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972 53 41 49

Dispensari mèdic
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Farmàcia Núria Marcé

972 53 41 67

Emergències (telèfon únic)
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Atenció ciutadana
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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

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

972 18 25 00
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902 32 03 20

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

Serveis tècnics:
Dimecres de les 12 h a les 14 h
Deixalleria:
Dimecres de les 12 h a les 13 h
1r i 3r dissabte de mes de 12 h a 13 h
Treballadora social i educadora social:
Concerteu entrevista al 972 67 70 50
(Consell Comarcal de l'Alt Empordà)
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’11.15 a 13 h

d'11.45 a 13 h

de 9 a 10.45 h

d'11.15 a 13 h

d'11.15 a 13 h

de 9 a 10.45 h

infermera

de 9 a 10.45 h

RIUMORS

de 10 a 11.30 h

Tel. 972 53 42 72

Controls i visites
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Divendres

de 10 a 13 h

Tel. 972 50 68 04

TELÈFONS
Urgències
mèdiques

Dijous

de dilluns a divendres de 8 a 15 h: Dispensaris municipals o Ambulatori de Figueres
de 15 a 20 h trucar a l’Ambulatori de Figueres: 972 67 76 31
de 20 a 8 h, feiners i tots els festius, trucar a l’Hospital de Figueres: 972 51 24 00
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hi ha hagut un canvi a l’Ajuntament. L’acord entre Gent per
govern després de vint-i-vuit anys amb set mandats seguits del
Partit Socialista de Catalunya. Des del primer dia hem treballat i dialogat amb les entitats i veïns del poble, un fet que
serà el pal de paller de la nostra manera de fer. Volem obrir
l’Ajuntament a la ciutadania i aquest és el primer pas indis-
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l’altre, però amb l’esforç i la dedicació de tots farem possible

d’apropar la festa al poble. És per això que s’ha programat una
variada programació festiva, cultural i esportiva, que oferirà
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activitats de tot tipus durant cinc dies seguits. Volem que esde-
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oferta per a tots els públics i sense cap cost addicional.
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A la revista que teniu a les mans hi trobareu l’activitat social i

vingui una setmana assenyalada per a tots nosaltres amb una

esportiva realitzada al poble aquest any per l’AMPA Teresa de
Pallejà, Joves de Fortià, Fortià per la Independència, la colla de
les catifes del Corpus, la Comissió de Reis i pel CE Fortià, que
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enguany ha continuat la seva incansable tasca amb les categories inferiors i amb l’ascens del primer equip a 3a Catalana.

Edita:

A més a més, hi ha l’entrevista a l’acabat de jubilar Jaume
Bertran, el metge que durant tants anys ha tingut cura de la
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nostra salut. En aquest sentit, també hi ha un article sobre
Jeroni Poch, un metge fortianenc del segle XVII que estudià la
impotència sexual. També hi trobareu l’article de l’Èrika Serna
sobre l'antiga festa de l'arbre, el de la Montse Sagué que reflexiona sobre aquells fets o objecte que ens remeten al passat
i un article sobre l’Horta de Santa Clara, un projecte d’inserció
sociolaboral a Fortià.
L’equip de govern vol fer palès el seu agraïment a tots els veïns
i col·laboradors que feu possible aquesta revista i a tots els
anunciants. I alhora us desitja una bona festa major i que gaudiu de la revista.

DL: Gi-40-2001

Francesc, Josep, Dídac i Ramona
juliol 2015
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Informació municipal
GOVERN
D’acord amb el plec de condicions de la licitació per a la
compravenda, mitjançant subhasta pública i procediment
obert d’una parcel·la situada en el carrer Corral Roig, 3 de
la zona industrial Camí de Riumors (Els Cossos), complert
el tràmit, es va adjudicar a Els Masclans S.A.
Es resol de mutu acord, i per no donar-se els requisits
per a la formalització del contracte de la venda d’una
parcel·la destinada a la construcció de sis habitatges
subjectes a règim de protecció pública general, per a
lloguer o venda, es reverteix la parcel·la al patrimoni
municipal del sòl.
Es va acordar presentar una al·legació al document tècnic i ambiental de “Aumento de capacidad de la carretera N-II. Tramo: Orriols-la Jonquera PK 734+000 A
772+000”, que inclou l’estudi d’impacte ambiental, per
la seva execució, afecta a l’excepcionalitat de préstec i
la necessitat de prioritzar pedreres en explotació degudament legalitzades.
A la vista de la interposició d’un contenciós a l’Ajuntament, relacionat amb la imposició de multes coercitives,
l’Ajuntament de Fortià acordà comparèixer en el procediment.
Atès que s’havia esgotat el període de quatre anys des
del nomenament de jutge de Pau, es va fer una nova
elecció i es va nomenar Josep Via i Ferrer.
Quant a la fixació de les festes locals per a l’any 2015,
atenent que diversos serveis externs que es donen depenen directament de la capital de la comarca, i per
tal de poder homogeneïtzar les dates festives, es van
escollir els mateixos dies de Figueres. Resulta, per tant,
que són festius els dies 25 de maig i 29 de juny.
Es dóna suport a l’aprovació de la modificació d’estatuts
del Consorci Localret.
Es dóna compte de la comunicació rebuda de la Gerència Territorial de Girona relativa al procediment de regularització cadastral que es durà a terme en aquest
municipi a partir del mes de juny amb l’objectiu
d’incorporar al Cadastre i valorar a efectes de l’Impost
sobre béns immobles, tant les construccions omeses totalment o parcialment com les modificacions de dades
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físiques dels immobles que siguin incorrectes o incomplets, amb la finalitat d’assegurar la seva concordança
amb la realitat.
Es dóna compte que s’ha de demanar d’organitzar una
reunió informativa al sector agrícola del TM de Fortià
sobre la proposta de creació d’una comunitat d’usuaris
d’aigua a la plana litoral de la Muga.
L’Ajuntament es va adherir a diversos serveis oferts
pel Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya,
d’acord amb la legislació vigent i l’ordenança reguladora de l’administració electrònica.
Un any més, l’Ajuntament s’ha adherit al Pla Agrupat
de Formació Continua que organitzen l’ACM i la Diputació de Girona
Es va aprovar l’ordenança municipal de gestió de runes
i residus de la construcció.
Es va aprovar la proposta per a la prestació de treballs
en benefici de la comunitat d’una persona encausada.
Es dóna compte de la proposta de l’esborrany de conveni de subministrament d’aigua en alta per Vilamalla,
el Far, Riumors i Fortià, presentada per Fisersa.
Es va aprovar el model de declaració de béns patrimonials i el model de declaració de causes de possible
incompatibilitat i de qualsevol activitat que proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics, i
també la declaració dels béns patrimonials que, prèviament a la presa de possessió, ha de presentar el
càrrec de regidor entrant i també ha de fer-ho com a
càrrec sortint.
S’aprova la proposta per a la col·locació d’uns cartells
en els extrems de les carreteres que donen accés a la
travessera del Carrer Reina Sibil·la per informar els camions de la prohibició de passar amb vehicles de més
de 5Tm.
Vistes les propostes presentades per a la gestió del servei de socorrisme i organització d’activitats de natació
a la piscina municipal, s’acorda adjudicar aquest servei
al Servei d’Esports del Consell Comarcal.
Número 16
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Es va aprovar la signatura d’un conveni per a la cessió d’ús de les instal·lacions esportives municipals per
a l’organització d’un Campus Esportiu. Finalment, per
circumstàncies excepcionals, no s’ha pogut desenvolupar aquesta activitat.
S’ha considerat la necessitat de portar a terme la gestió
del servei de bar de la piscina municipal consistent a
donar aquest servei en horari d’obertura de la piscina.
Com altres anys, també s’ha fet conveni per a l’ús de la
piscina municipal amb casals i la Fundació Altem.
S’aprova per unanimitat el pressupost general de la
Corporació per a l’exercici 2015 que comprèn l’estat
d’ingressos i despeses, les bases d’execució del pressupost i la plantilla de personal, entre d’altres, amb el
següent resum per a capítols d’ingressos i despeses:
DESPESES PER CAPÍTOLS		

Euros

Capítol 1.- Despeses de personal		

158.529,00

Capítol 2.- De béns corrents i serveis

267.581,00

Capítol 3.- Despeses financeres		

3.720,00

Capítol 4.- Transferències corrents

28.000,00

Capítol 5.- Fons de contingències		

5.000,00

Capítol 6.- Inversions reals		

117.200,00

Capítol 9 .- Passius financers		
TOTAL:

13.970,00

INGRESSOS PER CAPÍTOLS
Capítol 1.- Impostos directes
Capítol 2.- Impostos indirectes

Capitol 3.- Taxes i altres ingressos
Capítol 4.- Transferències corrents
Capítol 5.- Ingressos patrimonials
Capítol 7.- Transferències de capital
TOTAL:

214.500,00
20.000,00

118.840,00
181.140,00
2.020,00
575.00,00
594.000,00

Es dóna compte de la liquidació del pressupost de
l’entitat corresponent a l’exercici 2014, amb el següent
resultat:
Pendent de cobrament d’exercici corrent 161.608,93
Pendent de cobrament d’exercici tancats 219.059,87
Pendent de cobrament no pressupostari
1.327,72
Cobraments realitzats pendents d’aplicació 128,50
Provisió per saldos de dubtós cobrament 41.957,37
Pendent de pagament d’exercici corrent 39.032,08
Pendent de pagament d’exercicis tancats 62.835,75
Pendent de pagament no pressupostari
7.073,53
Pagament realitzats pendents d’aplicació
0,00
Fons líquids
85.157,26
Desviació de finançament afectat
0,00
Romanent per a despeses generals

316.126,55

594.000,00

Obres i urbanisme
Es va aprovar definitivament el projecte d’obra municipal
ordinària titulat “Projecte per a la millora de la seguretat
i la salubritat del Centre Agrícola i Social”, amb un pressupost total de cent trenta-set mil tres-cents disset euros
amb cinquanta-un cèntims (137.317,51 euros) i vint-i-vuit
mil vuit-cents trenta-sis euros amb seixanta-vuit cèntims
d’IVA (28.836,68 euros) calculat amb un tipus del 21%. El
total de l’obra és de 166.154,19 euros.
Aquesta obra està inclosa en el Pla Únic d’Obres i Serveis
de Catalunya, amb una subvenció de la Diputació de Girona de setanta mil euros.
Amb l’objecte de millorar l’acústica de la sala de ball del
local, s’encarrega, s’aprova i s’executa un estudi acurat
per a la seva adequació. Actualment l’obra es troba en
fase d’execució. També es va encarregar el projecte de
legalització de l’activitat del referit edifici.
juliol 2015

Com a obra complementària a l’anterior s’ha aprovat
la modificació d’un tram de cablejat elèctric a la plaça
de l’Empordà, amb el soterrament d’una part de la
línia.
Es dóna compte de la resolució del president de la Diputació d’aprovació de la memòria valorada de “Rehabilitació del ferm i altres elements tècnics del camí
de la Pireta” (senyalització, drenatge...), que va des de
la C-31, a Vilamalla, fins a Fortià. Actualment aquesta
obra ja està finalitzada.
Informat pel departament de Comissió Territorial del
Patrimoni Cultural de Girona, el projecte de recalçats
de les façanes nord, est i oest de la casa de la Reina
Sibil·la, simultàniament a l’execució de l’obra es porta
a terme el control arqueològic de tots els moviments
de terres.
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Informació municipal
S’aprova provisionalment la modificació puntual del Pla
Especial Urbanístic d’Identificació i regulació de masies i
cases rurals de Fortià.
S’ha aprovat provisionalment el tràmit de la modificació
puntual de les Normes subsidiàries de planejament de
Fortià núm. 16. Àrea d’equipaments. L’objecte d’aquesta
modificació és dotar el planejament vigent d’un equipament ambiental privat integral de tractament i de residus
i altres, amb uns usos que complementin els existents ja
autoritzats.

S’aprova el Projecte executiu de pavimentació del camí
públic d’accés a les Batllies i Planta de tractament d’àrids
EB-152 del TM de Fortià, que també afecta els termes municipals de Siurana i Vilamalla.
Es va aprovar definitivament la desafectació d'un tram
del camí públic d'ús general que passa pel Mas d’en
Dorra amb la finalitat de desafectar-lo com a bé de domini públic i permutar-lo pel nou tram executat privat
que esdevindrà d’ús general i domini públic segons el
projecte.

Ajuts i subvencions
L’Ajuntament va contribuir amb una ajuda destinada
a minorar la despesa per la compra de material escolar
dels alumnes de l’Escola empadronats a Fortià per al curs
2014-2015.
També s’ha concedit un ajut a l’AMPA de l’Escola Teresa
de Pallejà.
Pel que fa a la Diputació de Girona, es van sol·licitar, entre
d’altres, els següents ajuts:
• Una subvenció per destinar-la a la segona fase de la
substitució de llumeneres de l’enllumenat públic de
vapor de sodi d’alta pressió i de vapor de mercuri per
unes altres de més eficients de tipus led.
• Es va demanar una subvenció destinada a la restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial, per
destinar-la a l’execució del projecte de restauració de
la façana est de la casa de la Reina Sibil·la.
Pel que refereix a la subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, anualitat 2015, es va distribuir
l’import adjudicat a les obres de pavimentació amb mescla bituminosa continua en calent de 4 cm de gruix, inclòs
fresat d’encaixos i regs d’adherència, de la plaça Catalunya, plaça de l’Església, Plaça Tarradellas, carrer del Delme
i carrer Tramuntana. Una part de la subvenció també es
va destinar a despeses corrents vinculades a la prestació
de serveis i, la resta, d’acord amb les bases de la convocatòria, a despesa cultural.
En relació amb la convocatòria per a l’atorgament de
subvencions destinades al Pla Especial d’Inversions Sostenibles, en la convocatòria del present exercici s’ha desti6
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nat a l’arranjament de camins rurals i a obres de manteniment de la via pública.
En aquesta mateixa convocatòria, corresponent a l’exercici 2014, s’hi va incloure la substitució de senyalització
orientativa del municipi i la de contenidors de recollida
de residus urbans. També s’ha demanat un ajut per al
desbrossament de marges.
En l’apartat de noves tecnologies l’import adjudicat es
destinarà a l’actualització del maquinari i programari de
l’Ajuntament.
En la convocatòria de foment de la pràctica esportiva es
va demanar un ajut per destinar-lo a despeses de manteniment de la zona esportiva.
També es va demanar el servei d’assistència tècnica als
ajuntaments per a la redacció dels plànols de delimitació de Fortià de mesures de prevenció dels incendis forestals.
En relació amb l’execució d’accions per a la millora de
l’eficiència energètica i reducció de l’emissió de gasos
d’efecte hivernacle es va demanar serveis de comptabilitat i gestió de subministraments energètics en serveis i
edificis municipals.
A la vista dels desperfectes ocasionats en camins com a
conseqüència de l’aiguat de l’hivern passat, també es va
demanar una subvenció fora de concurrència competitiva.
Es va demanar una altra subvenció al Departament de
Governació i Relacions Institucionals d’acord amb les baNúmero 16
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ses de la convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals.

Quant a sanitat, es van demanar subvencions per a millora de l’equipament mèdic de les instal·lacions i de manteniment del Dispensari mèdic municipal.

Benestar i salut
Es va acordar organitzar, a la Llar de Jubilats, tallers de
gimnàstica de manteniment adreçada a majors de seixanta anys a la primavera i un altre a la tardor.
Detectada la presència del mosquit tigre, l’Ajuntament
acordà adherir-se a la campanya per poder informar sobre aquesta plaga i portar a terme actuacions per a la
seva eliminació i procedir a seguir les pautes del protocol
assenyalat pel servei de prevenció amb la finalitat de protegir la població dels seus efectes.
L’Ajuntament de Fortià i el Departament de Salut, mitjançant la Secretaria de Salut Pública −Agència de Salut
Pública de Catalunya− van signar un nou conveni marc
de cooperació interadministrativa pel que fa a aspectes
relacionats amb la salut ambiental i alimentària de serveis
mínims de salut pública de competència local.
Al llarg de l’any s’han demanat diversos serveis a
l’organisme autònom de la Diputació de Girona, Dipsalut, que s'encarrega de donar cobertura a diverses obli-

gacions municipals pel que refereix a la salut pública. Alguns dels programes demanats han estat:
• Suport a la gestió de la salubritat de les sorreres
infantils.
• Avaluació i control de la qualitat de l’aigua a
l’aixeta del consumidor.
• Suport a la gestió i control d’instal·lacions de baix
risc de transmissió de legionel·losi.
• Programa de dinamització dels parcs urbans de
salut i la xarxa d’itinerari saludable, que tenen per
objecte combatre el sobrepès i la manca d’exercici.
• Programa de suport a la gestió del risc derivat de les
piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal.
• Col·locació de cartells informatius d’on està situat
el desfibril·lador (DEA).
• Programa de suport econòmic a les actuacions per
a la lluita i control integrat de plagues urbanes, per
destinar-la a insectes i rosegadors.
• Programa de suport econòmic per a la realització
d’activitats de promoció de la salut.

Eleccions Locals 2015
Com a resultat del sorteig dels membres de la Mesa electoral de les Eleccions Locals de 24 de maig de 2015, va
estar formada per:
President: Julio Llueca Fernández
Vocal 1r: Javier Hernández Gómez
Vocal 2n: Sara Carro Ferreras
El dia 24, al vespre, una vegada fet el recompte de vots, el
resultat definitiu va ser el següent:
Cens total:		
527
Escrutat:				
100%
Vots comptabilitzats: 375		
71,16%
Abstencions:		 152		28,84%
Vots nuls:
5
1,33%
Vots en blanc:
8
2,16%
juliol 2015

Partit		Vots		%
PSC-CP
161
43,51
GpF - AM
134
36,22
CiU
67
18,11

Regidors
3
3
1

Com a resultat de les eleccions locals, el passat dia 13
de juny es va celebrar la sessió plenària de constitució de
l’Ajuntament, els regidors electes que a partir d’ara formaran part de la Corporació per als propers quatre anys seran:
Sergi Mayolas Gironella
Fernando Morillas Morillas
Carles Vilà Fernández
Francesc Brugués Massot
Dídac García Manzano
Ramona Heras Casademont
Josep Tell Costa
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Informació municipal
En el decurs d’aquesta sessió els candidats electes van
prometre la següent pregunta:
Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de
l’Ajuntament de Fortià amb lleialtat al Rei, i guardar i
fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya?.
Seguidament es va passar a la votació per a l’elecció
d’alcalde amb els següents candidats i resultat:
Francesc Brugués Massot
4
Sergi Mayolas Gironella
3
Josep Tell Costa		
0
És el nombre de quatre vots a favor del candidat Francesc
Brugués Massot, de la llista Gent per Fortià, qui va obtenir la majoria absoluta.
Tot seguit va prometre per imperatiu legal el càrrec
d’alcalde.
Tenint la paraula, el nou alcalde electe es va dirigir als regidors del Consistori i públic en general i va donar les gràcies a regidors i votants tot demanant per a aquesta nova
etapa una bona entesa per seguir treballant pel poble.

La fotografia recull els components que han format part del Ple
i els nous regidors electes. S'agraeix a Miquel Ferrer Pou i Alonso
Rosillo Duran la seva tasca pels anys de servei al poble en el passat
mandat i es dóna la benvinguda als nous regidors Ramona Heras
Casademont i Carles Vilà Fernández. Foto: Miquel Ruiz

En data de 22 de juny es va celebrar la sessió d’organització
i funcionament del Ple de l’Ajuntament.
Quant al règim de les sessions ordinàries, se celebraran
l’últim dijous de cada dos mesos, a les 20,15 hores.
Es va determinar que la comissió especial de comptes estarà integrada pels membres següents:
President: Francesc Brugués i Massot, alcalde
Vocals:
• Un membre representant de Gent per Fortià: Dídac
García Manzano.
• El membre que encapçala la llista del Partit dels Socialistes de Catalunya: Sergi Mayolas Gironella.
• El membre que encapçala la llista de Convergència i
Unió: Josep Tell Costa.
Quant a nomenament de representants de la Corporació
en òrgans col·legiats es va proposar el següent:
Nomenar representant de la Corporació a l’Assemblea
General de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques al regidor Josep Tell Costa.
Nomenar representant de la Corporació a l’Assemblea
General de la Federació de Municipis de Catalunya a la
regidora Ramona Heras Casademont.

Lliurament de la vara d'alcalde al regidor Francesc Brugués Massot
per part del president de la mesa d’edat, el regidor Josep Tell Costa.
Foto: Miquel Ruiz
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Nomenar representant de la Corporació a l’Assemblea
General del Consorci Localret al regidor Dídac García
Manzano.
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Nomenar representant de la Corporació al Ple del Consorci per a la Normalització Lingüística al regidor Francesc
Brugués Massot.
Nomenar representant de la Corporació a l’Assemblea
General del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament a la regidora Ramona Heras Casademont.
Nomenar representants de la Corporació a l’Assemblea
de la Mancomunitat de municipis de Fortià i Riumors a
Francesc Brugués Massot, Dídac García Manzano i Josep
Tell Costa i com a suplent: Ramona Heras Casademont
Pel que fa a règim de dedicacions i retribucions s’estableix
el següent:
Establir que el senyor Francesc Brugués Massot, alcalde de
la Corporació, exerceixi el seu càrrec amb dedicació parcial, amb una dedicació mínima de quinze hores setmanals
i unes retribucions de 3.282 euros bruts anuals, import provinent únicament del 50% restant de la mateixa subvenció
de càrrecs electes atorgada per la Generalitat de Catalunya
als municipis de menys de 2.000 habitants.

Quant a nomenaments de tinent d’alcalde, el Ple és
dóna per assabentat de la resolució en la qual es proposa:
Primer tinent d’alcalde: Sr. Josep Tell Costa.
Segon tinent d’alcalde: Sr. Dídac García Manzano.
Es deleguen en els regidors següents les atribucions
que s’indiquen a continuació:
A favor del senyor Josep Tell Costa (mail de contacte:
urbanisme@fortia.cat) primer tinent d’alcalde, una delegació especial de les àrees d’Urbanisme i Esports.
A favor del senyor Dídac García Manzano (mail de
contacte: hisenda@fortia.cat) segon tinent d’alcalde,
una delegació especial de l’Àrea d’Hisenda, Recursos
Humans, Joventut, TIC (tecnologia de la informació i
comunicació) Sanitat i Serveis Socials.
A favor de la senyora Ramona Heras Casademont (mail
de contacte: cultura@fortia.cat) una delegació especial
d’Ensenyament, Cultura i Espectacles.

Establir que el senyor Josep Tell Costa, primer tinent
d’alcalde de la Corporació, exerceixi el seu càrrec amb dedicació parcial, amb una dedicació mínima de quinze hores
setmanals i unes retribucions de 3.282 euros bruts anuals,
import provinent únicament del 50% restant de la mateixa
subvenció de càrrecs electes atorgada per la Generalitat
de Catalunya als municipis de menys de 2.000 habitants.

Corresponen a l’Alcaldia (mail de contacte: alcaldia@
fortia.cat) les atribucions que li són pròpies i inherents amb el càrrec, entre elles la direcció del govern i
l’administració municipal, i també la direcció superior de
tot el personal de la Corporació. Es reserva els àmbits de
Governació, Protecció Civil, Medi Ambient, Agricultura i
Ramaderia, Serveis i Participació Ciutadana i tot allò que
no hagi estat prèviament delegat.

Es dóna compte del nomenament del segon tinent
d’alcalde, Dídac García Manzano, per al càrrec de tresorer de l’Ajuntament de Fortià i rellevar-lo de l’obligació
de prestar fiança i establir que la resta de regidors seran
responsables solidàriament del resultat de la gestió.

Les delegacions especials comprenen la direcció, gestió,
inspecció i impuls dels assumptes de l’àrea, com també
les facultats d’informe i proposta dels acords municipals;
no inclouen les facultats de resoldre mitjançant actes
administratius que afectin a tercers.

EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ ANY 2014
Habitants de Fortià*.......................................................................................................................................................710
*Institut Nacional d’Estadística (INE) a 1 de gener de 2014
*Dades provisionals a 1 de gener de 2015..................................................................................................................................723

Alta canvi de municipi (estranger)....................................................................................................................................5
Alta canvi de municipi......................................................................................................................................................48
Altes per naixement (Registre Civil)..................................................................................................................................3
Baixa per canvi de municipi............................................................................................................................................29
Baixa per defunció...............................................................................................................................................................9
Matrimonis (Registre Civil).................................................................................................................................................3
juliol 2015
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Informació municipal
Moltes gràcies a tots
Des d'aquí faig arribar el meu agraïment, en nom
dels meus companys i el meu, a tots els fortianencs
i fortianenques que han estat al nostre costat en el
temps del nostre mandat i que d'una manera poc habitual vam passar al capdavant de l'Ajuntament de
Fortià.
Sabem que, com tothom, hem fet coses ben fetes i
d'altres no tant, però us fem saber que ho hem intentat amb ganes i de tot cor!
També donem les gràcies als veïns i veïnes del poble
que ens vàreu confiar el vostre vot. I desitgem que
els nous governants ho facin d'allò més bé, i l'acord
dels pactes que van arribar siguin en benefici del
nostre poble com sempre que es fa via, i aquest no és
un camí fàcil. Hi ha hagut decepcions i alegries, hem
fet el que bonament hem sabut i esperem que d'ara
endavant sigui un camí ple d'encerts.

Agraïm, tant el meu equip com jo, el suport que hem
rebut, tant en el resultat electoral, no debades hem
estat la llista més votada, com també a la gent que ens
anima en el dia a dia i ens fa costat.
Aquesta serà una nova etapa, sense oblidar-nos
del nostre poble, que en gaudirem i hi seguirem
col·laborant.
Des d'aquí, una vegada més, agraeixo tant als companys de llista com als que no hi figuren que, amb la
seva implicació i dedicació, han fet possible la nostra
candidatura i també donar la benvinguda al nou regidor de la llista, en Carles Vila.
Moltes gràcies i bona festa Major!
Sergi Mayolas i Gironella
Regidor del PSC

MEDI AMBIENT

L’aiguat de novembre
Com a fet excepcional, el darrer cap de setmana de novembre de l’any passat el poble de Fortià, com la resta
de la comarca de l’Alt Empordà, es va veure afectat
per un temporal de llevant que va desencadenar en un
fort aiguat.
Aquesta vegada, però, no va afectar el nucli urbà, tot
i que el rec del Molí anava de gom a gom, no va desbordar.
Sí, però, que es van veure afectats per inundació alguns
masos del poble, que van quedar o bé incomunicats o
amb la planta baixa inundada.
El corrent de l’aigua va incidir directament en alguns camins rurals que van quedar molt malmesos per l’aiguat.
10
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Es va procedir a reparar-los de forma urgent, ja que el
mal estat podia ser motiu de sinistralitat.
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SALUT

Dipsalut ha posat en marxa
una aplicació que permet localitzar
els desfibril·ladors més propers

Dipsalut ha creat l’aplicació per a mòbils i tauletes
“DEACAT”, que permet localitzar el desfibril·lador més
proper i indica com arribar-hi. A més, facilita la trucada a
Emergències i dóna instruccions per atendre la persona
que ha patit l’aturada cardíaca i per utilitzar idòniament
el desfibril·lador. L’aplicació es pot descarregar gratuïtament des de les plataformes AppStore i GooglePlay.
“DEACAT” preveu dos tipus d’ús: el de consulta i el
d’emergència. L’opció de consulta permet geolocalitzar
els desfibril·ladors d’ús públic que Dipsalut ha implantat arreu de la demarcació de Girona (es poden buscar
per municipi o per comarca), obtenir informació sobre
el programa “Girona, territori cardioprotegit” i aprendre a actuar en cas d’aturada cardíaca utilitzant els
desfibril·ladors (per mitjà de vinyetes i d’un videotutorial). Si es tria l’opció “Tinc una emergència”, localitza el
desfibril·lador més proper a l’usuari, dóna les pautes per
actuar i facilita la trucada al 112.

Actualment “DEACAT” localitza el mig miler de desfibril·ladors “fixos” (els que hi ha dins de columnes
taronges a places, carrers i façanes d’equipaments) implantats per Dipsalut als municipis de les comarques gironines.
La creació d’aquesta aplicació s’emmarca dins del programa “Girona, territori cardioprotegit” que ha suposat
la implantació de 747 desfibril·ladors d’ús públic arreu
de les comarques gironines (503 de “fixos”, 197 en els
vehicles dels cossos d’emergència i 47 que l’Organisme
cedeix de manera temporal a entitats i ajuntaments) i
que ja ha permès recuperar vint-i-quatre persones que
havien patit una aturada cardíaca al carrer. Cal recordar
que qualsevol persona pot fer ús dels aparells, encara
que no tingui formació en la matèria, ja que són automàtics i no poden causar cap dany.

Descàrrega:
L’aplicació es pot descarregar gratuïtament des
d’AppStore i Google Play, per a dispositius mòbils amb
sistema operatiu IOs i Android. També es podrà descarregar des del codi QR que es difondrà a través de diversos canals.
juliol 2015
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Diputació de Girona

La

Sibil.la

11

Informació municipal
Servei Local de Teleassistència
Memòria 2014 a Fortià
Des de la posada en marxa del Servei Local de Teleassistència, l’1 d’octubre de 2006, quinze persones del municipi de Fortià han pogut envellir amb més seguretat i
qualitat de vida a casa seva, gràcies a aquesta prestació
social que ofereix la Diputació de Girona conjuntament
amb els municipis de la demarcació.
El servei dóna una major autonomia funcional a aquestes
persones i proporciona tranquil·litat tant a elles mateixes
com a l'entorn familiar.
Durant l'any 2014, onze persones van gaudir del Servei
Local de Teleassistència (SLT) a Fortià. El SLT atenia deu
persones usuàries en finalitzar l'any.
Al llarg de l’any, s’han efectuat quatre altes i s’ha produït
una baixa d’usuaris en el servei. Així, durant el 2014, el
SLT ha gestionat dinou emergències i trenta-quatre visites als domicilis al municipi de Fortià.
El Servei Local de Teleassistència és un servei públic
d’atenció domiciliària que permet millorar l’autonomia
de les persones grans o amb discapacitat que viuen soles
o que hi passen moltes hores.
Aquest servei millora la qualitat de vida de les persones
usuàries, ja que se’ls ofereix companyia, seguretat i atenció permanent les 24 hores dels 365 dies de l’any, la qual
cosa els permet viure a casa seva amb tranquil·litat.
Diputació de Girona

Obligatorietat del registre d'animals de companyia
Us recordem que els propietaris d’animals de companyia els
han d’inscriure en el registre del cens municipal d’animals
de companyia de l’Ajuntament.
En el cens s’han d’inscriure les altes, les modificacions i les
baixes de l’animal.

Com fer-ho?
Presencialment a l’Ajuntament aportant la documentació
següent:
1.- Imprès municipal degudament complimentat.
2.- DNI del propietari o posseïdor.
3.- Document d’identificació de l’animal:
cartilla veterinària, targeta de microxip…
No té cap cost, i la inscripció és immediata.
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ACTIVITATS

Ses Majestats els Reis d’Orient
L’arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient és una de les
festes més celebrades per la mainada d’arreu de molts
països i, per tant, des de principis de desembre, la Comissió de Reis i el Consistori es va posar en marxa amb la
finalitat de fer-los arribar per tots els mitjans possibles.

Des d’aquí volem fer arribar el nostre agraïment a tots els
que fan possible aquesta arribada, que són molts, i animar a qui hi vulgui participar per tal de poder anar celebrant i compartint aquesta màgia durant molt de temps.

El dia 5 de gener, i a partir de les set de la tarda i sense
massa fred, la plaça Catalunya de Fortià estava plena de
fanalets d’infants acompanyats per pares, mares, avis,
àvies, tiets i tietes. La comitiva de patges arribà amb
torxes i a pas de bombo. Ses Majestats saludaren des
de la seva carrossa, pujaren al balcó de l’Ajuntament on
l’alcalde i un regidor els esperaven amb unes paraules i
el patge reial del rei Gaspar també digué el seu pregó.
Seguidament, els més petits reberen un regal a la falda
d’algun de Ses Majestats al Centre Agrícola i Social.

Gener
En la nit, tres mudats
cavallers fan sa via.
Són tres reis d’Orient
que han sortit d’un país
sense nom.
Si teniu en el cor fantasia,
inventeu-ne un de bell
per al món més feliç.
			

Joana Raspall

La Comissió de Reis

XI Trobada de motos vespa i clàssiques
El passat dia 27 de
juliol, amb motiu de
la Festa Major de
Sant Cels, en el parc
dels Paradells, va tenir lloc l'onzena trobada de motos vespa
i clàssiques.
Veiem aquí els participants preparant-se
per a la sortida de la
passejada.
juliol 2015
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Cultura i festes
Diada d’Homenatge a la Vellesa
El passat dia 17 de maig, coincidint, com sempre, amb el tercer diumenge del mes de maig,
es va celebrar el vuitè Homenatge a la Vellesa.
El programa d’actes va consistir amb l’ofici solemne,
sardanes, la fotografia, el dinar, regals i sobretaula.
Cal destacar la col·laboració dels veïns en l’exposició de
fotos de casament que encara llueix a la Llar de Jubilats
i que es va inaugurar en aquest dia tan assenyalat per
a la nostra gent gran.

Detall de l'exposició de fotos de casament que es pot visitar a la
Llar de Jubilats.

També cal agrair la dedicació de totes i tots els voluntaris que fan possible aquesta diada, i esperem continuar
comptant amb tots ells en les pròximes edicions.
Els veïns de Terraube, Vicente i Maïté, que ens han acompanyat
en moltes celebracions des de l'agermanament, i que aquest
any també van venir amb regals que es van lliurar als homenatjats
amb motiu de la celebració de l'Homenatge a la Vellesa.
Per molts anys!

En aquest esdeveniment es van poder estrenar algunes
de les obres de reforma del Centre Agrícola i Social,
d’altres van haver d’esperar una segona fase.

El grup de jubilats a la sortida de l'Ofici.
14
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Història
Un segle de la festa
de l’arbre a Fortià (1915)
Per ERIKA SERNA COBA
Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà
Al segle XIX, i per influència directa de la Revolució
Francesa, van néixer festes i es van generalitzar en alguns països d’influència francesa, una cultura més cívica, amb un calendari naturalista i festiu més laic. En
relació amb el tema dels arbres va sorgir amb força la
festa dels arbres de la Llibertat. Es guarnien amb cintes i escarapel·les tricolors, que substituïen les creus
de maig tradicionals. Al voltant, es feien parlaments,
berenades i balls. A finals del segle XIX es van crear
arreu festes de l’arbre, de caràcter sempre cívic. A Catalunya, la primera va ser una celebració impulsada per
l'enginyer forestal Rafael Puig i Valls, precursor de la
defensa del medi natural al nostre país. Seguia la mateixa línia de l’Arbor Day de Nebraska del 1872. Volia
difondre la importància dels arbres com a reguladors
del cicle de l'aigua, protectors contra l'erosió i moduladors del paisatge. I va tenir lloc al Parc de Barcelona
el 1899, organitzada per la Societat Amics de la Festa
de l'Arbre, que havia estat fundada pel mateix Rafael
Puig; hi varen assistir mil cinc-cents nens i nenes, i es
van plantar quatre-cents pins i el discurs de Rafael Puig
va incidir en la necessitat de fomentar la riquesa forestal. L’any 1915, mitjançant la publicació d’una Reial
Ordre del Ministeri de Foment i un Reial Decret del Ministeri de Governació, es va establir com a obligatòria
estatalment la Fiesta del Árbol. Després, el general
Primo de Rivera va disposar que cada any havien de
plantar-se cent arbres com a mínim a cada població.
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Arbre plantat just al davant de l’Ajuntament de Fortià.

I així la celebració va quedar establerta a tots els pobles. Amb la desaparició de l’obligació, va desaparèixer
també la festa.
Curiosament, a Fortià la Festa de l’Arbre de l’any
1915 és la celebració laica documentada més antiga
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de la qual tenim constància, ja que segons el llibre
d’actes municipal, compleixen l’obligatorietat decretada pel rei Alfons XIII. Una comissió especial organitzà la plantació de vint-i-un plataners al paratge Paradells i un a la Plaça Catalunya –nom actual.
La diada acabà a la tarda amb repartiment de berenar entre la mainada. Els més grans del poble recorden llunyament un plataner al bell mig de la plaça,
però fins a la dècada dels seixanta, en què s’hagué
de tallar, i fins fa pocs anys. no s’ha plantat el plataner actual. Altres replantaments han estat fets al
municipi el 1990, amb dos-cents arbres de diverses
espècies al cementiri, al camp de futbol i a la zona
verda de la urbanització del Camp de l'Església, i
també el 1979 al paratge Rec del Molí, segons recullen diferents expedients conservats a l'arxiu.
Un clar precedent de les festes de l’arbre són la plantació d’arbres de la llibertat, també símbols de la Revolució Francesca que foren portats dels Estats Units
i s’escamparen per tot Europa des de principis del segle XIX, com a mínim. A Figueres, de tradició i majoria republicana, es plantà el mateix dia 11 de febrer
i, seguint les notícies del bisetmanari El Ampurdanés,
se sap que van plantar-se'n també a Cadaqués, Garrigàs, Borrassà, Peralada i Vilademuls, entre altres
poblacions de la comarca. Per altres fonts ho sabem
també d'Alella, Arbúcies, Colera, Llançà, Olot, Santa
Pau... A Figueres, el canvi no es va fer fins al gener
de 1871, en el regnat d'Amadeu I de Savoia. En lloc
de l'emplaçament inicial de la plaça de la Constitució –avui de l'Ajuntament–, l'arbre nou es va plantar
al centre de la plaça dels Monjos –actual plaça del
Gra, coberta–, on comença la carretera de Roses. El
cronista del periòdic republicà federal se n'alegrava,
però temia que la tendra alzina tingués una vida efí-
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Recordatori de la Fiesta del Árbol.

mera, si la llibertat no podia fer arrels, davant del
retrocés que suposava el restabliment de la monarquia. En un ajuntament de l'Empordà ja s'havia pensat d'arrencar voluntàriament l'Arbre de la Llibertat,
en ser elegit el rei Amadeu I, el desembre de 1870.
La majoria d'aquells arbres de la llibertat han desaparegut, fins i tot, la seva memòria. Li deu el nom la
Rambla de la Llibertat de Girona, batejada així en el
seu record, el 1885, ja que l'arbre va ser tallat perquè
s'havia plantat al mig del pas. En algunes poblacions,
però, continua presidint i donant ombra en els llocs
més cèntrics. És el cas dels venerables plàtans de les
places principals de Colera i Llançà.
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Història
Jeroni Poch, un metge
fortianenc del segle XVII
Per POL MESEGUER I BELL
Doctor en Història
A mitjans de l’any 1637 l’impressor gironí Gaspar Garrich va rebre un encàrrec no gaire corrent: imprimir un
tractat mèdic. L’autor del llibre era el doctor en medicina, fortianenc, Jeroni Poch. Al taller Garrich, un dels
tallers amb més solera de l’època de la ciutat de Girona, es van imprimir i enquadernar els exemplars de De
Naturae malitia aetatem superante et de impotentia
ad copulam carnalem, que analitzava la naturalesa, les
causes i les afectacions de la impotència sexual. El 4 de
maig de 1637 havia obtingut la llicència del lloctinent
de Catalunya, aleshores el comte d’Empúries Enric III,
per poder-la imprimir.
A hores d’ara es tenen poques notícies de la vida de
Jeroni Poch. Des de l’inici del segle XVI hi ha una forta
presència a Fortià de diverses branques de la família
del mas Poch. Destaquen per sobre de tots el prevere i domer de la parròquia de Fortià, Pere Poch (entorn de 1580) i el prevere i sagristà, Narcís Poch (entorn de 1585 fins al 1615). Els primers documents que
ens ajuden a resseguir la trajectòria de Jeroni estan
relacionats amb una dispensa papal que va obtenir el
mes de setembre de 1606. La dispensa ens descriu que
l’aleshores l’estudiant fortianenc havia nascut fruit de
la relació que havia mantingut un prevere i una vídua.
Així doncs, el pare de Jeroni era un eclesiàstic anomenat Poch, però la pregunta és si era un dels dos abans
esmentats. Enlloc s’ha pogut provar si seria un dels dos,
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o quin dels dos ho podria ser. Pere Poch va morir el
1593 i Narcís Poch seguirà essent prevere a Fortià fins a
la seva mort el 1615. Als testaments d’ambdós preveres
no hi ha tampoc referències a cap fill il·legítim. I per
acabar-ho d’adobar, als llibres de baptismes de Fortià
no es documenta el seu naixement, un fet del tot normal, ja que segurament va néixer fora de la població
per l’escàndol que devia provocar.
La dispensa enviada des de Roma li permetia que en
un futur es pogués presentar o instituir càrrecs eclesiàstics i en pogués rebre les pensions que li pertoquessin,
encara que fos el fill bastard d’un eclesiàstic amb una
vídua. A banda d’aquests documents relacionats amb
la dispensa no se sap res més de la seva vida d’escolar.
La pràctica desaparició de la documentació dels Estudis
de Girona i Barcelona durant el segle XIX impossibiliten aprofundir en aquest camp. Tot i això, l’historiador
de la medicina Anastasio Chinchilla assegurava que,
d’acord amb la recerca que havia realitzat, Poch havia
estudiat a Barcelona i després s’havia establert a Girona (1845, p. 433). Aquest fet contrasta amb la dispensa
que situa a Jeroni Poch en la seva edat d’estudiant a la
ciutat de l’Onyar.
A principis del segle XVII la vida universitària dels estudiants catalans se cenyia a les fronteres del Principat
per la prohibició reial de 1568 (a la Corona d’Aragó, a
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començar cap a l’any 1572 per tal de donar resposta
als estudiants que no podien estudiar més enllà del
Rosselló, especialment a Montpeller, una ciutat amb
gran tradició universitària entre els estudiants catalans. En aquesta línia, l’Escola de Medicina gironina
va començar entorn dels anys 1575-1576.
Per obtenir el grau de doctor, després de tres anys
dels estudis de medicina, calia realitzar unes pràctiques i una argumentació sobre obres clàssiques davant d’un tribunal. Amb tot, cal tenir en compte que
fins ben entrat el segle XVII no hi havia una autèntica
especialització mèdica a banda de la dicotomia entre
metges i cirurgians. En aquella època Catalunya quedava molt enrere respecte altres països d’Europa. A tall
d’anècdota i contraposició, el mateix any de la publicació de Poch va néixer a França François Mariceau (16371709), que al cap d’uns anys es convertiria en una de
les principals figures de l’obstetrícia i ginecologia de
l’època. Un cop acabats els seus estudis, Poch s’establí a
Girona per exercir de metge. Aleshores la capital gironina tenia uns 5.000 habitants i entre quatre i sis metges, a banda de nombrosos barbers cirurgians.

Portada de De Naturae malitia aetatem superante et de
impotentia ad copulam carnalem.

la resta de la Monarquia Hispànica el 1559) de sortir a
estudiar a l’estranger. La monarquia i l’Església volien
evitar qualsevol contacte dels estudiants amb la Reforma Protestant estesa en diversos països europeus.
Així, de pas, també intentaven potenciar els centres
del país. Malgrat la prohibició, hi havia estudiants que
van continuar marxant a estudiar a centres estrangers. A casa nostra, els Estudis Generals de Girona van
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L’any 1636, un any abans de la publicació de l’obra,
es té documentada l’estada de Jeroni Poch a Fortià. El
18 d’agost d’aquell any va ser present a la Casa Gran
de Fortià com a testimoni del testament del cavaller
Pere Ignasi Ferrer. En el document es descriu a Poch
com a doctor en medicina domiciliat a Girona i estava
acompanyat d’un jove cirurgià de Castelló d’Empúries
anomenat Jeroni Abrich, que també actuà com a
testimoni. L’estat de salut de Pere Ignasi Ferrer havia requerit ben segur la presència d’ambdós al seu
domicili. La pregunta és si la seva presència es devia
a la seva reconeguda vàlua i/o a l’amistat entre dos
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Història
fortianencs que havien obtingut un important ascens
social al llarg de la seva vida. Més enllà d’aquestes notes biogràfiques, de moment, no se sap res més de la
seva carrera professional ni la seva data de defunció.
Tot i això, el que es pot afirmar és que no va ocupar cap
càrrec ni ofici municipal a Girona per la seva categoria
social, atenent-nos al llibre d’insaculacions del Consell
de Girona.
Un cop resseguides algunes dades biogràfiques sobre
Jeroni Poch, analitzarem el contingut de De Naturae
malitia aetatem superante et de impotentia ad copulam carnalem. El doctor fortianenc va dividir l’obra en
dos tractats reunits en un sol volum. Segons el mateix
autor, mai ningú no havia dedicat un estudi a aquest
tema. Cal esmentar també que Poch va dedicar el llibre
als seus col·legues metges de Girona.
En el primer tractat va analitzar quina era l’edat més
bona per contraure el matrimoni resseguint les opinions dels principals filòsofs i canonistes, a partir dels
quals afirmava que no hi havia cap edat determinada
perquè l’aptitud sexual o carnal depèn de la precocitat
o la tardança en el desenvolupament de cada home o
dona. Tot i això, no defensa els matrimonis d’avançada
edat perquè eren més proclius a patir els mals de la
impotència. També va tenir en compte quan es despertava la gana sexual entre els joves, que depenia del vigor de cadascun d’ells, i dels signes que indicaven quan
els joves eren aptes per a la propagació. Per a Poch les
dones eren aptes a partir dels dotze anys i els homes
als catorze, ja que eren les edats vàlides per poder contraure matrimoni segons els cànons. Amb aquestes curtes edats, si tenien cap accident (es referia a la impotència), eren a temps de poder-lo corregir. Per tancar el
primer dels dos tractats, va reflexionar sobre la curació

de l’hemorràgia en el primer coit i de les desproporcions del membre viril.
En el segon tractat, el metge fortianenc es va ocupar
de la impotència, tot analitzant els atributs sexuals
dels homes i de les dones, els quals estan subjectes a
dos tipus d’estímuls, els subjectes a la pròpia voluntat i
als animals. També es preguntava si calia acabar el coit
per poder engendrar, a la qual cosa responia que sí, ja
que el màxim plaer és en el moment de l’expulsió i, per
tant, dedueix, que aquest és un mecanisme de conservació de la mateixa espècie. Finalment, va examinar el
que s’havia d’entendre per impotència, d’un o tots dos
cònjuges, que impedís el matrimoni, les seves causes i
la seva curació.
Si es ressegueix la literatura mèdica que analitza el tractat de Jeroni Poch, aquesta no és gaire benèvola amb
ell. L’any 1998 els doctors Fuster i Carrera afirmaven que
el tractat mèdic forense relacionat amb la generació i el
matrimoni de Poch va ser “molt llegit a la seva època,
però de poc valor mèdic” (Fuster; Carrera, 1998, p. 23).
Quasi dos segles abans, Vicenç Mitjavila Fisonell, metge honorari de la família reial espanyola, comentava:
“en el cual se leen especies muy curiosas e interesantes
acerca la sobredicha impotencia” (1803, p.73). Són dues
anàlisis totalment oposades per l’avenç prodigiós que
ha realitzat la medicina entre els segles XIX i XX.
A mitjans del segle XIX dos altres autors van analitzar
l’estudi de Poch. El primer d’ells va ser l’historiador de
la medicina Anastasio Cinchilla, que va fer una dura
crítica del contingut de l’obra. És d’interès transcriure
la seva opinió sobre el tractat: "En esta obrita supone una lucha entre la naturaleza y la edad, y que esta
queda muchas veces vencida por los impulsos de una

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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naturaleza desarrolada prematuramente. Asegura [Jeroni Poch] que hasta su tiempo nadie había escrito de
esta materia" (1845, p. 433).

que pot ser causada per un malefici que es pot curar
amb exorcismes; o bé, que la potestat diabòlica impediria els actes veneris (1847, p. 263).

El segon historiador de la medicina del segle XIX que
va analitzar a Jeroni Poch va ser Hernández Morejón.
Segons ell, el fortianenc va fonamentar el seu tractat
en els coneixements que havia adquirit per mitjà de
filòsofs, teòlegs i canonistes. Després d’analitzar minuciosament De Naturae malitia aetatem superante et
de impotentia ad copulam carnalem, fa mofa qualificant d’“absurdes” algunes de les tesis de Poch (1847, p.
261), com ara quan tracta temes d’impotència i afirma

378 anys després de la seva publicació encara es conserven alguns exemplars del tractat mèdic de Jeroni
Poch. Se’n coneixen còpies a la Biblioteca Episcopal del
Seminari de Barcelona, a la Biblioteca de la Universitat
de Barcelona, a la Biblioteca de la Universitat de Montpeller, a la Biblioteca Nacional de França i a la Biblioteca de la Universitat Complutense de Madrid, que la
va obtenir per la compra de la biblioteca del metge i
historiador Hernández Morejón l’any 1876.

Documents:
ADG, Llibre G-103, Dispensa a favor de Jeroni Poch, escolar de Girona. f. 20-22. 15 de setembre de 1606.
APFT, Llibre mestre de Pere Ignasi Ferrer, sf. Testament de Pere Ignasi Ferrer, 18 d’agost de 1636.
AHG, Fons Notarial de Girona, 2, vol. 750, Notari Joan Faixat, testament de Narcís Poch. f. 213. 13 de setembre de 1589.
AHG, Fons Notarial de Girona, 4, vol. 441, Notari Miquel Vidal, testament de Pere Poch. f. 70. 19 de setembre de 1591.
Bibliografia:
-Cañigueral, S.; Fàbregas, N., Poch, J. M., Vallès, J., Homes de ciència empordanesos (Materials per a un diccionari de la ciència
de l’Empordà, Figueres, Carles Vallès editor, 1985.
-Alcalde Dalmau, R., Fundació Bruguera. 500 anys de relació mèdica entre Girona i Montpeller, col·lecció història de Girona,
32, Ajuntament de Girona, 2004.
-Carrera Macià, J.M.; Fuster Chiner, R., De la fi de l’Edat Mitjana (s.XV) a l’Edat de la Raó (s. XVIII). Metges de dones i de nens,
a Carrera Macià, Josep Maria, Història de l’obstetrícia i la ginecologia, Barcelona, Comissió de Publicacions de l’Acadèmia de
Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears. Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia, Fundació Uriach 1838, 1998.
-Chinchilla, A., Anales históricos de la medicina en general y biografico-bibliográficos de la española en particular. Historia de
la medicina española, vol. 2, València, Imp. José Mateu Cervera, 1845.
-Hernández Morejón, A., Historia Bibliogràfica de la Medicina Española, vol. 5, Madrid, Imprenta viuda de Jordán e Hijos,
1847.
-Julià Figueras, B., L'Estudi General gironí i la seva escola de medicina, p. 52-56 a Revista de Girona, núm.160, setembreoctubre 1993.
-Julià Figueras, B., Condom Gratacós, D., Baró Seguí, J., Una tesi mèdica gironina del 1672, a Gimbernat, XXV, 1996.
-Mirambell Belloch, Enric, Història de la impremta a la ciutat de Girona, AIEG, Girona, 1988.
-Mitjavila Fisonell, Vicenç, Suplemento al semestre médico-clínico, Barcelona, Impremta de Brusi y Ferrer, 1803.

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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Art i cultura
Un any de pausa després
de quatre temporades frenètiques
Quan la primavera del 2011 es va fer la presentació de l’Espai d’Art Mas d’en Dorra,
es va posar molt l’èmfasi en el fet que aquest era un projecte impulsat per la voluntat
d’esdevenir un punt de trobada entre l’Art Contemporani, la natura i el patrimoni i amb
la vocació d’actuar com una plataforma per a la creació i el pensament contemporani.

Fina Trayter, directora d’aquest projecte, va voler dinamitzar aquesta casa pairal situada ben a prop del poble
de Fortià i en plena zona dels Aiguamolls d’Empordà i
amb aquest objectiu va destinar una part de la construcció annexa a l’era del mas a espai expositiu.
Durant aquests darrers quatre anys, l’Espai Mas d’en
Dorra ha acomplert sobradament els seus objectius
fundacionals que eren bàsicament tres: a) Difondre
l’obra d’artistes contemporanis, preferentment els que
estan instal·lats a la zona de l’Empordà, b) oferir un
espai per a l’intercanvi d’experiències creatives i c) contribuir a generar el debat i la reflexió entorn del fet
artístic contemporani.
Guiada, doncs, per aquesta voluntat i amb l’ajut d’un
equip format per Esther Pujol, Enric Tubert i Pau Canaleta, Fina Trayter ha aconseguit que el nom del poble
de Fortià s’associés amb l’activitat cultural i artística.
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Des de la primera temporada, el 2011, es va seguir un
esquema que posteriorment s’ha mantingut i ampliat i
que consistia en partir d’una proposta expositiva en la
qual hi hagués cinc exposicions, una col·lectiva i quatre
individuals, i a cada una de les exposicions es feia un
acte de presentació i un de visita guiada amb els quals
es podia conèixer molt millor l’artista i la seva obra i,
paral·lelament a l’exposició, s’organitzaven debats,
presentacions de llibres, recitals poètics, concerts... Val
a dir que des del primer moment, el volum de públic
assistent a tots aquests actes ha estat molt nombrós.
També des del primer moment Fina Trayter va voler
que hi hagués un espai web propi des del qual es fes
difusió de tot allò que es programés.
Aquesta fórmula inicial es va anar enriquint en les tres
temporades següents amb propostes que tenien una
entitat pròpia molt definida, d’aquesta manera va
Número 16
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Montse Costa, Pau Baena,
Carlo Bruegui, Roser Oliveras, Marc Padrosa, Patxè,
Montse Clausells i Eduardo
Arranz Bravo.
Més enllà dels artistes citats, alguna de les exposicions va centrar-se en obra
de Salvador Dalí o peces de
la col·lecció Najar. S’han fet
exposicions de fotografia,
s’ha acollit exposicions de
grups d’estudiants d’escoles
d’art i en la fira Open Art,
la relació d’artistes participants és llarguíssima.
sorgir una fira d’art anomenada Open Art, de la qual
s’han fet tres edicions, un cicle de cinema que també
ha assolit tres edicions i que han tingut una bona acollida de públic.

Els assistents als actes organitzats a l’Espai Mas d’en
Dorra han pogut escoltar en directe poetes com Joan
Margarit, Mireia Lleó o Narcís Comadira; han pogut
dialogar amb escriptors com Jordi Coca, Vicenç Pagès Jordà, Sebastià Roig; han tingut accés a debats
sobre arquitectura i sobre paisatgisme i durant tres
temporades han tingut el privilegi de poder assistir
a un cicle de projeccions de documentals centrats en
el tema de l’art a vegades amb la presència del seu
director.
Durant quatre anys els amics de l’Espai Mas d’en Dorra han pogut gaudir de l’espai per escoltar música, tot
gaudint d’espectacles poètics i de dansa, compartint
un cocktail o una copa amb els amics i coneguts i per
a molts ha estat un lloc ideal per compartir inquietuds
artístiques i culturals.

Per l’Espai Mas d’en Dorra, durant aquestes quatre
temporades, han passat artistes molt representatius de
l’art contemporani, preferentment residents a la zona
de l’Empordà. La llista és molt llarga i inclou artistes
com Antoni Federico, Josep Ministral, Pia Crozet, Gustau Carbó-Bertold, Jordi Gispert, Regina Saura, Mònika Grygier, Narcís Costa, Quim Domene, Lluis Krauel,
Josep Niebla, Mercè Sebastià, Joan-Pere Viladecans,
juliol 2015

Aquest estiu 2015 l’Espai Mas d’en Dorra ha decidit
fer una aturada i simplement ofereix l’espai a aquelles
persones o entitats que vulguin llogar-lo per fer-hi activitats, però aquesta és una pausa que esperem que sigui puntual i la Fina Trayter, la seva directora, alimenta
la voluntat de tornar a reprendre l’activitat redefinint,
però, alguns aspectes que han de millorar la sostenibilitat del projecte.
Enric Tubert Canada
Historiador de l’Art
i col·laborador de l’Espai
Mas d’en Dorra
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Entrevista
Jaume Bertran
Sense cap dubte
escolliria de nou Fortià
Jaume Bertran i Gonzàlez, nascut a Badalona l’any 1950, en l’actualitat resident
a l’Alt Empordà (Figueres), ha estat durant uns vint-i-cinc anys el doctor, el metge,
de Fortià. Recentment s’ha jubilat i amb la seva jubilació Fortià trenca un vincle de
relació de fa anys entre metge-pacient i, per tant, comporta l’allunyament
d’una persona que ens coneixia ben bé a tots.
A part de la medicina, quines són les vostres aficions?
Faig una mica d’esport (caminar, córrer, bicicleta...),
col·lecciono objectes petits (didals, pins, alguns segells).
Quan i per què vàreu decidir dedicar-vos a la medicina?
Em vaig decidir estudiant batxillerat, crec que per
vocació, per ajudar la gent treballant amb allò que
m'agrada.

I així, després del batxillerat, on vàreu estudiar medicina?
A la Facultat de Medicina de la Universitat Central de
Barcelona. Promoció 1969-1975.
Teníeu preferència per alguna especialitat?
Medicina de família.
Quina i on va ser la vostra
primera feina com a metge?
Va ser com a metge rural
suplent a Cervelló (Barcelona).
Quan vàreu venir com a
metge a Fortià?
El desembre de 1989, com a
conseqüència d'un concurs
de trasllat del cos de metges
titulars. Anteriorment vaig
treballar com a interí a Figueres, Peralada i Vilajuïga.
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Ja que heu exercit de metge, doncs, en poblacions
més grans com Figueres,
creieu que hi ha diferència
entre un metge de poble i
un de ciutat?
Sí, en els pobles petits la relació metge-pacient és més
directa i personal. Diria que
és de tipus més familiar.
Número 16
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Així, què és el més satisfactori de la feina de metge
de família?
Per a mi és el seguiment clínic del pacient i la curació
de la malaltia quan es produeix.
En un poble com Fortià, així, es crea un vincle més
estret entre pacient i doctor...
Evidentment que sí, Fortià és un poble petit i el vincle metge-pacient és més estret i humà.
A més de la consulta, teniu altres treballs relacionats
amb la medicina?
Sóc anestesiòleg. He treballat molts anys a l'Hospital
de Figueres com a metge adjunt d'Anestesiologia i
actualment treballo l'especialitat en l'àmbit privat.
Aneu també a domicilis?
He atès pacients a domicili durant quaranta anys.
Com tracteu les urgències?
De la millor manera possible, fent el diagnòstic ràpid i tractament "in situ", i contactant amb el SEM
(Sistema d'Emergències Mèdiques) quan el cas ho requereix.
Com ha canviat l'especialitat en tots aquests anys
que porteu fent de metge de capçalera?
Abans el metge rural treballava sol i aïllat, amb poques eines de diagnòstic i amb guàrdies permanents
de vint-i-quatre hores. Avui dia la situació ha canviat
molt, es treballa amb coordinació amb altres metges d'atenció primària i metges especialistes. El servei d'urgències hospitalàries i el SEM ens assessoren
quan els requerim i cobreixen guàrdies.
juliol 2015

En els pobles petits la relació
entre metge i pacient
és més directa i personal.
Diria que és de tipus familiar.
Considereu, a més, que les noves tecnologies són una important eina en el desenvolupament de la vostra feina?
L'avanç tecnològic ha revolucionat la medicina en tots
els aspectes. Les proves diagnòstiques i tractaments actuals eren impensables quan jo vaig acabar la carrera.
Alguna anècdota que pugueu explicar…
Fa temps vaig anestesiar una senyora a l'Hospital de Figueres i, posteriorment, la vaig retrobar en una consulta de medicina primària; la senyora quan em va veure
va exclamar: carai! però vostè també és metge?
Quin balanç feu de tots aquests anys a Fortià?
Enriquidor i molt positiu. La relació amb la gent de Fortià ha estat molt cordial i pròxima. Sense cap dubte
escolliria de nou Fortià si tornés a començar.
Alguna cosa que vulgueu explicar i que no us hem preguntat?
No. Només, vull desitjar salut i prosperitat per a tots i
totes i una forta abraçada.
Moltes gràcies per tots aquests anys cuidant de nosaltres, de la nostra salut, i molta sort.
Carles B. Gorbs
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Entitats

ANC de Fortià

Un any més fent camí
Aquest estiu fa dos anys i mig de la constitució de Fortià per la independència, l’assemblea territorial de
l’Assemblea Nacional Catalana al nostre municipi. Des del
juliol de 2014, quan es va publicar la darrera revista, Fortià per la independència ha dut a terme diverses activitats
que volem ressenyar. Malgrat l’impàs que s’està vivint des
de la consulta del passat 9 de novembre, el 2014 ha estat
un any amb moments importants.
El 19 de juliol es va celebrar una botifarrada a la plaça
de l’església amb la participació del grup de rock català els Esbornacs. Abans s’havia fet una ruta històrica pel
poble resseguint els fets de la guerra de Successió a la
nostra població, amb la presència de quaranta veïns entusiasmats amb la trepidant història del Fortià del “1714”
i, davant l’èxit, el dia 10 de setembre a la nit es va repetir
amb la participació de trenta-cinc persones més. Aquests
van ser els principals actes per escalfar motors de cara a
la Diada Nacional.
Durant dos mesos es va organitzar la participació dels fortianencs a la “V” que es va fer a l’avinguda Diagonal i a
la Gran Via de les Corts Catalanes. A causa de la manca
d’autobusos arreu del país per anar a Barcelona, els simpatitzants de Fortià vam compartir-ne un amb Castelló
per la independència. La jornada va ser tot un èxit de
participació i trenta fortianencs vam fer camí junts cap a
Barcelona per trobar-nos a l’avinguda Diagonal amb una
vintena més de veïns del poble.
Un cop passada l’efervescència de l’Onze de Setembre es
van començar els preparatius de la campanya de la consulta del 9N. El mes d’octubre vam realitzar la giga enquesta per Fortià i Riumors per tal de conèixer i intentar
donar solució als dubtes, neguits i propostes que tinguessin els veïns en relació amb el procés independentista.

11 de Setembre de 2014. La “V” a Barcelona.
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Durant quatre dies els companys vam recórrer tots els
carrers dels dos pobles per potenciar al màxim la participació a la consulta. En aquest context, el 30 de setembre
hi va haver una concentració a la plaça amb una trentena
de persones que donaven suport al manifest a favor de la
consulta del 9 de novembre.
A part de l’activitat a peu de carrer, a principis d’octubre
l’assemblea de Fortià va repartir a totes les cases un escrit
per fer palès el poc suport que l’equip de govern del PSC
a l’Ajuntament donava a la consulta. Els dies següents els
veïns se’n van fer ressò i van reclamar al Consistori el seu
suport a la consulta perquè facilités l’equipament perquè
aquesta es pogués celebrar a Fortià.
Finalment, el 9 de novembre va arribar i a l’entorn d’un
56% de veïns van poder participar a la consulta. El "sí/sí"
a favor de l’estat propi va tenir 252 vots (el que suposà el
86,01%), el "sí/no" 20 vots (un 6,83%), 6 "no" (el 2,05%),
3 vots de "sí/blanc" (1,02%), més 3 vots en blanc (1,02%)
i 9 nuls (3,07%).
Durant aquell dia els membres de Fortià per la independència vam donar suport a les meses de Fortià i Riumors
i es van recollir signatures de denúncia contra el govern
espanyol per la impossibilitat de celebrar un referèndum
vinculant.
Tot i la davallada en l’activitat de l’assemblea des del mes
de novembre, el paper de la societat civil fins a les propers
eleccions del 27 de setembre és clau per acabar assolint la
plena sobirania. Fortià per la independència us anima a
donar suport a aquelles candidatures que tinguin per objectiu assolir l’Estat propi i aconseguir per fi un país més
lliure i just, perquè el futur és a mans de tots.
Número 16

L'Horta de Santa Clara
La revista de Fortià

L'Horta de Santa Clara, un projecte
d'inserció sociolaboral a Fortià
En els terrenys que envolten el Monestir de Santa Clara de Fortià fa uns mesos que hi treballen joves en risc
d'exclusió social. La Fundació Acollida i Esperança −entitat sense ànim de lucre dedicada a crear espais d'acollida
i atendre persones que pateixen exclusió social severa−,
per mitjà de Mansol Projectes SL, ha posat en marxa
l'Horta de Santa Clara, un projecte de producció agrosocial de verdures i hortalisses ecològiques als terrenys
del Monestir.

litat econòmica bàsica a les seves vides, un aprenentatge en el món laboral i especialment de capacitació
com a peons agrícoles i, finalment, la recuperació de
l'autoestima i sentir una dignificació personal. Tanmateix encara s'ha de treballar molt perquè puguin tenir
una vida plenament autònoma.

Gràcies a la feina de l'horta han començat a poder tenir
una autonomia en tots els aspectes: d’habitatge, econòmica... però encara s'ha de treballar perquè sigui completa... o alguna cosa així.
Aquest projecte d'inserció sociolaboral amb persones
amb especials dificultats d'inclusió social i professional
vol fomentar la incorporació al mercat laboral d'aquest
col·lectiu. De moment ja s'han consolidat quatre llocs
de treball, tres treballadors i un cap de finca. Són persones que havien arribat a viure al carrer, que després
van passar per un dels centres d'acollida de la Fundació,
que s'han recuperat i que gràcies a la feina a l'Horta
han començat a tenir més autonomia a les seves vides.
Una feina estable els garanteix una mínima sostenibijuliol 2015

A l'horta es cultiven verdures i hortalisses de temporada
i també s'hi elaboren patés i melmelades amb la pròpia
producció. Els productes de l'Horta es poden trobar contactant per correu electrònic a horta@mansol.cat.
El projecte de l'Horta de Santa Clara s'ha pogut posar
en marxa gràcies a la donació del Monestir i els seus terrenys a la Fundació Acollida i Esperança per part de les
germanes clarisses que encara hi viuen.
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Parròquia
Fets parroquials
El proppassat 7 de juny, diumenge de Corpus, la nostra
parròquia va celebrar les comunions. Sis nens i nenes van
rebre, per primer cop, el Cos de Jesús en forma de pa:
en David, la Sara, en Samuel, l’Aleix, la Noha i en Jordi,
que estigueren acompanyats en tot moment per les seves famílies. En aquest dia tan assenyalat tinguérem la
presència del nostre rector Mn. Miquel Àngel i els catequistes que prepararen la mainada, durant dos anys. En
acabar la celebració s’entregà als infants un recordatori
de la seva primera Comunió, un llibre de Sant Francesc
d’Assís, un còmic de Sant Clara, un crist de Sant Damià i
un rosari fet a mà per la comunitat de monges contemplatives Clarisses del nostre terme, que tant fan i preguen
per tots nosaltres.

i colors. Tots felicitem i agraïm a la colla responsable de
confegir les catifes i els animem a continuar la seva tasca
pel seu servei desinteressat pel bé del poble i pel gaudi
dels seus ciutadans.
A la parròquia ens trobem cada diumenge a les 11 per
pregar, escoltar la Paraula i prendre el Cos de Crist, i el
primer dissabte de cada mes, i amb la presència del Pare
Paül, Mn. Bonaventura, celebrem l’Eucaristia.
Per acabar d’arrodonir la festa, un bon grup de ciutadans
se’n cuidaren, com cada any, d’embellir la plaça i l’entorn
de l’església amb unes magnífiques i molt boniques catifes de flors que foren la delícia de tots els protagonistes de la diada i de tots els visitants que es desplaçaren
expressament des d’altres pobles per contemplar i gaudir d’aquelles filigranes de mantells de diferents formes
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Mn. Miquel Àngel, el nostre rector, atén els decessos.
També, des de la parròquia s’ofereix el servei de portar la
Comunió a les persones malaltes o que no poden sortir de
casa. Cal que se’ns faci saber.
Aquesta tardor començaran les classes de catequesi, el
primer dissabte després del dia del Pilar. La catequesi
és adreçada a infants de segon any i de primer any que
ho demanin. Animem els pares en la formació espiritual
dels seus fills a inscriure’ls a catequesi per, conjuntament,
aprendre i assumir els valors humans de l’evangeli. L’any
passat teníem el projecte de preparar un grup de joves
per a la Confirmació. El projecte no va fructificar, però a
la tardor tornarem a fer la proposta a les persones interessades.
Que gaudim d’un bon estiu, d’un bon descans i d’unes
merescudes vacances!
Número 16

Esports

CLUB ESPORTIU FORTIÀ

La revista de Fortià

Temporada 2014/2015
Com passa el temps! Ja s’ha acabat una altra temporada de futbol i diversió
al CE Fortià −2014/2015− i, com cada any, volem aprofitar l’edició de la revista de
la Sibil·la per fer-vos cinc cèntims del que ha estat aquesta temporada.
Si l’any passat vam acabar amb sis equips, aquesta temporada n’hem incorporat un més, perquè a causa de la
gran quantitat de caganius que teníem, vam haver de
desdoblar l’equip i donar d’alta els “caganius vermells”
i els “caganius blaus”. I de cara a la pròxima temporada,
encara en tindrem un altre més, perquè passarem a tenir
també un equip de cadets.

de temporada per a totes les categories infantils. Entre
junta, familiars i jugadors, al dinar vam arribar a ser unes
150 persones i va ser una jornada molt amena on es va fer
entrega d’una medalla a cada un dels jugadors com a record d’aquesta temporada. I per acabar, el president del
CE Fortià (Jaume Salís), l’alcalde de Fortià (Francesc Brugués) i el regidor d’esports (Josep Tell) van dedicar unes
paraules d’agraïment a la nostra entitat per la feina realitzada i a tota l’afició del club pel seu suport incondicional, donant així per finalitzada la temporada 2014-2015.
Cal dir que tots els equips han fet una molt bona temporada i que tant pares, com entrenadors, com junta, han
quedat molt satisfets amb la feina feta, però hem de recalcar especialment l’equip de 4a Catalana que, després
d’una última jornada molt emocionant, on es decidia
quins dos equips quedaven en 1a i 2a posició i, per tant,
pujaven directament a 3a Catalana la temporada vinent,
la victòria del CE Fortià per 1-3 davant la UE Ciurana va
fer que el CE Fortià quedés 2n de lliga (per darrere el CE
Garriguella) i es guanyés automàticament l’ascens a 3a
Catalana.
L’equip va celebrar el seu ascens fent una rua pel poble i
pujant després al balcó de l’Ajuntament per compartir la
victòria amb tot el seu públic i agrair a l’afició allà present
tot el seu suport al llarg de la temporada. També se’ls va
fer entrega d’una placa en nom de l’Ajuntament per la
victòria aconseguida. Felicitats nois!
El dia 12 de juny va tenir lloc el sopar de final de temporada de l’equip de 4a Catalana, on es va obsequiar cada
jugador amb una copa, i el 20 de juny el dinar de final
juliol 2015

Des del CE Fortià només ens queda agrair tot el suport
que hem rebut un any més al llarg de tota la temporada,
tant a l’Ajuntament, com als membres de la junta, jugadors, afició i també volem agrair la col·laboració desinteressada d’una persona anònima per l’aportació que ens
va fer de la instal.lació de la calefacció als vestidors, la
pintura de l’edifici i d’una carpa que es va instal·lar al bar
i que ens ha fet molt servei.
Gràcies a tots i totes. Visca el CE Fortià!
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Copa Interpirineu
Aquest ha estat el 3r any consecutiu que el CE Fortià participa a la Copa
Interpirineu que es realitza al País Basc i es tracta d’un partit amistós ja convertit
en “tradició” que el nostre equip de 4a Catalana juga contra un equip basc i que,
a part de donar-nos a conèixer a altres contrades, serveix per establir relacions de
germanor entre el nostre club i la nostra gent amb la població basca i la seva cultura.

L’any 2012-2013 el CE Fortià va jugar contra el Kostkas KE,
un equip de Donosti, amb el que vam perdre 5-1.
L’any 2013-2014 el CE Fortià va jugar contra el Beti-Ona,
un equip d’Errenteria, amb el que vam guanyar 0-1.
Aquesta temporada 2014-2015, el CE Fortià va jugar contra el Trintxerpe CD, un equip del Barri de Pasaia, amb el
que vam guanyar 2-5.

Els dos equips es van fer entrega d’un obsequi com a mostra d’agraïment i participació i van gaudir d’un cap de setmana en què tant els jugadors del CE Fortià com l’afició
que es va afegir a la sortida, es van trobar com a casa.
Pròximament, esperem la visita de l’equip basc al nostre
poble per jugar el partit de “tornada”.
Cal dir que la promotora d’aquests intercanvis
fou una de les membres
de la junta del CE Fortià,
Idoia Arrese-Igor, basca
de naixement, a la qual
agraïm la seva iniciativa i
desitgem que se segueixi
mantenint durant molt
temps més.
Gràcies a tots.
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Mila esker guztioi.
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La revista de Fortià

4t Torneig “Joves figures”
Enguany, s’ha organitzat el 4t Torneig “Joves figures”, que es va realitzar
els dies 6 i 7 de juny 2015.
Com és habitual, hi van participar tots els equips del CE
Fortià, des dels caganius fins als infantils, juntament amb
una sèrie d’equips convidats de pobles veïns i rodalies,
als quals volem agrair la seva participació. De més petits
a més grans, els equips que van trepitjar la gespa del CE
Fortià van ser els següents:
En la categoria de caganius: CE Llançà, UE Vila-sacra,
PUF i CE Fortià.
En la categoria de prebenjamins: CF Esplais, CE Llançà,
PUF i CE Fortià.
En la categoria de benjamins: CF Esplais, EF Tramuntana, FC Sant Pere i CE Fortià.
En la categoria d’alevins: FC Sant Pere, EF Tramuntana, UE La Jonquera i CE Fortià.
En la categoria d’infantils es va fer torneig entre els
equips d’infantils de 1r any i 2n any del CE Fortià contra dos equips de la Salle.

En finalitzar els tornejos, el president i un membre de
l’Ajuntament (Alonso Rosillo) van fer entrega d’unes copes al 4t, 3r, 2n i 1r equips classificats de cada categoria,
una copa al millor jugador local de cada categoria i una
copa al millor jugador visitant de cada categoria.
Una vegada més, cal agrair la col·laboració a tots els
membres de la junta, col·laboradors i afició allà presents,
cosa que fa possible que es pugui anar celebrant aquest
torneig any rere any.
Esperem retrobar-nos tots altra vegada la pròxima temporada per celebrar el 5è Torneig “Joves figures” de Fortià.
Bon estiu!
juliol 2015
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Joves
El RACÓ DE L’ASSOCIACIÓ
Com cada any, volem donar a conèixer les activitats que vam fer
durant l’any passat i compartir-les amb vosaltres.
Taller de ratafia 2014

Playback 2015

Davant l’èxit del primer taller de ratafia vam decidir
realitzar-ne un altre. A banda que cada persona pot fer
la seva pròpia ratafia, es donen a conèixer les diverses
plantes de l’entorn i els seus usos.

La vuitena edició del Play back va batre rècords
d’assistència amb més de dues-centes persones de públic. De nou, els veïns de Fortià ens van demostrar que
estan fets uns grans artistes.

Mulla't 2014
Des de l’associació hem tornat a contribuir amb la diada
solidària del Mulla’t a favor de la lluita contra l’esclerosi
múltiple fent el tradicional salt multitudinari al migdia
i per mitjà de la venda de diferents articles i donacions.
Waterpopular 2014
Un cop més, el dissabte de la festa major vàrem fer el
waterpopular a on grans i petits vam gaudir d’un petit
torneig a la piscina del poble.
Passejada solidària per la Marató
Per segon any consecutiu vam fer la passejada solidària
per la Marató al mes de desembre. Grans i petits, joves
i no tan joves, vam fer una volta d’uns vuit quilòmetres
pels voltants del poble.
Sant Silvestre 2014
Com cada cap d’any a
la tarda, vam voler fer
una mica d’esport amb
una de les curses amb
més xerinola, la Sant
Silvestre. Aquesta vegada va ser la més multitudinària, ja que van
venir més d’una vuitantena d’esportistes.
Vam acabar l'any de
bona manera tot fent
esport i brindant amb
una copa de cava.
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Carnaval 2015

Pedalada 2015

Aquest any, a causa de les obres del Centre Agrícola i
Social, vam decidir fer només el Carnaval infantil a la
tarda. Es va fer la tradicional rua pels carrers de Fortià,
que es va acabar a la plaça de l’església amb el grup
d’animació els Xancleta amb l’Esclop i l’Espardenya. Tanmateix, vam degustar la tan esperada i deliciosa xocolata feta pels membres de l’associació.

La pedalada del passat 21 de juny va anar molt bé. Una
vuitantena de persones vam pedalar, tot i la caloreta,
per fer una de les dues rutes proposades. Com sempre,
vam sortir de la plaça després d’haver obsequiat a tots
els participants amb una samarreta “Vici de Bici” i vam
fer la primera parada a la ieguada Senillosa per degustar un deliciós esmorzar i recuperar forces. Com a novetat, cal dir que vam arribar a Riumors per un camí que
encara no s’havia fet servir mai i que va ser molt bonic.
Ja a Riumors, cadascú va poder escollir quina ruta feia
(la llarga o la curta) per acabar arribant a la piscina on
vam compartir el ja tradicional pica-pica i vam fer la foto
de grup.

Activitats esportives periòdiques
Des de l'associació s'organitzen dues activitats lúdiques
esportives en el Centre Agrícola i Social de Fortià. Els
dimarts es fa ioga de les 19.30 fins a les 20.45 hores i els
dijous es fa spinning a les vuit. Les activitats són obertes
a tothom i us convidem a què les proveu.

Per acabar, ens agradaria donar les gràcies a totes les persones que han ajudat en la realització d'aquests actes i a
tots els participants i assistents, ja que sense la vostra col·laboració no hauríem pogut finançar les activitats. També
voldríem agrair a Tramuntana TV la seva presència en algunes de les nostres activitats.
Desitgem que passeu una bona Festa Major Sant Cels 2015.

juliol 2015
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Ensenyament
Curs 2014-2015
L’escola ja fa olor d’estiu! La mainada arriba en calces curtes i duen gorra.
Se’ls veu més contents de l’habitual. A l’hora d’esmorzar, les cireres i els albercocs
són els protagonistes i tothom busca un raconet amb ombra per devorar-los.
Sí, sí... sembla que ja tenim les vacances a tocar!
Abans de marxar, però, us hem preparat un recull de les activitats
més destacades d’aquest curs 2014-2015.
La castanyada
Aquest any ens va venir a veure una castanyera molt divertida que ens va fer riure molt! Com ja és costum, els
padrins van ajudar els fillols a fer els panellets i ens van
quedar boníssims!

Entre tots la vam llegir, i tot i que estava escrita en occità,
la vam entendre perfectament! Per Nadal els vam respondre amb unes felicitacions.
El mes de juny hem rebut la segona carta. Tenim moltes
ganes de respondre’ls i de continuar amb aquesta iniciativa cultural tan enriquidora.

Intercanvi cultural amb Occitània
Festes de Nadal
Durant el primer trimestre, una escola de Tolosa es va
posar en contacte amb nosaltres. Es tracta d’una escola
Calandreta, que és el nom que reben les escoles associatives dedicades a recuperar la llengua occitana. Proposen
un sistema educatiu públic i laic, amb el valor afegit que
suposa l'ensenyament bilingüe.
Doncs bé, l’escola Calandreta Costa Pavada ens va proposar un intercanvi cultural, ja que el català i l’occità formen
part de la mateixa branca de llengües occitanoromàniques i així potenciar l’estima per la llengua entre els seus
alumnes.

El 22 de desembre va tenir lloc el Concert de Nadal al centre. Tots els nens i nenes van guardar la vergonya a casa i
va sortir un concert magnífic!
També vam rebre el patge reial, la visita més esperada de
l’any per als més petits!
I l’últim dia vam cagar el tió.

La idea ens va semblar fantàstica i a principis de desembre vam rebre la primera carta.
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Dia escolar de la Pau

Pasqua

El dia 30 de gener vam celebrar el Dia escolar de la Pau.
És la data en què es commemora l’aniversari de la mort
de Mahatma Gandhi i es recorda la seva tasca en favor de
la no-violència i la pau.

Aquest any, per Pasqua, a més de la tradicional mona,
vam fer una “Easter Egg Hunt”. Es tracta de sortir a
fora a buscar ous de Pasqua de xocolata que ha amagat
l’Easter Bunny, el conill de Pasqua.

Els alumnes van deixar escrit un missatge de pau i unint
totes les mans de colors, vam formar aquest colom, símbol de la pau.

És una tradició dels països anglosaxons.

Decoració del pati
Aquest curs hem dut a terme un projecte de decoració
del pati.
Aprofitant uns pneumàtics que ens van regalar, vam
pensar que serien testos fantàstics per plantar-hi plantes i flors diverses. Així que vam començar per pintar-los
i després vam fer la plantada amb l’ajuda de les famílies.
Els nens i nenes han gaudit molt d’aquest projecte.

juliol 2015
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Diada de Sant Jordi
La Diada de Sant Jordi va tenir un toc solidari. Els alumnes de cicle superior juntament amb Càritas Figueres
van organitzar una parada solidària per recaptar aliments. Va ser tot un èxit!

Fi de curs
L’AMPA es va encarregar d’animar l’últim dia d’escola. Primer amb professor Karoli, que ens va fer riure com mai!
A continuació, vam gaudir d’un taller-dinar per a mestres i alumnes i ens vam llepar els dits amb la paella
bio vegetariana que ens van preparar els companys de
Tothom a taula.

Molta sort, guapes i guapos!
Recordeu que podeu consultar el bloc de l’escola a:

Va ser una jornada especialment emotiva en què vam
acomiadar els alumnes de 6è que el curs que ve aniran
a l’institut.
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Cucs de seda, records d’infantesa
Fa unes setmanes una nena arribà a l’escola amb una
capsa de sabates amb forats a la tapa. La meva memòria no sabia on trobar aquella visió que havia vist
molt temps enrere i possiblement havia deixat oblidada en un dels seus nombrosos calaixos. Era una capsa
rectangular de color clar amb uns forats que es devien
haver fet amb el primer bolígraf que es trobà.

Per un moment, em vaig sentir com si fos en aquella classe amb les nostres taules de tercer en forma
de L, els grans finestrals amb vidres quadrats que
donaven al darrere de l’edifici, l’armari dels classificadors coronat pel rellotge, les lleixes amb els
diccionaris de català i castellà, l’arxivador de xapa,
el regle sobre la taula de la nostra mestra… i tots
al voltant de la capsa de sabates mirant aquelles
fulles de morera grans i verdes que eren l’aliment
dels cucs de seda.
Si no recordo malament, teníem un encarregat que
havia d’anar al pati a buscar les fulles de morera, una
tasca que requeria algunes vegades enfilar-te una
mica per arribar-hi i tornar esgarrapat. Tot i això, era
una tasca que ens engrescava a tots, primer perquè
sorties de classe i segon perquè t’adjudicaven una
missió i òbviament ens agradava.

Tan bon punt obrí la capsa, la memòria em transportà
a la classe de Cicle Mitjà de l’escola Teresa de Pallejà
de Fortià, on vaig cursar l’anomenat Parvulari i l’EGB.

juliol 2015

El passat curs escolar 2013-2014 es va celebrar el 80è
aniversari de l’Escola, per a molts la nostra escola, ja
que la majoria de la meva quinta, més petits o més
grans, tenim grans records, anècdotes i aventures que
no cabrien ben explicades dins d’aquesta revista.
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Us explicaré a grans trets les anècdotes que recordo
que moltes vegades encara ens expliquem amb els
amics durant les nostres trobades o celebracions.
El meu primer dia d’escola, el setembre de 1984, va ser
terrible. En aquella època es començava l’escola a quatre anys i es cursaven dos anys de Parvulari, a diferència
d’ara, que hi ha infants que comencen l’escola a P-3
amb dos anys perquè són de finals d’any. Eren altres
temps i jo no havia anat a la llar d’infants, però de pintar quaderns, saber-me tots els colors i fer trencaclosques ja me n’havia fet un munt, tot i així tenia el meu
propi vocabulari i el meu avi sempre em deia que parlava patuès. Per tant, no havia trepitjat
mai un lloc amb tants nens i nenes, una
mestra, unes taules, unes cadires, material divers als armaris, les prestatgeries, els penjadors… Recordo tan sols
que vaig dir a la meva mare que a la
tarda anàvem a pagar els llibres i cap
a casa amb la intenció de no quedarm’hi, però potser podria comptar amb
els dits de la mà els dies que hi devia
faltar. Aquell any entràvem a l’escola
quatre nenes i un nen: Montserrat Brugués, Cristina Travé, Roser Arnau, Sergi Mayolas i jo.
Llavors a l’escola només hi havia tres senyoretes, la Paquita a infantil i cicle inicial, la Francisca a cicle mitjà i
la Pilar a cicle superior.
Amb el temps em vaig anar adaptant a la rutina de
l’escola, a canviar el meu patuès pel català, a aprendre
de llegir, a fer bona lletra, a escoltar, a estudiar les taules de multiplicar i els verbs, a les proves, a fer murals
i el que recordo, sobretot, són les excursions a la Vall
Núria, al Zoo de Barcelona, a la ciutat olímpica, a Port
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Aventura, a les esperadíssimes colònies de final de curs
i l’intercanvi amb els nens i nenes de l’escola de Terraube, activitat que actualment trobo que s’hauria de potenciar. La majoria d’aquestes sortides eren obertes a
pares, mares, avis, àvies, tiets, amics i coneguts. Tothom
qui volia podia apuntar-se i passar un dia d’allò més bé
amb els més petits del poble.
A l’hora del pati els jocs estaven assegurats. Jugàvem
a la cadena, a pica, sorra o saina, la bandera, arròs, al
“Soy capitán, soy capitán…”, a saltar a corda, i potser
alguna de vosaltres recorda que la senyoreta Pilar també s’hi afegia.

Repassant en els calaixos de la memòria també hi trobo
el dia que arribaren els nens i nenes de Riumors amb
el clàssic autobús del conegut Terrades, com també
el meu últim any que l’escola es constituí com a ZER
(Zona Escolar Rural), juntament amb l’escola de Garrigàs i les dues escoles que ja estan tancades, la de Vilasacra i la de Santa Llogaia d’Àlguema. Amb aquestes
escoles vam anar d’excursió al Montseny i els únics que
contestàvem les preguntes del monitor érem els de cicle superior de Fortià, i per descomptat la Pilar no cabia a la jaqueta tanmateix de colònies, també vam ser
els més xerraires i els que vam fer més xivarri a l’hora
d’adormir-nos.
Amb aquestes quatre pinzellades us he volgut transmetre el que un petit objecte com ara una capsa de sabates amb cucs de seda ens pot transportar en una època transparent, d’experimentació, de descoberta del teu
entorn i de tu mateix: la infantesa. Així doncs, tots tenim
calaixos de la memòria que podem obrir en qualsevol
instant i amb qualsevol objecte, olor o anècdota. Només
hem de fer cas als nostres sentits.
							
Montse Sagué i Mató
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PASTÍS DE CARROTA I POMA
“CARROT CAKE”

Ingredients

Preparació

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En un bol afegim l’oli i el sucre i ho barregem bé. Un
cop integrat afegim els ous d’un a un i barregem fins
que estigui tot ben homogeni. Posteriorment, en un altre bol, tamisem la farina, el llevat, el bicarbonat sòdic,
la canyella i el gingebre i ho afegim de mica en mica
al bol on hi tenim la mescla d’oli, sucre i ous. Ho barregem tot amb una batedora de mà fins que no quedin
grumolls.

280 grams de farina
2 culleradetes de bicarbonat sòdic
1 sobre de llevat
2 culleradetes de canyella
2 culleradetes de gingebre
4 ous
230 grams de sucre morè
240 mil·lilitres d’oli
300 grams de carrota
280 grams de poma

Per altra banda, pelem i piquem les carrotes i les pomes
i ho barregem amb la massa. Tot seguit, piquem les
nous a una mida mitjana i les afegim a la massa. Ho
mesclem tot fins que quedi homogeni.
Dipositem la massa en un motllo i la posem al forn amb
calor superior i inferior sense ventilador uns 60 minuts
a 180ºC (tot i així dependrà de cada forn).
Marta Romaguera
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