-277, f. 279; ADG, Lletres, 15861819, llibre U-279, f. 130;ADG, Lletres, 1586-1819, llibre U-281, f. 169rv.
22

8

juliol

2011

Detall del
goig dedicat
a sant Cels
de Fortià.

El goig imprès per Anton Matas al carrer de Girona de Figueres es titula “Goigs del gloriós sant Cels, màrtir, que ab
singular devoció venera lo lloch de Fortià”. No se sap la data
d’impressió, però Matas exercí d’impressor entre 1796 i 1850.
A la primera meitat del segle XIX, doncs, la devoció era encara ben viva si ens atenem a la impressió, en la qual s’hi explica
la llegenda sobre sant Cels i sant Nazari i la devoció dels fortianencs cap al sant gràcies a les seves ajudes: “En lo Bisbat
de Gerona, en lo pla del Ampurdá, està vostra Capella en lo
lloch de Fortià; allí van vostres devots, ab molta humilitat.
En esta vostra Capella la gent venen ab amor, no hi ha ningú
que no trobia gran remey en son dolor; suplicau donchs al
Senyor, que nos tinga pietat...”. És un bon final per fer reviure
el paper que havia tingut sant Cels entre els fortianencs des de
l’edat mitjana.
ADG, Processos moderns, Llibre de Domènec Burch Soris,
f. 102.
25 Botet i Sisó, J., Provincia de Gerona, dins Carreras Candi, F.
(ed.), Geografia General de Catalunya, volum 4, Establiment
Editorial d’Albert Martín, sense data.
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OBRES I PROJECTES
Amb la consignació del Fons Estatal per a l’Ocupació i la
Sostenibilitat Local de l’any 2010, i del Pla de Monuments
de la Diputació de Girona, es van portar a terme part de les
obres de restauració de la casa de la reina Sibil·la. Aquestes
obres han consistit en el realçament i pavimentació i previsió
d’instal·lacions de la planta baixa, reforçant així la malmesa
estructura de l’edifici. Prèviament a aquestes obres i seguint
les indicacions del Departament de Cultura de la Generalitat,
es van portar a terme els treballs d’intervenció arqueològica
que han permès saber més sobre la història del nostre poble i
la posterior eliminació i cobriment d’estructures arqueològiques trobades.
Per altra banda, una empresa de telefonia mòbil es va interessar per la instal·lació d’una antena a la zona esportiva, però la
proposta va ser rebutjada per l’impacte que podria ocasionar
als veïns del nostre poble. Posteriorment i amb unes condicions diferents a les proposades inicialment, va oferir, sense
èxit, instal·lar-la a la parcel·la de la Mancomunitat.
També s’ha demanat al Consell Comarcal de l’Alt Empordà
que en la convocatòria del programa d'assistència tècnica als

municipis per a l’exercici de 2011 inclogui la redacció d’un
document complementari del projecte de piscina municipal.
L’Ajuntament ha mostrat la seva voluntat d’endegar una política per executar habitatge de protecció oficial, per la qual
cosa s’aprovà el projecte de sis habitatges unifamiliars en filera per ubicar en el carrer Primer de Maig de Fortià del SUD
4 “Rec del Molí”. Es preveu tramitar l’expedient per a la
construcció d’aquests habitatges en breu, i convocar un concurs per a la venda de la parcel·la destinada a la construcció
d'aquests habitatges, com també una reunió en la qual s’emplaçarà tots els veïns que hi puguin estar interessats. Cal tenir
en compte, però, que en tractar-se d’habitatges de protecció
oficial, el sol·licitant haurà de complir una sèrie de requisits
per donar compliment al pla d’habitatge. Per a més informació, us podeu adreçar a l’Ajuntament.
Amb motiu dels robatoris patits en instal·lacions municipals
al llarg de l’any passat, s’acordà instal·lar aparells d’alarma
en diversos edificis. També s’han pintat més passos de vianants en el casc urbà i s’ha iniciat el tràmit per a la codificació
del Camí de Vilamalla a Fortià.

PERSONAL
A principis de l’any passat va quedar vacant una de les places
de personal de serveis múltiples. Un cop realitzades les proves selectives, tant pràctiques com teòriques, la va cobrir en
Jaume Salís Sánchez.

Per altra banda, es va demanar al Departament de Governació
i d’Administracions Públiques una compensació econòmica
per a l’abonament de retribucions a càrrecs electes d’acord
amb les bases de la convocatòria.

També s’han contractat a temps parcial, i pel període d’obertura de la piscina, en Francesc i en Ferran, dues persones que
l’estiu passat van realitzar les mateixes tasques de socorristes i de monitors d’aquagym i classes de perfeccionament de
natació per a nens.

També es va donar publicitat de la convocatòria de renovació
dels càrrecs de jutge de Pau i jutge de Pau substitut d’aquest
municipi. Per al proper període de quatre anys es va designar
en Josep Via i Ferrer per al càrrec de jutge de Pau i en Miquel
Oliveras i Puigdevall com a jutge de Pau substitut.

Per al casal d’estiu s’ha contractat el següent personal: una
directora, una monitora i un dinamitzador esportiu.

I en el darrer ple es van nomenar els membres de la Junta
Pericial del Cadastre de Rústica.

DIVERSOS
A proposta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, es va redactar el Pla de Gestió de Residus amb l’objectiu de promoure l’optimització de la recollida selectiva amb una proposta de diverses àrees d’aportació completes, en les quals s’hi poden trobar
contenidors de vidre, envasos lleugers, paper i cartró i rebuig.
També es va endegar una campanya per al foment del compostatge que va consistir a destacar els avantatges del compostatge
casolà, i diverses sessions explicatives i de seguiment de com
s’ha d’utilitzar el compostador i del seu finançament. Es va informar l’usuari que adherir-se a aquesta campanya afavoreix tant
els costos en la despesa de la taxa de recollida d’escombraries per a l’usuari com la despesa final d’eliminació de residus.
Per altra banda, el Ple de l’Ajuntament aprovà el mapa de
capacitat acústica elaborat a través de la Direcció General de
Qualitat Ambiental. També s’han demanat subvencions per a

la neteja de marges, arranjament de camins d’accés al municipi i millores en l’eficiència de l’enllumenat.
En temes d’urbanisme, s’aprovà la proposta de consideracions per a l’aprovació del text refós del projecte d’urbanització
SAU1 la Pera, com també l’aprovació inicial del Pla Parcial
SAU2 la Closa, situat en el sud-est del casc urbà del poble.
Dins del marc de protecció civil, es va demanar al Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació una
subvenció destinada a la revisió dels plans de protecció civil
ja redactats, per adequar-los als canvis que hagin pogut succeir durant aquests darrers anys.
Per últim, es va aprovar la modificació de l’ordenança de primera ocupació dels edificis.
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SANITAT I SALUT
Gràcies a Dipsalut s’ha projectat un itinerari saludable que
transcorrerà per diversos camins del terme municipal, incloenthi el parc de salut ja instal·lat en la zona del Parc Bosc. Aquest
parc consta d’un recorregut senyalitzat amb rutes de diferent
longitud amb un total d’uns deu quilòmetres. L’itinerari, juntament amb el parc de salut, vol fomentar l’activitat física entre la
població adulta sedentària i amb factors de risc cardiovascular.
Recordem que caminar és una activitat apta per a gairebé tothom
i és recomanable fer-la durant un mínim de 30 minuts al dia.
En breu, també s’instal·larà a la façana del Dispensari Mèdic un desfibril·lador extern automàtic (DEA). Es tracta d’un
aparell electrònic automàtic que tracta l’aturada cardiorespiratòria en casos de necessitat, i restableix el ritme cardíac.
Aquest aparell, de funcionament molt senzill, estarà a l’abast
de tots aquells que necessitin utilitzar-lo.

Dipsalut, a més de facilitar els anteriors programes, també ha
convocat els següents, també sol·licitats per l’Ajuntament de
Fortià: control i gestió de riscos en sorreres infantils, programa de salut bucodental per a escolars, programa d’avaluació
de les piscines d’ús públic, programa de control de plagues
urbanes i programa de control de la qualitat de l’aigua que se
subministra mitjançant la xarxa municipal.
Gràcies a la col·laboració del Col·legi Oficial de Metges, també es van oferir dues jornades: el sòl en la transmissió de malalties, adreçada al públic en general, i una xerrada referent a
la higiene postural adreçada als escolars. Per la seva banda, el
Col·legi de Farmacèutics va col·laborar amb la xerrada “Automedicació responsable i farmaciola”. I a la Llar de Jubilats
es va organitzar el taller de memòria i gimnàstica adreçada a
majors de 65 anys.

FESTES
Com cada any, a la Festa Major de Sant Cels 2010 hi va haver
una mica de tot: futbol i waterpolo per als esportistes, l’actuació de tres grups novells de rock i música i ball (a càrrec del
conjunt Els Màgics, Kirtana i els Rossinyolets –que van acompanyar l’Ofici Solemne del diumenge–) per als aficionats a la
música, la festa de l’escuma per als més petits, la lluïda volta
pel poble en la VII concentració de motos Vespa i motos clàssiques al Parc dels Paradells i també el dinar de germanor en el
Centre Agrícola i Social.
Al Nadal, amb motiu de la quantitat d’activitats que les diferents
formacions del poble van preparar, es va confeccionar una agenda que recollia tots els esdeveniments començant per la venda
de ponsèties de l’AMPA i acabant amb la Festa Major de Sant
Julià. L’AMPA també va organitzar el Caga Tió i la Quina el dia
de Sant Esteve. Per la seva banda, la Companyia Pa amb Teatre
va organitzar la representació dels Pastorets. Els Joves de Fortià
van organitzar la Cursa de Sant Silvestre i l’esperat Playback
popular. La Comissió de Reis va tenir al seu càrrec la Cavalcada

En Pere Vilarrassa té 91 anys i, tot i ser l’home més gran del poble,
encara va en bicicleta.
10
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de Reis i, per últim, l’Ajuntament va organitzar el concert nadalenc de saxo i piano a càrrec dels veïns del poble Franz Geenen
i Ferran Via, i la festa Major de Sant Julià que tingué lloc els
dies 8 i 9 de gener i que va comptar amb el campionat de Truc,
animació infantil, audicions de sardanes, concert i sessions de
ball a càrrec de les Orquestres Nueva Etapa i Selvatana.
El tercer diumenge de maig, com ja és habitual des de fa quatre anys, es va celebrar el Quart Homenatge a la Vellesa. Per
gaudir d’aquesta diada, l’ofici va comptar amb l’acompanyament de la Cobla Osona, que ens va oferir les sardanes que es
van fer a la plaça de l’Església després de la foto de família.
Mentrestant, es podia visitar l’exposició al Casal de treballs
fets per la gent del poble. La sobretaula del dinar va estar
acompanyada d’un recital de poemes i actuacions a càrrec
d’alumnes de l’escola. La festa va finalitzar amb ball i xocolata amb melindros. Se li va lliurar una placa commemorativa
a l’home més gran del poble, en Pere Vilarrasa Vilarrodà, i a
la Lucía Torres Fernández, que va assistir a la festa per segon
any consecutiu, se li va lliurar un ram de flors.

La Lucía Torres Fernández, protagonista de l’homenatge per segon any i a punt de
complir 93 anys el 29 de juliol, amb la seva filla Pepi i la seva néta Nereida.
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ECONOMIA
S’aprova el pressupost general per a l’exercici 2011, amb el
següent resum per capítols d’ingressos i despeses:
ESTAT D’INGRESSOS
Capítol
Concepte
1.- 		
Impostos directes
2.- 		
Impostos indirectes
3.- 		
Taxes i altres ingressos
4.- 		
Transferències corrents
5.- 		
Ingressos patrimonials
6.- 		
Alienació d’inversions reals
7.- 		
Transferències de capital
Total pressupost

euros
178.000
50.000
93.355
170.745
1.000
104.000
56.000
653.100

ESTAT DE DESPESES
Capítol
Concepte
1.- 		
Despeses de personal
2.- 		
Despeses de béns corrents i serveis
3.- 		
Despeses financeres
4.- 		
Transferències corrents
6.- 		
Inversions reals
9.- 		
Passius financers
Total pressupost

euros
150.110
257.500
8.600
46.000
126.030
64.860
653.100

En el decurs de l’any 2010 es va aprovar el compte general de
l’exercici de 2009, amb el següent resum:

Existència en caixa a 31 desembre 2009.................111.010,94
Restes per cobrar en la mateixa data......................512.507,33
Suma......................................................................623.518,27
Restes per pagar en la mateixa data ................... - 568.584,53
( - ) Saldo de dubtós cobrament................................ 33.267,25
Excés de finançament afectat......................................... 0,00
Romanent................................................................ 21.666,49
Pel que fa a l’exercici 2010, es van tramitar tres expedients de
suplement i habilitació de crèdit.
L’any 2011 es va concertar una operació de tresoreria per un
import de setanta mil euros per pal·liar, si s’escau, dèficits
temporals de tresoreria.
Quant a patrimoni municipal es preveu convocar un concurs
per a l’alienació d'una parcel·la de 1.376 m2 de superfície de
sòl industrial de propietat municipal en el carrer Corral Roig.
L’Ajuntament es va adherir a la proposta de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i el consorci Localret per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions. L’objecte d’aquesta acció és l’optimització de la
despesa en comunicacions.
I de la gestió, liquidació i recaptació de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, es va
encomanar aquest servei temporalment al Registre de la Propietat de Figueres.

NOVES TECNOLOGIES
L’any 2009, l’Ajuntament va contractar el domini fortia.cat.
Com a conseqüència, la pàgina web municipal va passar a ser
www.fortia.cat, i el correu corporatiu ajuntament@fortia.cat.
Per aquest motiu, demanem, que a partir d’ara, si algú ha de
contactar amb l’Ajuntament, utilitzi aquesta adreça, ja que qualsevol altra deixarà de funcionar en breu.
Gràcies als avenços de la tecnologia, l’accés del ciutadà a l’administració i l’intercanvi de dades entre administracions cada dia
són més efectius. L’Ajuntament de Fortià s’ha adherit a diversos
serveis oferts per la Generalitat de Catalunya i la Diputació de
Girona mitjançant els quals ara podem gaudir de la transmissió
telemàtica de dades entre institucions i administracions, com

ara la gestió del padró habitants, del registre electrònic de documents, dels tràmits d’expedient i amb altres administracions,
etc. També s’ha activat la plataforma de serveis de contractació
pública, i s’han efectuat diversos tràmits per part del ciutadà des
de l’eTram, que podeu trobar a la pàgina web municipal.
L’Ajuntament de Fortià s’adhereix tant als nous serveis interadministratius que ens ofereixen des d’altres administracions, com
a les subvencions per poder-los millorar i optimitzar així el servei adreçat al ciutadà.
Aprofitem per recordar-vos que aquesta revista també la podeu
trobar a la web de l’Ajuntament (www.fortia.cat).

EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ
Habitants de Fortià a 1 de gener de 2010,
segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE): 642.

Alta canvi de municipi (estranger): 		
Alta canvi de municipi:			
Altes per naixement (Registre Civil):		

1
49
4

Baixa per canvi de municipi:		
Baixa per defunció:			
Matrimonis (Registre Civil):		

28
6
0
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ACTIVITATS
Un any més l’Ajuntament ha col·laborat i ha donat suport
al projecte de prevenció diürna per a infants i adolescents.
També ha col·laborat amb la campanya “Mulla’t per l’esclerosi múltiple” amb la donació de l’import total recaptat amb
les entrades de la piscina municipal del dia proposat per la
Fundació.
El 22 de gener es va organitzar una jornada de portes obertes a la casa de la reina Sibil·la, en la qual es van mostrar
i explicar tant els treballs arqueològics que s’estaven fent,
com ara les excavacions i una petita mostra de les restes
exposades; com els treballs arquitectònics de consolidació
de l’edifici que s’havien fet i que s’estaven projectant. L’explicació de la intervenció arqueològica va ser a càrrec del
director dels treballs, en Rafel Rosillo Turrà, i l’explicació
de les obres va ésser a càrrec dels arquitectes redactors del
projecte, Joaquim Bover i Xavier Moner, i de l’arquitecte
tècnic, Xavier Vinyoles.
El 13 de febrer la nostra Parròquia va rebre la visita de
l’excel·lentíssim senyor Francesc Pardo i Artigues, bisbe de
Girona, el qual va oficiar la missa.
El 8 de maig l’Ajuntament també va col·laborar amb la diada solidària per l’Ainhoa, qui en una dura lluita ha aconseguit superar la malaltia.
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eleccions 2010-2011

ELECCIONS AUTONÒMIQUES

El resultat de les Eleccions a Parlament
de Catalunya de data 28 de novembre de
2010 a Fortià, van ésser els següents:
		

Partit			
CIU			

PSC			
ERC			

ICV-EUiA		

2010		
Vots

Partit			

17,36

Des de Baix		

41,32

32

11,11

16

5,56

PP			

16

5,56

PXC			

9

3,13

SI			
CORI			
IR-PRE		
Cs			

12
4
4
3

PACMA		

3

CenB			

1

Rcat			

FE de las JONS

2
1

		

%

119
50

Cens			
Vots			
Abstenció		
Vots nuls		
Vots en blanc		

4,17
1,39
1,39
1,04

GLBTH/TSI		

EV-GVE		
MSR			
PCPC			

PDLPEA		

PDR.CAT		
PFyV			
PH			

Vots

%

1

0,35

0

0,00

0
0
0
0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0

0,00

PUM+J		

0

0,00

POSI			

0,35

UCE			

0,35

2010

(60,63%)
(39,37%)

PIRATA.CAT		

1,04
0,69

480
291		
189		
3
15

UPyD			

0
0
0

0,00
0,00
0,00
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eleccions 2010-2011

ELECCIONS CAMBRES AGRÀRIES 2011
El diumenge 20 de febrer es van celebrar aquests comicis
per tal de renovar els membres que formen part de les quatre
cambres agràries de Catalunya. Aquestes eleccions permeten
mesurar la representativitat de les organitzacions professionals agràries durant un període de quatre anys. La davallada
del nombre de pagesos va fer que en el nostre poble gairebé la
							
Electors censats					
Votants						
Paperetes nul·les					
Vots en blanc						
VOTS			
Unió de Pagesos de Catalunya				
Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA)
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC)		
Unió de Ramaders i Pagesos de Catalunya (URAPAC-UPA)

meitat del cens agrari (21 persones) fossin cridats per formar
part de la jornada electoral, bé com a titulars, bé com a suplents de la mesa. Recordem que per formar la mesa electoral
es nomenen 9 persones.
Les dades resultants d’aquestes eleccions van ser les següents:
FORTIÀ
PROVÍNCIA GIRONA
21			
4344		
15			
3061		
0			
12		
1			
13		
8			
4			
2			
0			

1825		
222		
864		
0		

CATALUNYA
29818
17738
86
558
9615
2705
4089
685

ELECCIONS MUNICIPALS 2011
El 22 de maig es van celebrar les eleccions municipals,
amb els següents resultats a Fortià:

			
Partit
Vots
PSC-PM
212
GPF-AM
118
CiU		
74
PP		
8
Cens			
Vots			
Abstenció		
Vots nuls		
Vots en blanc		

2011
%
51,08
28,43
17,83
1,93
500
421		
79		
6
3

Regidors
4
2
1
(84,20%)
(15,80%)

En aquest acte va ésser elegit alcalde per als pròxims quatre
anys, amb quatre vots a favor i tres abstencions, en Joan Via i
Ferrer, i formen part del Consistori els següents regidors:

•
•
•
•
•
•

Sergi Mayolas Gironella
Miquel Ferrer Pou
Alonso Rosillo Durán
Francesc Brugués Massot
Dídac García Manzano
Josep Tell Costa

L’11 de juny, a les 12 del migdia, es va celebrar el ple de
constitució de la nova Corporació a la sala de plens de
la Casa Consistorial. Van assistir-hi tots els regidors que
van resultar electes en les passades eleccions del mes de
maig.

El regidor més jove de l’Ajuntament, Francesc Brugués Massot (GPF-AM),
lliura la vara de comandament a l’alcalde, Joan Via Ferrer, en el ple de l’11
de juny.
14

juliol

2011

juliol

2011

15

FETS I GENT

Sabies que...
Diada de Sant Antoni Abat a Castelló
La cavalcada dels Tres Tombs forma part de les celebracions que es
fan en honor a Sant Antoni Abat,
patró dels animals domèstics i de
granja. És per això que la majoria
de cavalcades arreu de Catalunya
se celebren al voltant de la diada
de Sant Antoni, el 17 de gener, tot
i que el calendari s’estén molt, ja
que hi ha poblacions que celebren
les seves desfilades més enllà de
febrer i fins i tot març.

Carrossa d’uns
joves de Fortià,
amb la qual aquell
any van obtenir
el primer premi
a la carrossa
més original.
Autor: Hora Nova
(ACAE).

Carros en processó
durant la cavalcada
per la Festa dels
Tres Tombs pels
carrers de Castelló
d'Empúries l’any 1981.
Autor: Hora Nova
(ACAE).

Els Tres Tombs consisteixen en desfilades de carruatges, carrosses, cavalleries
i carros pels carrers de les viles i ciutats,
mentre que tots els habitants que hi assisteixen poden gaudir i contemplar les
diferents decoracions de cada un dels
participants en la cavalcada.
És molt habitual que es llencin caramels
des de dalt dels carruatges. L’inici de les
cavalcades és la benedicció de tots els
animals que hi participen.

VIURE LA SETMANA SANTA
El cap de setmana dels dies 16 i 17 d’abril van tenir
lloc diverses activitats amb motiu de la celebració de la
Setmana Santa. Pel que fa al dissabte, 16 d’abril, es va
projectar al Centre Agrícola i Social, a partir de les 5 de
la tarda, la pel·lícula per a la mainada Jesús, viu la seva
història. L’acte va comptar amb ambientació musical i
la narració a càrrec de la Lupe Ruiz. La darrera activitat
de la jornada va ser el passi de l’audiovisual Viatge a
Terra Santa, sobre l’experiència personal viscuda per
en Josep Llorens.
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El diumenge 17 d’abril, Diumenge de Rams, va
tenir lloc a partir de les 11 del matí a la Parròquia la celebració de l’entrada triomfal de Jesús a Jerusalem amb la Benedicció dels Rams i
la lectura de la Paraula.
Com és habitual, aquests actes van ésser possibles gràcies a la col·laboració en la part tècnica
de persones que estan a l’ombra i que són autèntics sols.

FETS I GENT
CORPUS CHRISTI: CATIFES I DIADA DE COMUNIÓ
El 26 de juny es va celebrar la diada del
Corpus i de la primera comunió. En el
marc d’aquesta festivitat es van tornar
a lluir les catifes de colors al voltant de
l’Església. Com és costum, aquestes
catifes estan fetes amb flocs de fusta tenyits, tot i que la catifa principal amb la
imatge del cigne es va fer amb sal, amb
un resultat espectacular. Aquesta catifa
es va poder veure a la plaça Tarradellas, juntament amb la dels Picapedra i
en Bob Esponja. A la mateixa plaça de
l’Església lluïen la gran catifa rodona
amb les cantoneres i les jardineres que
en presidien l’entrada. Tampoc podem
oblidar la de benvinguda al costat de la
Llar de Jubilats i de la decoració del petit
parc del costat de l’Església.

El grup de protagonistes i
col·laboradors que han fet possible que
any rere any, amb permís del temps, puguem
gaudir d’aquestes meravelloses catifes.

El dia del Corpus Christi,
el 26 de juny, també es va celebrar
a l’Església de Sant Julià i Santa
Basilissa la primera comunió
d’en Xanthin Pierre Valery
Ponchon Quidet i de l’Elisabeth
López Fernández.
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ENSENYAMENT

Un curs de llegendes
i personatges fantastics

Ja som aquí per ensenyar-vos, un cop més, tot el que ha donat de si aquest
curs 2010-11. És un curs protagonitzat per llegendes i personatges fantàstics que
han marcat la temàtica de les sortides i tallers que hem fet durant l’any.
Us convidem a gaudir-ne amb aquest recull d’imatges!

SETEMBRE

desEMBRE

Comencem el mes de setembre amb la presentació de padrins
i fillols, tot fent una petita festa per anar-nos coneixent.

El mes de desembre no s’espera i ja toca fer els tallers de
Nadal. Arriba la primera ocasió per als nous padrins i fillols
de passar una estona junts.

18
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setmana cultural

Comencem dimarts amb una gimcana pel poble. Padrins i fillols van junts i així les proves són més fàcils de superar.
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A la tarda, anem al cinema a veure Shrek, però primer hem
hagut de passar per taquilla, és clar!

A la tarda, mentre els alumnes d’infantil i cicle inicial estan
al museu del cinema, els grans van al teatre a veure Frankenstein en anglès.

Divendres fem un petit acte de cloenda de la setmana cultural:
rebem els pares a l’escola tot cantant la cançó “Qualsevol nit
pot sortir el sol” i, tot seguit, els oferim un petit berenar. A
més, poden visitar l’exposició de personatges fantàstics que
han creat els alumnes.

Dimecres anem d’excursió pel Barri Vell de Girona per conèixer-ne les seves llegendes. Ens va encantar fer rodar el
Tarlà!

20
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colonies

Els monitors de Can Maiol ens esperaven per fer-nos passar
uns dies d’allò més divertits! Vam fer pa, un quadre amb flors
seques, un braçalet i també un clauer. Vam visitar la granja,
vam ballar i vam fer un munt de jocs! Mireu, mireu...!

Molt bon estiu
i fins a l any que ve!
Recordeu que si voleu veure més fotos podeu visitar la pàgina
web de l’escola:

http://blocs.xtec.cat/ceipteresadepalleja/
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L’AMPA DE L’ESCOLA TERESA DE PALLEJÀ
El passat mes de juny s’ha renovat pràcticament tota la Junta
de l’AMPA. És per aquest motiu que ens volem presentar i
donar-vos a conèixer la nova constitució:
Presidenta:
Secretària:
Tresorera:
Vocals:		
		

Pietat Hinojosa
Silvina Cousté
Esther Puig
Quico Hornos, Montse Bazan, Jenny
Cruickshank, Sílvia Coll, Neus Fort

La nostra feina durant el curs escolar, a banda de donar serveis als pares com poden ser matinals, extraescolars i descomptes en llibres i material escolar, serà la de fer activitats
adreçades cap a la mainada, però obertes a tothom que hi vulgui participar.
La nova junta ens hem estrenat organitzant el casal d’estiu
2011, durant els mesos de juliol i agost, de 8.30 h a 13 h del
matí, un servei dirigit a tota la mainada interessada del poble
i rodalies.
Per tal que tots estiguem al corrent de les activitats, reunions i
novetats que l’AMPA organitza, hem pensat que és important
que tothom conegui què s’està fent des de l’AMPA, i hem
creat el bloc:

ampafortia.blogspot.com
Per si teniu dubtes o voleu proposar, participar o comentar
alguna activitat, posem també a la vostra disposició el mail:
ampafortia@gmail.com
Tenim ganes de treballar i dur a terme moltes activitats i esperem comptar amb la vostra col·laboració.
Gràcies per endavant.

La nova Junta de l’AMPA

L’ANTIGA AMPA S’ACOMIADA
El mes de juny arriba amb la fi de curs per a tots els nens i nenes. Per a la Junta de l’AMPA s’acaba el nostre mandat, havíem de renovar o continuar, ja que molts de nosaltres (Montse
Blanco, Julie Birch, Dídac García, Josep Palmada, Mónica
Gala, Eusebi Ayensa, Valentí Granés, Jaume Salis i Ramona
Heras) feia mesos que no volíem continuar perquè crèiem que
la nostra etapa s’havia acabat després de molts anys de la nostra plena dedicació. S’havia parlat d’una dissolució, però en
l’últim moment es va presentar una nova Junta.
A continuació enumerem les activitats d’aquest curs: venda de
llibres de text i de xandalls, celebració de les festes tradicionals a l’escola, incloent la de Reis, amb les nostres aportacions econòmiques, venta de ponsèties, caga tió popular, quina,
calçotada, Sant Jordi, activitats extraescolars, pagament d’una
part de colònies i excursions, festa solidària i la festa fi de curs.

Les nostres aportacions finals han estat:
• 2.345 euros a l’escola per destinar-los als nens de les famílies sòcies durant aquest curs (2010-11) i que tindran la
quota de material escolar pagada el curs (2011-2012).
• 702,87 euros a l’escola per a ús escolar.
• 300 euros a la nova Junta entrant.
• 3.000 euros a l’Ajuntament de Fortià per construir la pista de bàsquet al pati de l’escola.
Des d’aquí volem donar les gràcies a tots els socis per la seva
confiança, als amics i col·laboradors que ens han ajudat, als
ajuntaments de Fortià i Riumors per fer possible que es portessin a fi les nostres propostes i, per acabar, a l’Associació de
Joves de Fortià i als Amics del Cargol de Riumors per la festa
solidària de l’Ainoha que vam fer conjuntament i que va ser
tot un repte. Bon estiu a tothom!

ASSECADOR COMUNTARI DE L'EMPORDÀ S.A.
Ctra. de Vilamalla a Fortià, s/n
17600 FORTIÀ
Tel. 972 53 42 60 659 90 40 61

Pere Bellart: 639 316 615

Serveis que oferim: Assecat i emmagatzematge de blat de moro i cereals, compra i venda
de blat de moro, cereals, llavors, etc. Venda d'adobs inorgànics i orgànics.
Pròximament augmentarem els serveis i magatzems.
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JOSEP LLORENS PUIG

En Josep tenia 12 anys quan va decidir ser músic. Des d’aleshores va aprendre a tocar
diversos instruments i ha dedicat la seva vida a la música. Tot i que ja s’ha jubilat,
actualment es manté molt actiu i forma part d’una orquestra sense ànim de lucre que
es dedica a “fer feliç la gent”.
Sou l’únic músic a la vostra família?
Sí, els meus pares eren pagesos. Vaig néixer a Fortià, en una
època dolenta de postguerra. Som tres germans i llavors hi
havia moltes privacions. Vam néixer en un ambient molt humil, com a gairebé tots els pobles, però no per això el record
de la meva infantesa ha estat dolent, sinó tot el contrari, molt
bonic. Acostumo a dir que sóc “un producte del 36”, tot i que
vaig néixer l’any 1937. Ja havia esclatat la guerra, però els
meus pares van decidir que si el meu pare patia la desgràcia
de morir a la guerra, doncs que no s’acabés la descendència
familiar.
Com recordeu la vostra infantesa?
Recordo que ajudava els meus pares amb tot el que podia
quan sortia de l’escola. Sobretot, anava a plantar cebes. Era
tota una il·lusió poder fer aquesta feina per la recompensa
d’un bon berenar, era una tradició molt gran i fer-la ens feia
feliços. Al poble, també hi havia grups de teatre, i de tant en
tant actuàvem fora del poble i així ens entreteníem molt. Tots
anàvem junts i compartíem interessos comuns. Era una època
molt entranyable.
La música sempre ha estat la vostra professió?
Sí, tota la meva vida m’he dedicat a la música. Quan tenia dotze anys, el meu pare em va demanar un dia si volia aprendre a
fer de músic, tot i que hi havia pocs recursos. Als meus pares
els agradava molt la música, així que em van donar tot el seu
suport. Vaig començar a estudiar música a Castelló d’Empúries, amb el fiscornaire Josep Blanch Reinald. Anava una hora
diària a casa seva. Quan va morir ho vaig lamentar moltíssim,
perquè el respectava i l’estimava molt. Llavors vaig anar a
buscar altres professors a Figueres, i vaig estar amb una gran
persona, en Joan Falgarona. És d’una família de músics i em
van influir molt en el meu món musical, un gran amic.
Quins instruments toqueu?
Vaig començar a tocar el violí quan tenia catorze anys i després la trompeta. Però un dia durant el servei militar vaig caure malalt, amb una pleura molt forta. Hi havia pocs recursos
i tècniques al voltant dels instruments de vent; a més, havies
de tenir pulmons sans i jo no podia, així que vaig aprendre
a tocar la bateria percussionista. Ha estat el meu instrument
protagonista al llarg d’aquests anys de músic, però també
toco el trombó de pistons, el fiscorn i el flabiol quan toquem
sardanes.

En Josep Llorens és músic professional des dels disset anys.

gent gran, geriàtrics... allà on ens demanen i sense cobrar. La
Diputació ens subvenciona les despeses dels desplaçaments
i fem concerts com feien antigament les orquestres: sense
llums, ni altaveus, ni escenari... sense cap ajuda mecànica,
només instrumental. Potser fem unes vint-i-cinc actuacions
l’any. Molta gent ho sap i ara ens truquen força. Un dels llocs
més bonics on toquem són les llars de jubilats, perquè estan
bé de salut i tots tenen ganes de passar-ho bé. Els llocs que
més ens costen, en canvi, són els geriàtrics per qüestions de
salut, però també és bonic perquè veus que estàs tocant i moltes persones en cadira de rodes segueixen el compàs i s’omplen de vida. Aquesta és la nostra feina d’ara. Dins del món
de la copla també faig alguna suplència, però llavors ja com a
músic professional. També faig una altra activitat molt maca,
al santuari de la Mare de Déu del Mont. Cantem la missa i ens
ho passem molt bé. L’altre dia, durant la celebració de la diada del Corpus i de la primera comunió d’uns nens, vaig cantar
a l’església de Fortià amb el meu amic i violinista Josep Joli.

Actualment esteu jubilat, però seguiu en el món de la
música...
Tot i estar jubilat encara fem una feina molt maca amb un
grup de companys de Caldes de Malavella. Amb el grup Calidae anem a tocar a llars de jubilats, hospitals, residències de
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En quins llocs heu actuat?
Tenia disset anys quan vaig començar a tocar a l’Orquestra
Catalunya de Bordils com a músic professional. Anàvem a tocar arreu de Catalunya i també d’Espanya. Per exemple, vaig
estar un parell de mesos a la sala de festes Florida Park, de
Madrid, amb l’orquestra Caravana de Torroella de Montgrí.
Hi actuàvem cada nit abans i després de l’espectacle de Pedro
Ruiz. Després vaig estar a Finlàndia, on tocava la bateria en
un grup. Recordo que feia poc que m’havia casat i la meva
filla només tenia 4 anys, va ser una mica difícil deixar la família per marxar a l’estranger, però vaig pensar que seria una
bona oportunitat. Però la meva dona era filla única i els seus
pares estaven delicats de salut i no va voler marxar d’aquí,
així que vaig tornar. Vam crear un grup i ens va sortir l’oportunitat de treballar mig any a Canàries, a l’espectacle d’una
trapezista molt coneguda, Pinito del Oro. I després d’això
vam tornar a Catalunya.

Al llarg de la seva vida ha après a tocar diversos instruments de vent, corda
i percussió, com ara la trompeta, el violí i el trombó de pistons.

Quin tipus de música us agrada?
Actualment, m’agrada el jazz i el clàssic. Amb l’orquestra,
abans fèiem cobla, concert i ball. Però amb els anys tot això
ha anat canviant, i ara hi ha molta gent que només es dedica a
fer feina de cobla, és a dir, sardana. També hi ha agrupacions
musicals de Girona que només fan ball. Hi ha moltes cobles
que abans no hi eren. N’hi havia molt poques que només toquessin sardanes, per exemple, la Principal de Peralada.

La bateria percussionista ha estat el seu instrument principal al llarg dels seus anys de músic amb les orquestres. En la imatge, en Josep Llorens és el segon
per l’esquerra.
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En Josep Llorens (segon per l’esquerra), amb el grup musical Calidae de Caldes de Malavella, amb el qual actualment col·labora de forma desinteressada.

Considereu que aquest canvi és positiu?
Sí, ha millorat molt, perquè ara hi ha una gran quantitat de
músics que treballen en escoles i fan de professors. D’aquesta
manera, poden estar-se més a casa, tenen una nòmina fixa, no
han de voltar tant fent concerts i la vida en general és més còmoda. Crec que aquest canvi ha beneficiat a aquests músics.
És difícil guanyar-se la vida com a músic?
Sí, s’han de sacrificar moltes coses i és una feina molt dura i
feixuga. A més, és una feina mal pagada, t’ha d’agradar. No
es cobren gaires diners per tocar sardanes. Molts companys
meus tenen un gran compromís amb la seva feina i no guanyen gaire, i són instrumentistes molt bons. És el cas de les
cobles d’orquestra, com ara La Meravella, La Principal de la
Bisbal, Montgrins, la Selvatana... Totes travessen moments
molt difícils per diversos motius. Cada vegada als pobles
hi ha menys partides pressupostàries destinades a Cultura i
molts músics d’aquestes cobles van a tocar i cobren al cap
de molts mesos. I cada vegada això es dóna més. En la nostra època, en canvi, en acabar l’actuació ja ens pagaven en
metàl·lic i ens repartíem els diners a parts iguals. Quan sortia
a tocar sabia que en el maletí sempre portaria diners. El nostre temps va ser el millor, ara no. En general podem dir que
aquestes quatre orquestres es guanyen la vida per anar tirant,
tampoc sense aixecar gaire el cap... I han d’aguantar moltes
coses, ara fins i tot els artistes declaren IVA i això ha estat
la desgràcia número u dels músics perquè ha encarit tots els
contractes i els pressupostos. Abans es cotitzava en el règim d’“artistas y espectáculos taurinos”, però ara es cotitza
dintre del règim general. Els músics francesos, però, si han

cotitzat quaranta-tres dies l’any tenen dret a la seguretat social i a la pensió de jubilació. Per això molts músics toquen
a la Catalunya Nord. I els dies que no tenen cap actuació,
l’Estat francès els dóna uns 55 euros.
Penseu que el fet de viure en poble petit us ha impedit d’alguna manera expandir la vostra projecció professional?
No, en cap aspecte. Jo he tocat amb orquestres d’altres pobles, com ara Figueres. Actuava amb l’orquestra Ritmos en
els balls que es feien els caps de setmana al Casino. Vivia a
Fortià i tocava allà. Però raons familiars, vam haver de marxar a viure a Figueres durant més de 30 anys, per aquest motiu la meva activitat principal la vaig viure allà. A Fortià m’he
jubilat, hem arreglat aquesta casa i ara aquí em dedico a fer
feliç la gent. Sóc molt feliç a Fortià, amb aquesta calma. Hi
estic molt bé! És molt diferent a Figueres, això és el cel...
Què és per a vostè la música?
És un dels aspectes més importants de la meva vida, al qual li
he dedicat, i encara li dedico, moltes hores... També he après a
utilitzar l’ordinador per buscar grans orquestres i, dins del món
de la percussió, encara rebo lliçons i tècniques que abans no les
havia vistes mai. De jove anava a Barcelona a lliçó cada quinze
dies, perquè a la gran ciutat tot està més a la vora i hi ha més
recursos, però al poble això no passava. Ara puc utilitzar l’ordinador per continuar aprenent i m’hi passo moltes hores davant
d’aquesta magnífica eina. Jo crec que tothom hauria d’aprendre
música, perquè és molt bonic i no fa nosa...

Cristina Gallego
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EL RACÓ
DE TERRAUBE

FESTA DE SANT JOSEP A TERRAUBE

Durant segles, cada any, el 19 de març, Terraube celebra la Festa de Sant Josep. Aquesta celebració
es remunta a l’any 1653, quan el poble va ser devastat per la pesta, que va deixar 103 morts, i tots
els recursos humans restaven sense efectes.
Per això els feligresos es van dirigir cap al cel i van invocar
Sant Josep, l'espòs de la Mare de Déu. Aquest gran sant va
donar la benvinguda a les seves oracions, i la plaga va desaparèixer gairebé immediatament. Llavors, els habitants de
Terraube es van reunir davant l’antiga església, que es trobava a l'interior del cementiri actual i van decidir fer una promesa a Sant Josep, en presència de Jean Sabatier, sacerdot de
la parròquia, i Marc-Antoine de Galard, senyor d'aquest lloc:
van construir un altar en honor a Sant Josep i van prometre
que, cada any, el 19 de març, abans de la missa, es duria a
terme una processó pels carrers del poble, i aquesta promesa
s’ha mantingut durant segles.

Per donar el seu agraïment una vegada més a Sant Josep, la gent
va construir una estàtua a l'extrem del poble, davant del parc.
Aquesta tradició continua avui dia: cada 19 de març, la població de Terraube, amb el seu alcalde, el mossèn, els sacerdots
d'altres parròquies, el bisbe de la regió de Gers... abans de la
missa, organitzen la processó: l'estàtua de Sant Josep, portada
per quatre homes, surt de l'església i travessa el carrer principal. I s'inclinen davant l'estàtua de pedra, situada en els jardins
públics. Llavors, el rector d'aquest any, el pare Joseph Pujol,
que ha visitat Fortià en moltes ocasions, beneeix els fidels i la
tornada a l'església és seguida per una missa cantada.

Durant la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, els habitants del poble li van demanar a Sant Josep que protegís tots
els joves del poble que havien marxat a la guerra i, curiosament, hi va haver menys morts que en altres pobles.

CENTENARI
Guerino Dommissini, habitant de Terraube d’origen italià, va
celebrar els 100 anys el passat 28 de juliol de 2010. Aquest
destacat aniversari va comptar amb un acte institucional a
l’Ajuntament de Terraube, en el qual el senyor Dommissini
va estar acompanyat també pels seus familiars i amics.
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Aquest any, Terraube ha celebrat el 358è aniversari del desig
a Sant Josep.

Régis Vicente MARCOU-AZNAR
President del l’agermanament Terraube- Fortià

DEFUNCIÓ DE
MAX RUNEL
L’exalcalde de Terraube,
Max Runel Belliard, va
morir a finals d’aquest
mes de juny a l’edat de
91 anys. Runel ocupava
el càrrec d’alcalde quan
l’any 1990 el pobles de
Terraube i Fortià es van
agermanar. Des de llavors, Runel havia visitat
diverses vegades el nostre poble, juntament amb
la seva esposa Edith, tot
i que en els darrers anys
de la seva vida deixaren
de viatjar per problemes
de salut.

LA PARRÒQUIA

CRÒNICA ÍNTIMA D’UN ADÉU
Era divendres de l’altra setmana, dia 11 de març. Tot de gent
ens apropàvem a primera hora de la tarda a Vila-sacra, per al
funeral de Mn. Josep Pujol i Esteve, traspassat als 83 anys i 57
de prevere. Darrerament era rector de Vilatenim, Vila-sacra,
Fortià i Riumors. Les pedres venerables que conformen la
planta rectangular romànica de l’església parroquial de Sant
Esteve de Vila-sacra anaven acollint la gent. El romànic és
sobri i acollidor, con si et volgués abraçar cos i ànima. Les
pedres són solemnes i senzilles alhora, ben posades i discretes, com les bones persones que procuren estar senzillament
al seu lloc i omplir-lo de vida.
La gent, provinent de molts pobles on Mn. Josep havia servit,
s’anaven fent lloc els uns als altres, sense distincions ni categories, units pel reconeixement a un pastor que havia estat
present en moments crucials de la vida de les persones, de les
famílies, de les parròquies i dels pobles.
En moments com aquests, la gent només parla quan el que
volen dir és més important que el silenci. I ben poques coses
poden ser més importants que el silenci en aquells moments.
Un silenci gràvid, reverend. Són moments inevitables de confrontació amb tot el misteri que se’ns escapa sota la capa fosca de la mort. En situacions així, la gent no fa el paper; davant
la mort no hi ha màscares. Són moments de veritat. La gent,
dintre del temple, encara que faci temps que no s’han vist,
se saluda amb una simple mirada que ho diu tot. Amb un gest
amable i un lleuger moviment de cap ens estem expressant de
veritat, com dient a l’altre: “Hola, la vida també és així, ja ho
veus, hi ha un dia per a cadascú; salut hi hagi; Déu sobretot;
jo també estimava Mn. Josep...”
El temple embolcallava en un sol sentiment els familiars, tota
la gentada i el presbiteri ple de celebrants entorn del taüt de
Mn. Josep, damunt del qual hi havia una estola i el leccionari
de la Paraula de Déu obert. Molts capellans havien vingut
d’arreu de la Diòcesi. Molts d’ells eren de la promoció del
finat, d’altres fins i tot més grans, que ja estan a l’asil de
preveres. D’aquests, alguns encara col·laboren a parròquies,
d’altres fan serveis esporàdics, i d’altres ja no poden sinó
resar i esperar. Fe i esperança. I la caritat, naturalment. És
probable que algú, fins i tot poc donat a misses, veient aquella capellanada pensés dintre seu allò que demanava Jesús:
“Mireu com s’estimen”.
Com un cor de monjos assajats per l’afecte comú al company
traspassat, les veus greus d’aquells homes avesats a acompanyar la gent fins al port de salvament, ressonaven bellament en
les pedres i en els cors del presents cantant el salm: “Com la
cérvola deleja l’aigua, així, Senyor, us desitja la meva ànima”.
El bisbe, més pare i pastor que mai, feia arribar, mengívola i
tendra de consol, la Paraula de Déu proclamada, i glossava la
grandesa de la vida humil i senzilla d’un capellà estimat per
tothom.
Acabada l’Eucaristia, tothom va sortir a fora a la plaça i allí,
envoltant fraternalment el fèretre, vam cantar el Virolai i el

Crec en un Déu. Un vent enratjat –no hi podia faltar– feia
voleiar les pàgines del llibre de la Paraula de sobre el taüt.
És l’única Paraula que no es pot emportar el vent. Mn. Josep
l’havia escampada a cabassats per l’Empordà, i molta grana
deu haver arrelat poc o molt en els cors dels presents i de
molts absents. Només Déu en podria fer el recompte.
El sol de mitja tarda, groguenc i esmorteït, semblava que
s’afegia a la pregària del poble tot iniciant el seu camí crepuscular, el que tots hem de fer també, “mentre esperem aquell
diumenge sense posta quan la humanitat sencera entrarà al
vostre repòs”.
Al cementiri de Vilatenim, recollit i obert alhora, vam deixar
reposant per sempre el familiar, el company, el mossèn, el
rector,el caçador, l’amic de tantes vides. Al cel sia.
Per cert, avui és el Dia del Seminari. És tan bonic ser capellà!

Mn. Miquel-Àngel Ferrés
Arxiprest
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COMPANYIA PA AMB TEATRE

En el darrer any, la companyia ha representat l’obra “Stop al matrimoni”
al mes de juliol, i també els pastorets el passat Nadal amb finalitats benèfiques.
En l’article de l’anterior edició d’aquesta revista hi va haver
una sèrie d’errors aliens a la nostra voluntat, com és el cas del
cognom d’un dels actors. A més, mancava fer esment de molts
col·laboradors, fet que en aquest número pretenem esmenar.
Volem comentar-vos l’obra “Stop al matrimoni” que es va
representar el 10 de juliol de 2010. A causa de la celebració
de la Final del Mundial l’endemà, la representació prevista
per a aquest dia (11 de juliol) es va haver d’ajornar per al 24
d’octubre.
“Stop al matrimoni” és una comèdia vodevil en tres actes original de Nicasi Camps i Pinós. L’acció té lloc en un taller
mecànic. El passat amorós del protagonista li fa rebutjar el
matrimoni en totes les seves formes i a més desencadenarà
un seguit de malentesos que ens porten cap a un romàntic i
sorprenent final.
El repartiment que el va dur a terme, coordinat per la Montserrat Via, fou el següent:
- Josep Sala (Cisco)
- Lupe Ruiz (Dora)
- Albert Tell (Gari)
- Jaume Salís (Pasqual)
- Montse Sagué (Elsa)
- Cristina Travé (Imma)
- David Masplà (Senyor Brunet)
- Carme Mató (Susi)
- Irene García (Lali)
- Marc García (Arcadi o ”Nen”)

Les ajudes tècniques, apuntador, el so, la llum, el muntatge, la
decoració, l’attrezzo i altres coses que sempre ens sorgeixen
van anar a càrrec de: Núria Serra, Francesc Brugués, Juanca
Martínez, Benjamí Masplà, Valentí Granés, Joan Mesas, Rosa
Nicolau... I si ens deixem algú preguem que ens disculpeu.
Gràcies a tots, es poden realitzar aquests actes que ens agraden, ens motiven i ens omplen de satisfacció i alegria, i no
deixa de ser una curiositat que cohesiona el poble.
També, com ja és costum i tradició de les dates nadalenques,
es va realitzar la representació de la nostra particular adaptació dels pastorets de Josep M. Folch i Torras el 19 de desembre de 2010. La coordinació també fou a càrrec de la Montserrat Via i els petits actors foren els nens i les nenes de Fortià
i Riumors escolaritzats o no a l’escola pública de Fortià. En
aquesta edició l’obra va resultar especialment enriquida per
la col·laboració dels nens i nenes que van tocar un instrument
musical, la incorporació de les narradores que foren la Glòria
Via i la Lupe Ruiz i els altres col·laboradors habituals en les
diferents tasques de control i realització.
Coincidint amb “La Marató de TV3”, dedicada a les malalties degeneratives, es va decidir que els diners recaptats en
l’entrada voluntària es destinessin a aquesta causa. Cultura i
solidaritat van ser l’ambient respirat.
Per la nostra part, ja està tot dit. De moment no tenim cap
projecte a la vista i si algú té alguna proposta, suggeriment o
crítica constructiva, estarem disposats a escoltar-lo.

Volem agrair la col·laboració i la implicació de tota la gent que participa en les representacions que se celebren al poble.
I també cal recordar en Josep Palmada, qui cada any participa amb entusiasme en el muntatge dels escenaris nadalencs i
altres activitats destacades.
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LA CAIXA DE SABATES

Qui em podia dir a mi que passats molts anys, tants com més de 50, aquella vella caixa
de sabates em depararia una grata sorpresa, la de retrobar-me a mi mateix i amb la
meva àvia, Antonia Avilés Mendoza, i també retrobar-me amb el meu passat infantil
de jocs i desitjos, desitjos en molt casos complerts per la proximitat de viure prop de
la família Nicolau, al carrer Castelló de Fortià.
La Rosa Nicolau era (és) de la meva edat, alguns mesos més
petita, per tant, per proximitat, per edat i malgrat pertànyer al
sexe femení, moltes vagades era companya de jocs en el pati
de casa seva i d’altres vegades en el mateix carrer a on hi vaig
viure quatre anys aproximadament.
Per tant, varen ser moltes les vegades que vaig manllevar
la desitjada bicicleta de fusta de la Rosa Nicolau, per poder
jugar i satisfer les meves ànsies d’infant, per poder tenir-la
encara que sigui només per una estona, aquella bicicleta de
fusta que els meus pares no em podien comprar i que els reis
tampoc no em podien portar.
En una d’aquestes vegades la meva àvia Antònia em cuidava,
o més ben dit, vigilava que no m’acostés massa a cal Ferrer o,
per ser més exactes, a la fornal del Ferrer, perquè donat com
era d’entremaliat, i encara ho sóc, el més fàcil que podia passar era que acabés al mig del carbó de la fornal del Ferrer.

Ignoro qui va ser qui ens va fer la fotografia, encara que sospito molt que devia de ser el meu oncle Antonio, que de tant
en tant venia amb la meva tia Josefa a passar uns dies, d’aleshores llunyana Andalusia, a casa i en època de marxar a la
també llunyana França a recollir raïm en llargs períodes, a
vegades de més de dos mesos, que solien anar de principis de
setembre fins passat els últims de octubre.
Pel que fa a la història que aquí explico, la foto de la bicicleta
va anar passant d’una caixa de sabates a una altra, i de la caixa
als antics àlbums de fotos de làmines transparents, que dit sigui
de pas, un dels seus grans defectes és menjar-se el color de
les fotos, per tant, recomano a tot aquell que tingui les fotos
en àlbum d’aquesta mena, torni a posar les fotos en caixes de
sabates o bé en un nou àlbum de fotos que no contingui làmines
de plàstic transparents o bé les digitalitzi, per així tenir-ne una
còpia més a mà i en alguns casos poder restaurar la foto i poder-la duplicar, com és el cas de la foto de la bicicleta.
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I per què no, després de digitalitzar o fer digitalitzar, també
tenim l’opció de fer un àlbum digital, àlbum que en aquests
moments són d’una gran qualitat i que, arribat el moment,
amb una sola digitalització i cost es poden arribar a fer tots
aquells àlbums que faci falta amb l’únic cost del preu de l’àlbum.

Perquè pugueu veure una mica més l’exemple, us poso un
parell de fotos més abans de ser restaurades i després de ser
restaurades.

En aquest cas, la vella foto de la bicicleta ha anat donant
tombs per diferents àlbums i caixes de sabates, fins que fa
pocs dies amb la petició de l’Elisenda de fer un article per a
la revista de la festa major d’estiu de Fortià, la vaig recuperar
de l’arxiu del meu ordinador on la tenia per restaurar, ja que
com podeu veure estava força malmesa i fins i tot en mancava
un tros.
Dit i fet, a part de recordar (per a mi) la vella i maca història
de la fotografia de la bicicleta de la Rosa Nicolau, amb la
qual de vegades fins i tot perseguia la vella Adelaida del meu
carrer i feia posar nerviosos el matxos que en Pitu (el Ferrer)
ferrava, vaig decidir que era hora de restaurar la vella foto.
Passades un parell d’hores de feina a l’ordinador, el resultat
va ser aquest que teniu a la revista: la primera foto és l’original i la segona és el resultat de la seva digitalització i posterior restauració mitjançant un programa informàtic, amb el
resultat que a més de poder tenir la fotografia original perfectament guardada, podem tenir la còpia restaurada i al mateix
temps fer-ne les còpies que vulguem sense necessitat de tocar
la vella còpia.
1958-1959. Les Closes de Riumors, on els meus pares varen treballar una
temporada. D’esquerra a dreta: Miquel Ruiz Romero, i als seus peus en
Miquel Ruiz Avilés (Miguelín); als braços del meu pare, el seu nebot Juan
Antonio Ruiz Ruiz; seguint per la dreta la meva mare Encarnación Avilés
Mendoza, i al seus peus la Guadalupe Ruiz Avilés (La Lupe); de genolls i
amb una criatura agafada, una noia que ha estat impossible d’identifir, com
també el nom de l’autor de la fotografia.

Espero que la història de la caixa de sabates us hagi agradat i
us animi a treure de les vostres velles caixes el bells records
i poder-los compartir. Per a qualsevol dubte podeu contactar
amb mi per mitjà del meu correu electrònic o en cas necessari
l’Elisenda us facilitarà el meu telèfon de contacte.
Salut i bona Festa Major!
1959. L’àvia Antònia Avilés i en Miquel Ruiz (Miguelín) amb la bicicleta de
la Rosa Nicolau davant de la casa on vivíem al carrer Castelló de Fortià.
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Miquel Ruiz i Avilés
Fotògraf
fotografiamiquelruiz@gmail.com

CULTURA

GISELA ESPIGULÉ GUANYA
EL X PREMI ALBERT COMPTE
El passat 5 de juliol, l’Institut d’Estudis Empordanesos va concedir el X Premi Albert Compte per a treballs de recerca d’Humanitats i Ciències Socials a la nostra veïna Gisela Espigulé
Pons, estudiant de l’Institut de Castelló d’Empúries, per l’estudi: “Fortianell: un recorregut per la seva història”. L’Institut
d’Estudis Empordanesos va ser fundat el 1957, i des de llavors ençà ha organitzat actes culturals de diversa mena entorn
de l’Empordà, sempre amb l’objectiu de difondre la cultura i

el patrimoni empordanès. Durant aquests anys ha publicat els
Annals i altres monografies agrupades en dues col·leccions:
biografies i monografies empordaneses, consultables on line a
www.raco.cat. Conscients de la importància d’un primer contacte amb la recerca que es fa a l’ensenyament secundari, i amb
la finalitat d’incentivar la recerca en Humanitats i Ciències Socials, es convoquen aquests premis Albert Compte, amb la col·
laboració de l’Ajuntament de Figueres. Moltes felicitats, Gisela!

La guanyadora, Gisela Espigulé (segona per l'esquerra), al costat del President de l'IEE, Pere Gifre.
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El racó de l'Associació
Benvolguts fortianencs i fortianenques,
Un any més, l'Associació de Joves de Fortià us presentem
les activitats que hem realitzat al llarg d’aquest darrer any.

Abans, però, volíem explicar-vos que les activitats que
realitzem des de fa uns anys s’han vist reduïdes en part
per la “jubilació” d’alguns dels nostres companys de
l’Associació.

MULLA'T 10
Per tercer any, els Joves de Fortià van portar la campanya
“Mulla’t per l’esclerosi múltiple” a la piscina municipal, que
des de fa dos anys es fa simultàniament a totes les piscines de
Catalunya, participant així en la recaptació de fons per a la investigació d’aquesta malaltia. Com en les darreres edicions, el

FESTA ESTIU 10
La Festa Major de Sant Cels 2010 (23, 24
i 25 juliol) va començar amb el partit de
futbol entre casats i solters amb molt bon
ambient i amb molta esportivitat i un resultat molt renyit. Es va fer la botifarrada i
el concert de l’Engata’t amb Dirty Jobs, el
primer concert dels Wolf Claus i els Neurotic Hells.
Un any més, dissabte al matí es va realitzar
el Waterpopular a la piscina municipal amb
molts equips engrescats. A la tarda vàrem
gaudir de la primera festa de l’espuma, organitzada i patrocinada pels Joves de Fortià, en la qual grans i petits ens ho vàrem
passar d’allò més bé. La festa va continuar
amb els actes habituals amb els Joves al
peu del canó.
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resultat d’aquesta activitat va ser positiu, ja que molta gent va
participar-hi amb donatius o amb la compra d’articles diversos
(tovalloles, bosses, moneders, samarretes...). Voldríem animar
a tothom que vulgui col·laborar com a voluntari d’aquesta activitat en properes edicions que s’adreci als Joves de Fortià.

JOVES
LOTERIA DE NADAL

CURSA DE SANT SILVESTRE 10

Vàrem repetir la iniciativa de vendre les participacions de loteria de Nadal per intentar repartir la sort a tots els veïns de Fortià
amb el número 27079. Us agraïm a tots la vostra col·laboració,
malgrat que la sort va caure en altres indrets. Aquest Nadal ho
tornarem a intentar!

La Cursa de Sant Silvestre de Fortià a poc a poc es va consolidant com un clàssic del darrer dia de l’any. Enguany va comptar amb la participació d’un parell d’energúmens disfressats, un
corredor acompanyat per un gos i esportistes de tots els nivells.
Amb sortida i arribada a la plaça Catalunya, passant per Can
Senillosa, es va acabar l'any fent esport, tant a peu com amb
bici, i amb una copa de cava per recuperar les forces. Aquest
any hi tornarem, esperem la vostra participació!

FESTA D’HIVERN 11
La quarta edició del playback va destacar per la qualitat de les
seves actuacions. Tant mainada com adults ens van mostrar les
seves millors habilitats escèniques, en una espectacle que no
va deixar ningú indiferent. Us animem a començar a assajar o
a pensar una peça musical que us faci gràcia per lluir-vos en la
cinquena edició del playback!

La festa va seguir el seu curs amb l'habitual campionat de truc,
l’espectacle infantil, el concert i el ball de nit (il·luminats pel
fanalet que va portar dues parelles a sopar als restaurants del
poble) i acabà amb les sardanes i el multitudinari ball de tarda.

CARNAVAL 2011
El carnaval, celebrat el 19 de març, va
començar amb la rua infantil amb les ja
tradicionals carrosses, entre les quals
va destacar els esquimals dels Amics
del Cargol, els mariners de l’AMPA
de Fortià-Riumors, els Bombers i els
arreplegats de l’Associació. Un cop
arribats al Centro l’espectacle infantil
dels “Xancleta” ens va fer ballar i agafar gana per a la xocolatada. La festa
va continuar a la nit amb el grup La
Montecarlo i a la mitja part la Batucada dels Tambors de l’Albera, que va fer
que l’ambient no decaigués per encarar
la recta final del Carnaval 2011.
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4a PEDALADA POPULAR
El passat 19 de juny vàrem realitzar la 4a pedalada amb una assistència consolidada, fregàrem
les 100 bicicletes i amb el punt de
mira cap al 5è aniversari d’aquesta
activitat lúdica/esportiva. Aquest
any ressaltem la modificació del
recorregut per tres llocs i fer-la
del tot circular. Volem agrair la
col·laboració de la família de Can
Senillosa per haver cedit el seu
jardí a l’hora del ja tradicional esmorzar i permetre’ns passar per la
seves finques vora el rec Sirvent.
Vàrem acabar la pedalada tot fent
un pica-pica al Centro.

Aquest any també vàrem posar el nostre granet de sorra en la
Diada Solidària per a l’Ainhoa amb una caminada popular en
la qual van participar-hi un centenar de persones.

Finalment, ens agradaria donar les gràcies a totes les persones que ens han ajudat en la realització
d’aquests actes i a tots els participants i assistents, ja que sense ells no tindria sentit organitzar-los.
També voldríem agrair a Tramuntana. TV la seva presència en algunes de les nostres activitats per
immortalitzar aquests grans moments.
Recordeu que a l’adreça web www.jovesdefortia.blogspot.com podreu veure les activitats que
hem realitzat, fotos, vídeos... També ens podeu trobar al Facebook, on ens podreu cercar com a
“Joves de Fortià”.
Us desitgem que passeu una molt bona festa major de Sant Cels i que gaudiu de totes les activitats
programades.
34
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gastronomia

PASTÍS DE TRES XOCOLATES

Ingredients:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 litre de nata per muntar
½ litre de llet
150 grams de xocolata negra
150 grams de xocolata amb llet
150 grams de xocolata blanca
3 sobres de quallada Royal
300 grams de sucre
1 paquet de galetes María Dorada
75 grams de mantega

Preparació:
Es desengrunen les galetes i es barregen
amb la mantega fosa fins que quedi una pasta
consistent que posarem a la base d’un motlle
rodó desmuntable. Es barregen la llet i la nata
en un recipient. D’aquesta barreja cal fer-ne
tres parts iguals que s’han d’escalfar per
separat. En cada recipient se li haurà
d’afegir un dels tipus de xocolata i 100 grams
de sucre. No s’han d’escalfar les xocolates
al mateix temps.

Quan un d’aquests recipients és calent se li
ha d’afegir un sobre de quallada, es remena
amb la batedora i quan està desfet es col·loca
sobre la base del motlle i es posa a la nevera
perquè faci una capa que eviti que després
es barregin les xocolates. Mentrestant,
la següent barreja de nata, llet, quallada
i xocolata s’està escalfant.
Quan la segona xocolata estigui ben barrejada
amb la nata i la llet i la quallada, es col·loca
sobre la primera xocolata que ja haurà quallat
a la nevera. Millor fer-ho amb un cullerot a
poc a poc. Amb la tercera xocolata s’ha de
fer el mateix procés.
És millor que el pastís es faci la nit abans
de menjar-se’l. Es pot adornar amb fruits
vermells o amb encenalls de xocolata que li
donin contrast. Per acabar, també es pot fer
aquest pastís en copes individuals, en aquest
cas no cal posar-hi la galeta.
M. Rosa Massot Cabrafiga
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Divendres 29 de juliol
A 2/4 de 9 del vespre:
PARTIT DE FUTBOL CASATS VS. SOLTERS
A 2/4 de 12 de la nit, a la pista poliesportiva:
FORTIÀ ROCK ‘11
Dissabte 30 de juliol
A 2/4 d’11, a la Piscina Municipal:
VI CAMPIONAT DE WATERPOLO
A 2/4 de 12, a la Plaça de Catalunya:
Benvinguda als veïns de TERRAUBE
A les 5 de la tarda, a la pista del Parc Bosc:
FESTA DE L’ESCUMA
A 2/4 de 12 de la nit:
Ball de nit amb ELS MÀGIC’S
Diumenge 31 de juliol
A les 11 del matí, al Parc dels Paradells:
VII CONCENTRACIÓ DE VESPA I MOTOS CLÀSSIQUES
A les 12 del migdia:
OFICI SOLEMNE amb acompanyament
de la COBLA ROSSINYOLETS
tot seguit, dues sardanes
A les 6 de la tarda, a la pista poliesportiva:
Sardanes amb la COBLA ROSSINYOLETS
Seguidament, ball amb el conjunt KIRTANA

