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Oficines municipals: 

Dilluns, dimarts, dimecres i divendres

de les 11 h a les 14 h

Recaptació i gestió de tributs: 

XALOC: Carrer Nou, 48 17600 Figueres

972 501 365  - altemporda@xalocgirona.cat

Serveis tècnics: 

Dimecres de les 12 h a les 14 h

Deixalleria: 

Dimecres de  12 a 13 h

Per anar-hi fora d’horari truqueu a l’Ajuntament 

per demanar el codi del cadenat.

Treballadora social i educadora social: 

Concerteu entrevista al 972 67 70 50 

(Consell Comarcal de l'Alt Empordà)

Guia de serveis

Ajuntament
Telèfon 972 53 40 69
Fax 972 53 43 06
Ajuntament ajuntament@fortia.cat
Alcaldia alcaldia@fortia.cat
Regidoria d’urbanisme i esports  urbanisme@fortia.cat
Regidoria d’hisenda, sanitat, recursos humans,
joventut i serveis socials hisenda@fortia.cat
Regidoria de cultura, ensenyament 
i espectacles  cultura@fortia.cat
Web Ajuntament Fortià www.fortia.cat
Bloc Ajuntament Fortià www.fortia.cat/bloc
Facebook Ajuntament Fortià Ajuntament de Fortià
Twitter Ajuntament Fortià @ajfortia

Escola Pública Teresa de Pallejà 972 53 41 49
Dispensari mèdic 972 53 41 88
Llar de jubilats 972 53 40 22
Farmàcia Núria Marcé 972 53 41 67
Brigada 602 638 200 
Emergències (telèfon únic) 112
Atenció ciutadana 012
Gas butà Mallol Hermanas 972 50 31 03
Gas Natural 900 708 709 / 900 750 750
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
Renfe (informació) 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

Horari de consultes dels serveis sanitaris

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

FORTIÀ
Tel. 972 53 41 88

d’11.15 a 13 h  d'11.45 a 13 h
INFERMERA

de 9 a 10.45 h d'11.15 a 13 h

VILA-SACRA
Tel. 972 50 56 53

de 9 a 10.45 h d'11.15 a 13 h de 9 a 10.45 h

RIUMORS
Tel. 972 53 42 72

de 10 a 11.30 h
CONTROLS I VISITES

EL FAR
Tel. 972 50 68 04

de 10 a 13 h

TELÈFONS
URGÈNCIES
MÈDIQUES

Telèfons i adreces d’interès Horaris de serveis

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. 

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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EditorialSumari
Benvolgudes fortianenques i fortianencs,

Un any més arriba a les vostres mans la revista. Enguany, però, 
canvia els seus continguts per l’aparició fa uns mesos del But-
lletí d’Informació Municipal (BIM), atès que les dades i infor-
mació que abans s’hi publicaven ara tenen un espai propi cada 
tres mesos. 

D’aquesta manera la publicació passa a tenir un caràcter 
més cultural i associatiu i oberta a la participació de tots els 
col·lectius i veïns. Si teniu idees i ganes de participar-hi, l’any 
vinent tindreu, com en aquesta edició, les portes obertes.

Al llarg de les pàgines que llegireu hi trobareu l’activitat as-
sociativa desenvolupada pel Club Esportiu Fortià, l’AMPA de 
l’escola, la Colla de Corpus, els Joves de Fortià i les festes i 
esdeveniments organitzats per voluntaris i l’Ajuntament. Tam-
bé us fem cinc cèntims d’algunes activitats destacades que se 
celebraran pròximament.

Volem destacar que podeu gaudir de la faula “La colla de la 
Guilla” d’en Quim Vidal, guanyadora dels III Jocs Florals Esco-
lars de Catalunya de la seva categoria. És tot un orgull per a 
l’escola i el poble de Fortià. A més a més, hi ha dues entrevistes 
a dos personatges bàsics de la vida del poble: la nostra cartera, 
Cristina Alsina, pel seu adéu després de trenta anys fent-nos 
arribar bones i males notícies; i en Marc Tibau, en Marc “de la 
botiga”, per commemorar la distinció que la Cambra de Co-
merç de Girona va atorgar a l’establiment, obert l’any 1931, 
per ser de les empreses de més antiguitat de la demarcació. 
També tindreu l’oportunitat de llegir i fer la recepta de la Mar-
ta Romaguera, que tant va agradar el dia de la pedalada.

Com cada any no poden faltar els articles sobre la nostra his-
tòria: un sobre la relíquia donada pels castellonins als fortia-
nencs l’any 1715 per evitar les pedregades i altres inclemències 
que fessin malbé les collites, a càrrec de l’Èrika Serna; i un altre 
article sobre una llibreta acabada l’any 1933 per mossèn Joan 
Pujol, en el qual es fa una anàlisi de la descripció que el regent 
de la parròquia va fer sobre Fortià, els fortianencs i els seus 
costums religiosos. 

Des d’aquest editorial volem agrair a tots els veïns que hi hagin 
participat, i a tots els anunciants. Us desitgem una bona festa 
major esperant que pugueu gaudir de tots els actes culturals, 
esportius i festius previstos. Bona lectura!

Francesc, Josep, Dídac i Ramona
Equip de Govern 
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Activitats
Les Jornades Europees de Patrimoni a Fortià

La CastanyadaRepresentació teatral

El passat 11 d’octubre es van celebrar, per primer cop 
a Fortià, les Jornades Europees de Patrimoni (JEP), una 
activitat que té per objectiu donar a conèixer el patri-
moni i la història dels pobles i viles europees. Aquesta 
primera edició va estar dedicada a l’antiga Granja Es-
cola de Fortianell, un monument únic a Catalunya que 
va ser construït per canviar de dalt a baix l’agricultura 
catalana del segle XIX. En Pol Meseguer ens va apropar 
a l’evolució de l’antic nucli de Fortianell, la construcció 
de l’edifici, la seva evolució, usos i ocupacions, passant 
d’escola agrícola a noviciat de la Doctrina Cristiana i, fins 
i tot, a allotjament de nens refugiats i brigades interna-
cionals de la Guerra Civil.

Va ser tot un èxit amb la participació de seixanta-sis per-
sones, en dos grups, que van poder apropar-se a la his-
tòria de Fortià a través d’un dels seus monuments més 
representatius. Volem agrair a la família Rahola Estrada 
la seva amabilitat per obrir casa seva a la ciutadania.

Aquest any tampoc no faltarem a la cita, ja podeu reser-
var-vos el pròxim 18 de setembre al migdia per anar a 
l’activitat que us tenim preparada a Fortià per aquestes 
JEP, que a escala europea celebren el seu 25è aniversari. 
Enguany, els historiadors Irene Brugués i Pol Meseguer 
ens acostaran a la devoció que tenien els fortianencs 
per Sant Cels. És una ruta comentada de poc més d’un 
quilòmetre des de l’església fins a l’indret on es trobava 
l’antiga capella de Sant Cels, edificada el 1300. 

El 31 d'octubre, la plaça de l’Església es va omplir de mai-
nada per celebrar la Castanyada tot escoltant contes de 
tardor, menjant castanyes i jugant amb el castell inflable.

El passat 24 d'octubre l'Elenc Santperenc va fer-
nos gaudir al renovat Centre Agrícola i Social 
amb la representació de Criatures, una obra de 
T de Teatre.

És un patrimoni material i immaterial que no es pot 
deixar oblidar, ni abandonar.
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Ses Majestats els Reis d’Orient 2016
Un any més, la Comissió de Reis i el Consistori van posar 
en marxa un pla per fer arribar Ses Majestats per tots 
els mitjans. Primerament, vam rebre el carter reial cus-
todiat per dos patges el dilluns 28 de desembre i tots 
els nens i nenes que volgueren van lliurar-los la seva 
carta.

I el dia 5 de gener, a les set de la tarda, la  previsió de 
pluges va obligar a deixar les carrosses reials sota aixo-
pluc i la tan esperada arribada de Ses Majestats va ser 
dins el Centre Agrícola i Social. 

El camell despistat 
  
Un camell m’ha preguntat
cap on era l’establia.
Portava mel i mató,
panses i figues, nous i olives.
Jo l’estrella li he indicat,
ella li farà de guia.
També duia molts regals
i anava ple de joguines.
He pogut llegir el meu nom
en una que sobreeixia.
El seu somriure i el meu
s’han volgut fer companyia.

Núria Freixa
Comissió de Reis de Fortià

La regidora els va rebre amb  unes paraules i el patge 
reial del rei Gaspar digué el seu pregó. Seguidament, 
els més petits, ben entusiasmats, foren cridats i reberen 
un regal a la falda d’alguna de Ses Majestats.

La comissió agraeix a tots els que fan possible aques-
ta arribada i animem a qui hi vulgui participar per tal 
de poder anar celebrant i compartint aquesta màgia, 
il·lusió i esperança durant molt de temps.     
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Festa homenatge a la vellesa
El passat 15 de maig els més grans del nostre poble van 
rebre un merescut homenatge que va començar amb la 
foto de família i la celebració de l’Ofici amb acompan-
yament de la Cobla Rossinyolets.

Després de l’Ofici, vam poder ballar una sardana davant 
mateix de l’església i la Llar de Jubilats, on els nostres 
grans poden anar a passar les tardes, i on encara hi ha 
l’exposició de fotografies dedicada als oficis que vam 
inaugurar aquell diumenge.

Com sempre, n’hi ha de totes les èpoques, amb situa-
cions i oficis antics i curiosos. Hi podem trobar fortia-
nencs  desplaçats a França a fer la verema, fent feines 

del camp: garbellant, batent, fent la pallera o plantant 
arròs. També la matança del porc o el repartidor de llet 
amb carro. Feines d’una altra època, ara  desaparegu-
des o substituïdes per maquinària.

Per aquella data, i en la mateixa Llar, s’hi va presentar 
una exposició de labors, un bonic assortiment de tre-
balls variats fets amb fil i agulla, a ganxet tals com: coi-
xins, centres de taula, bosses de pa...

Després del dinar que tingué lloc en el Centre Agrícola 
i Social es van repartir obsequis als assistents, nascuts o 
veïns de Fortià, majors de seixanta cinc anys  que eren 
a la festa. 

Taller 
de castells

El passat 30 d’abril es va dur a 
terme un taller de castells a cà-
rrec de la colla dels Vailets de 
l’Empordà al Centre Agrícola 
i Social per acostar la realitat 
castellera als fortianencs.

Activitats
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També es va fer un lliurament especial a la parella més 
gran i a l’Antonia Aranda (EPD) i l’Esteve Porciolas que 
eren els més grans de la colla. I la festa va continuar...!

Per molts anys a tots i fins l’any vinent!

Des d’aquí, l’Ajuntament vol agrair a la colla de volun-
taris que hi col·labora desinteressadament i que són el 
pilar de la festa.

 Moltíssimes gràcies a tots!

Antonia Aranda (EPD) acompanyada de la Regidora de Cultura, 
Ramona Heras.

Esteve i la Quimeta. La parella més gran de la celebració.

Els voluntaris de la festa.

Sardana. Sortint de l'Ofici ballant la sardana davant la Llar de 
Jubilats.
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Diada de Corpus, comunió i catifes
El passat 29 de maig, amb motiu de la diada de Corpus, a 
l’Església Parroquial, en companyia de les seves famílies, 
la Raquel López i en Noah Campà van rebre per primera 
vegada la comunió.

Per donar més lluïssor a la diada “la Colla de Corpus” vo-
luntaris del poble, tal com vénen fent des de l’any 2005, 
quan els temps els ho impedeix, van contribuir embellir 
la plaça de l’Església i la de Josep Tarradellas amb mitja 
dotzena de catifes amb motius florals i religiosos de les 
que cal destacar-ne dues que van ésser fetes per nens de 
l’escola Teresa de Pallejà.

Activitats
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Les catifes, efímeres i acolorides obres d’art, eren fetes 
amb flors, elements vegetals, flocs tenyits, sal i algun ma-
terial reciclats. El voltant de la plaça es va decorar  amb 
flors naturals. 

Moltes gràcies a tots els veïns i veïnes del poble que van 
contribuir a fer més festiva aquesta diada. 
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Sant Joan
Per Sant Joan, un any més,  vàrem tenir l'encesa de la 
foguera a l'aparcament de l'escola amb cava i coca per 
a tothom. Agraïm als voluntaris que ho varen fer possi-
ble aquesta revetlla.

Neteja del 
nostre entorn

El dia 7 de maig uns quants voluntaris del poble 
van fer-se seu el projecte “European Clean Up 
Day” de neteja del nostre entorn més immediat. 
Es va actuar en un abocament incontrolat al camí 
del Molí de la Garriga. Va ser una experiència molt 
profitosa que de ben segur es tornarà a repetir.

Activitats
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UNA RELÍQUIA MIRACULOSA 
CONTRA PEDREGADES DEL 1715

Per ERIKA SERNA COBA

L’època del Barroc presenta una forta religiositat popu-
lar basada en relíquies i adoració heterodoxa a sants, 
endevinació, festes populars… que se situaria en el 
temps des del segle XVII fins a mitjans del XVIII. Entre 
les característiques generals de l’estil barroc cal assen-
yalar el sentit del moviment, l’energia i la tensió, entre-
mig de contrastos de llums i ombres que destaquen els 
efectes escenogràfics de la majoria de les obres, combi-
nat amb una forta espiritualitat. 

La potenciació del culte a les relíquies va rebre un fort 
impuls durant aquests segles, entenent-se les relíquies 
com a vestigis materials del fonament de la doctrina 
que havia quedat molt debilitada després dels atacs de 
la Contrareforma. Són presents al llarg de tota la geo-
grafia, així no ens pot estranyar trobar-ne una petició 
redactada pel síndic i obrers1 de l’església de Sant Julià 
de Fortià adreçada als cònsols –regidors de l’època– de 
la universitat de Castelló d’Empúries l’any 1715; a més, 
fou protocol·litzada dins del protocol del notari de 
Castelló, Pere Heras, núm. 1564, que és consultable a 
l’Arxiu Històric de Girona. El primer tràmit protocol·lari 
és informar els possibles donants i, si aquests estan 
d’acord, seguidament procedir a fer-ne la petició i 
l’autorització pertinent al vicari general del bisbat de 

Girona, el qual seria en última instància qui tindria la 
potestat sobre el tema.

L’argumentari és prou eloqüent, i diu textualment: 
“... com trobant·se aquella Isglésia [de Sant Julià de 
Fortià] de molts anys privada de la insigne relíquia de 
lignum crucis, y aquell lloch y terme tots los anys domi-
nat de las inclemèncias de pedregada”, és per això que 
demanen una petita porció de relíquia i es comprome-
ten a venerar-la amb el culte que es mereixeria. Espe-
ren com a resultat miraculós: “... se meresqués ab ella 
[la relíquia] lo consuelo de quedar libres de tant depo-
rables influxos de pedregada y altres”, també esperen 
la protecció del terme de Fortià i dels seus habitants. 
Deduïm que havien perdut, desconeixem la manera, 
una anterior relíquia i, atesa la proximitat geogràfica, 
demanen un trosset petit d’una altra a la parroquial de 
Castelló d’Empúries. 

No és l’únic exemple que hem localitzat per la zona i, 
sense ànims de ser exhaustius, citarem els casos del 5 
de juliol del 1716 en què tingué lloc la donació d’una 
partícula ex ligno crucis de l’església de Santa Maria de 
Castelló a Vilanova de la Muga.2 Anys abans, el 16663 
tingué lloc una important entrega de relíquies de sants 

1 Persona que tenia càrrec seu l’administració o l’obra d’una parròquia, d’una confraria o d’una altra institució religiosa o benèfica.
2 AHG. Notaria de Castelló d’Empúries, protocol de Pere Heras, núm. 1987. 
3 AHG. Notaria de Figueres. Manual de Francesc de Gayolà, núm. 466.
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per al culte religiós a la Confraria dels Forasters de Fi-
gueres, i també tenim referències d’unes relíquies que 
es conservaven l’any 16384 a la capella de Sant Baldiri 
de l’Hospital de Pobres de Figueres. No deixa indiferent 
un petit imprès del fons de la parròquia de Sant Pere 
de Figueres datat el 1836 imprès per Gregori Matas, 
amb catorze pàgines, que amb el títol “Breve sumario 
de las Sagradas Reliquias, que se guardan y veneran 
en la Iglesia Parroquial de la villa de Figueras, y en su 
propia capilla titulada de Ntra. Sra. de los Angeles de 
S. Clemente papa y S. Antimo sacerdote mártires ...“ 
publicades pel marquès de Capmany on es relacionen 
llistes de trossets d’ossos de sants, dents i queixals, amb 
tot tipus de referències notarials de les seves entre-
gues des de principis del segle XVII fins al XIX, els seus 
atorgants, els motius i qualsevol detall que pogués ser 
d’interès.

Relacionat en certa manera amb la religiositat popular 
i de gran tradició a Catalunya hi ha els goigs com a 
gènere poètic semi popular des de l’època medieval, 
encara que la impremta no els va difondre plenament 
fins als segles XVI-XIX. Tenen un format “in folio”. 
Duen gravat alguna figura al capdamunt de l’estampa 
flanquejada per algunes flors tipus barroques. La ma-
joria dels goigs formulen una petició, un favor concret. 
Diu la penúltima estrofa dels goigs més antics trobats 
de Sant Cels, impresos a Figueres: 

En lo bisbat de Gerona,
en lo pla del Ampurdà
està vostra capella
en lo lloch de Fortià

4 AHG. Notaria de Figueres, 29è protocol o manual de Narcís Bassedas,  núm. 278.

Imprès durant la primera meitat del segle XIX, per part d’Anton 
Matas, estamper i llibreter, del carrer Girona de Figueres. 
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No es fiï massa de cap d’ells... 
EL COMIAT DE MOSSÈN JOAN PUJOL EL 1933

Per POL MESEGUER I BELL
Doctor en Història

El títol que encapçala aquest article és l’advertència que 
mossèn Joan Pujol Maurich deixava escrita per als seus 
successors en una llibreta conservada a l’arxiu parroquial. 
Efectivament, es referia als veïns de Fortià. També afir-
mava d’ells que “els habitans no són polítics, poc socials i 
menos religiosos”. 

començar a escriure en una llibreta un nou compendi, o 
“Consultor per als regents de la parròquia”, a seguir pels 
seus successors. Aquell dia va escriure que “avui me con-
sidero prou experimentat i de bona utilitat dejar escritas 
per los meus susesors les pràcticas parroquials acostuma-
das en aqueix poble”.

Portada.

Segons ell, els vicis do-
minants eren la profa-
nació de les festes, la 
blasfèmia, la deshones-
tedat i la indiferència. 
És per això que avisava 
que se’ls “tracti a tots 
amb molta afabilitat 
respectuosa, però no 
fihi mase de cap d’ells”. 
Unes afirmacions que 
podia haver dit qualse-
vol rector de Catalunya, 
que havia vist com el 

seu món havia canviat a la Catalunya del primer terç del 
segle XX.

Ara bé, a banda de deixar escrites algunes reflexions dels 
seus veïns durant poc més de trenta anys, mossèn Pujol va 
deixar negre sobre blanc un interessant i valuós compen-
di dels costums religiosos, formes d’actuar al capdavant 
de la parròquia i dels serveis que la parròquia de Fortià 
havia ofert sota la seva direcció. 

Joan Pujol va prendre possessió de la parròquia de Fortià 
el 13 de juliol de 1897, dia de Sant Enric, que des de 1864 
ocupava Josep Vidal, mort aquell mateix any. Entre un i 
l’altre va exercir l’ecònom Joan Ferrerós Sala, que va acon-
seguir la rectoria de Garrigàs aquell mateix any. En arri-
bar a la parròquia es va trobar unes consuetes i costums 
molt antigues que, juntament amb l’experiència que va 
anar adquirint i els costums de les parròquies veïnes, van 
ser suficients per tirar endavant la seva tasca parroquial. 
Quasi trenta-tres anys després, l’1 de gener de 1930, va 

Un poble de cebes i novicis

L’inici el dedicà a fer un preàmbul de la parròquia, quan-
tes cases hi havia, quanta gent hi vivia i què s’hi produïa. 
Cal destacar diversos apunts d’aquest apartat, com ara 
que al Noviciat de la Doctrina Cristiana, instal·lat a l’antiga 
Granja Escola de Fortianell, hi vivien cent vint religiosos i 
novicis. És una xifra considerable tenint en compte que, 

Primera pàgina del “Consultor de la parròquia”.
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a banda d’aquest grup, a Fortià hi vivien cinc-centes per-
sones. Sobre la producció agrícola, Pujol relatava que el 
blat, la userda i les cebes eren els productes més cultivats 
pels pagesos i pageses fortianencs.

Les propietats de la rectoria

A la llibreta també hi va anotar les propietats de la rec-
toria una a una i féu una descripció sumària de l’església 
i els seus altars. Joan Pujol escrivia que l’església, “gòtica 
per dintre i barrejat amb barroc per fora”, “fa poc s’ha 
arrecglat la fachada i campanà i are està tota en regular 
bon estat, està instalada de llum elèctrica, pagada la ins-
talació per l’Obra i el fluit cedit gratis per l’Ajuntamen 
per tems indefinit”. 

A banda del temple, Pujol recapitulava la resta de propie-
tats: la rectoria, un hort al costat i al davant de la mateixa 
casa (de tres quarts de vessana), un quadró anomenat del 
Pont, de mitja vessana, els diners d’una finca venuda i 
“un expedient en Madrid demanant el retorn d’algunes 
finques indegudament [venudes] pel gobern”. Aquest 
últim és una bona mostra de la resistència de l’església, 
encara el 1930, de les desamortitzacions realitzades per 
l’estat al segle XIX.

A continuació, va seguir amb una descripció dels cinc 
altars, els seus reponsables i algunes curiositats. L’Altar 
Major era servit pel rector i dos pabordes escollits entre 
els majors contribuents del poble per un període de dos 
anys. Aquests s’havien de cuidar de pagar el llum als pa-
trons Sant Julià i Santa Basilissa. També es nomenaven dos 
pabordes solters perquè paguessin el llum de Sant Cels, el 
segon patró. L’altar de sant Joan també tenia dos pabor-
des, que havien de captar a cada festa dins de l’església i 
“axí fan mols diners per pagar tots els gastos i de sobres”.
El de la Verge Antiga era servit per dues pabordesses fa-
drines, que captaven pel poble, quan se celebrava la seva 
festa, amb dos cistellets de plata “molt antics” amb els 
quals arreplegaven molts diners, suficients per pagar les 
despeses i comprar algun ornament. S’escollien cada dos 
anys el dia 1 de juny. L’Altar del Sant Crist estava servit en 
tot per les famílies Tibau, Prats o Ferrer nomenades pel 
mateix mossèn Pujol, per temps indefinit. Aquest altar 
havia tingut molt predicament des de finals del segle XVI 
quan es va fundar la Confraria del Santíssim, aleshores ja 
desapareguda. I finalment, l’Altar del Roser, servit per la 
família Boixedes, que havia estat també nomenada pel 
mossèn per temps indefinit. Igual que l’anterior, a finals 

del segle XVI també es va fundar la Confraria de la Mare 
de Déu del Roser, encara el 1930 en funcionament.

Joan Pujol també va anotar que realitzava el nomena-
ment de dos pabordes obrers, els encarregats de l’Obra 
de l’església, del campaner i un altre bon home per aju-
dar-lo en les celebracions extraordinàries, tot i que avi-
sava que no troba gaire ningú per fer-ho. A l’home que 
exercia de campaner, sepulturer i agutzil se li pagaven 
catorze pessetes per escombrar l’església, la resta del sou 
anava a càrrec de l’Ajuntament i de les propines de les 
famílies en batejos, casaments i enterraments. Amb tot, 
arribava a les cent setanta pessetes anuals. Els tres esco-
lans cobraven dotze pessetes l’any, a banda de les respec-
tives propines i un regalet el dia del seu sant.

Del Cementiri en destacava que “per are és parroquial”, 
una visió del tot encertada del mossèn que veia irreversible 

Les pàgines dedicades a la Setmana Santa.
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el procés de canvi que dessacralitzava dominis i prerroga-
tives fins aleshores de les parròquies. En aquells moments 
l’Obra estava construint diversos nínxols que tenia a la ven-
da. En canvi, de la rectoria no en feia cap descripció per-
què havia fet un altre escrit, que segons ell es conservava a 
l’arxiu parroquial, però que no ha arribat als nostres dies. 
Això sí, en destacava que hi havia “aigua viva” i wàter a 
l’escusat “lo que representa notable millora”.

Els impostos i la parròquia

El rector tampoc no s’escapava de la recaptació dels im-
postos municipals. El mateix Joan Pujol avisava als seus 
successors sobre els tractes que tenia amb l’Ajuntament 
per no pagar els impostos. Quan va entrar a la rectoria 
de Fortià l’alcalde “me ba dir que aquí tenim per cos-
tum promés qu·el párroco faci les festes majors de franc 
i l’ajuntament li condonava el pago de consums; jo baix 

aprobà la proposta”. Aquest pacte es va respectar fins a 
l’any 1922, quan el 15 de maig l’alcalde Salvi Tibau Gusó 
i els regidors Josep Nicolau Fajol i Josep Pagès Roqué 
“me baren tornà importunà de que habia de pagà els 
comuns”. El mossèn va al·legar a l’Ajuntament i a la Jun-
ta Pericial del Cadastre i va aconseguir que el Ple de la 
corporació anés al seu despatx a prometre-li l’exempció 
acostumada per temps indefinit.

Les festes religioses més destacades a Fortià

Ara bé, la part més extensa del consultor realitzat per 
mossèn Pujol va ser la descripció de totes les festivitats 
religioses que se celebraven a Fortià durant tot l’any per 
ordre cronològic. Abans de tot, però, Joan Pujol exposava 
el dia 1 de gener una llista amb totes les anotacions que 
s’havien fet als llibres parroquials l’any anterior per si hi 
havia algun error a esmenar. El primer dia de l’any també 
era l’assenyalat per recordar a les famílies els nens que 
no anaven prou a missa i que aquest fet repercutia en les 
classes de catecisme. 

A continuació es fa un resum de tota l’extensa relació de 
festes que hi ha a la llibreta, ressenyant aquelles celebra-
cions més destacades a Fortià: 

La primera gran festa de l’any era la que es feia amb mo-
tiu de la Festa Major dedicada a Sant Julià i Santa Basi-
lissa, aleshores la gran. L’autor assenyalava que en l’ofici 
solemne del 7 de gener hi havia música a l’església pa-
gada per la Societat Joventut del poble, amb una petita 
aportació del rector. El dia següent es feia una processó 
“de molt antiga tradició” en honor a la Mare de Déu del 
Roser que anava per davant de la rectoria, el Delme, la 
plaça, on s’hi cantava una nadala i un Te Deum, i altre cop 
cap a l’església on es cantaven els goigs del Roser.

El dia de Sant Antoni Abat, a les 8 del matí, se celebrava 
un ofici al seu altar i es feia una processó, amb la llum, 
la bandera i tocs de campana, en direcció als “Pradells o 
Padró de la Creu” i allà es beneïa tot el bestiar.

Per Sant Josep se li girava molta feina al mossèn perquè 
s’hi acostumava a confessar molta gent, per la qual cosa 
s’havia de començar ben d’hora. Aquell dia es llegia la 
consagració de les famílies a la Sagrada Família per estar 
establerta en aquesta parròquia la seva associació des de 
l’any 1893. Anotava també que hi havia moltes confes-
sions el dia dels Set Dolors de Maria Santíssima.
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Història
La descripció de la Setmana Santa és més extensa i ens 
apropa a la toponímia de l’època. El dilluns de Setmana 
Santa començava “el salpàs a les deu hores per trobar la 
gent en les cases, se fa tot el Veïnat de Baix o de la esglé-
sia. A la tarda, a les tres, les masies de part de Fortianell”. 
Mossèn Pujol encara es referia a la zona de l’església i 
la plaça com el veïnat de baix, una denominació que 
s’utilitzava des d’època medieval i avui ja perduda per als 
veïns. 

El dimarts de Setmana Santa “a les deu hores es fa tot el 
Veïnat de Dalt o carrer de Castelló” (també una deno-
minació antiga com l’anterior). A la tarda, a les tres, es 
feien totes les masies de la part del mas d’en Dorra. Pun-
tualitzava que “en el poble se porta la sal beneïda, en les 
masies se la treuen elles”.

El dia de Santa Creu es tocava a missa a les quatre i a dos 
quarts de cinc es començava una processó cap al Padró la 
Creu dels Pradells on es beneïa el terme segons la rúbrica, 
i acabada es tornava a l’església pel carrer de la Unió i se 
celebrava una missa.

Al mes de maig se celebrava la festivitat de Santa Quitèria 
màrtir. Pujol apuntava que “celebren aquesta santa al po-
ble de temps immemorial pels favors obtinguts; i més tart 
el 1894 la Germandat de Socors Mutus per malalts Santa 
Quitèria”. Cal saber que se celebrava des que el 22 de 
maig de 1716, després que el juny de 1715 els fortianencs 
rebessin un tros del lignum crucis de Castelló d’Empúries 
per poder fer les processons necessàries perquè plogués 
en uns temps tan difícils com la postguerra de la Guerra 
de Successió. Aquell dia es feia missa i ofici amb música 
pagada per la citada germandat i es feia una processó 
pel poble en la que les pabordesses escollides passejaven 
la santa.

També, per Santa Rita de Càssia, les noies passejaven la 
imatge de la santa per la plaça i tornaven a l’església. Al-
tres processons, però, ja s’havien perdut als anys trenta, 
com la que es feia pels tres dies de lletanies menors.

Pel Corpus Cristi es feien dues misses. La primera la feia 
el rector i la segona la cantaven el capellà dels Germans 
de la Docrina i els novicis de Fortianell. Quan s’acabava es 
feia una processó per tot el poble, portant el tàlem dos 
vocals de l’Ajuntament. Hi havia dues aturades o “repo-
soris”, una al carrer de Castelló i l’altra a la plaça, en les 
que hi cantaven els germans de la doctrina, que portaven 
unes atxes enceses pels carrers, que havien d’estar ben 
nets i amb les finestres i balcons adornats en honor al pas 
del Rei Celestial.

El dia 28 de juliol se celebrava la festa petita en honor a 
Sant Cels, el segon patró de la parròquia. Joan Pujol ano-
tava perquè es feia: “això per bé de que antigament allí, 
en direcció Vila-sacra, a un quilòmetre del poble existia 
una capella dedicada al sant, on es feia bon aplec i gran 
festa”. Aquestes restes de la capella, avui malauradament 
estan enterrades sota una construcció moderna que no 
ha respectat el testimoni d’un lloc amb llarga tradició. El 
mateix mossèn destacava que “aquella capella ba vení a 
terra i el gobern es ba vendre indegudament pedres i so-
lar en l’any 1897” (per més informació llegiu P. Meseguer, 
“Sant Cels del Prat de Fortià, una capella oblidada” a La 
Sibil·la, 2011). La música de la missa la pagaven els joves, 
amb una petita aportació del capellà. Aquell dia també 
es feia un ofertori de la vera creu perquè no es tenia cap 
imatge del sant. 

De la resta de celebracions, cal destacar una de les altres 
grans festes religioses de Fortià, aquesta al mes d’octubre, 
dedicada a la Mare de Déu del Roser. A la vigília ja es 
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feien confessions perquè n’hi havia moltes i no podia fer-
les totes el dia assenyalat. Durant la missa que se celebra-
va es recomanava que es resés el rosari. Un cop acabada 
aquesta missa, se’n celebrava una segona a l’altar del Ro-
ser i es feia una petita processó per la plaça i es cantaven 
els goigs, un format més petit de la que se celebrava el 
mes de gener. 

Tocs de campana

En el document també hi recull tots els tipus de tocs de 
campanes que es podien arribar a fer des de les que avi-
saven de la mort d’algú fins a les cinquanta batallades 
de la campana grossa per avisar que hi havia un foc o 
el mateix nombre de tocs fets per la campana petita per 
fer la crida a sometent. És un corpus bàsic per conèixer la 
riquesa del món de les campanes i totes les seves funcions 
en la vida quotidiana dels nostres pobles.

La carta de serveis

A més a més, resseguia tots els serveis complementaris, i 
els seus costos, que el rector oferia als parroquians i dels 
quals n’obtenia part de les rendes per viure. Entre ells hi 
podem trobar els preus dels diferents oficis que es podien 
realitzar o de les certificacions, expedicions de còpies, fins 
i tot el preu que podia costar fer un arbre de parentiu o 
genealògic.

La riquesa associativa de la parròquia

Pujol no va deixar tampoc de banda el teixit associatiu de la 
parròquia, el qual possibilitava una rica vida religiosa. Les 
enumera: la Confraria del Roser creada el 1571; la Sagrada 
Família, fundada l’1 de gener de 1893; la de l’Escapulari 
del Carme, creada el 30 d’abril de 1903 i depenent de la 

de Castelló; la Congregació de la Doctrina Cristiana co-
mençada el 30 de juliol de 1905 a Fortianell; l’Apostolat de 
l’Oració iniciat el 4 de març de 1917; la Visita Domiciliària 
de la Sagrada Família, començada en ocasió de la Santa 
Missió l’1 d’octubre de 1924; i finalment la desapareguda 
Confraria del Santíssim, que havia estat fundada el 1579 i 
que “ha caigut en desús per falta de renda”.

Punt i final. 1897-1933

Finalment, per cloure el compendi, mossèn Pujol va creu-
re necessari acomiadar-se, per escrit i secretament, de la 
parròquia on havia viscut gran part de la seva vida, dels 
trenta-dos als seixanta-vuit anys:

“Per la meva abansa[da] edat, xacres corresponens amb 
ella, consell dels metges, siscumstàncies pèsimas dels pa-
rroquians i també las de Espanya en general; me veix 
obligat a retirar-me de la parròquia i pasar de capellà de 
les monges clarises de la vila de Castelló d’Ampúries en 
el dia primer d’abril de 1933 a la edat de 68 anys i 35 de 
pàrroco de la present”. 

Abans d’acabar, però, va creure necessari demanar perdó 
als qui poguessin arribar a llegir aquesta llibreta:

“A tots els que las precedens lletres llegexin, perdonin 
les erradas que de tota clase en ellas trobin perquè són 
involuntàries i no tenen altre fi que fer-me intendre pel 
bé dels meus subcesors i a major glòria de Déu i salvació 
de les ànimes”.

dades del document

Arxiu Diocesà de Girona, Parròquia de Sant Julià 
i Santa Basilissa de Fortià, consultor de la parròquia 
de Fortià, redactada per Joan Pujol, 1930-1933.

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

Presentació de la revista Alberes 
a l’Espai Mas d’en Dorra

El dissabte 6 d’agost, a partir 
de les 7 de la tarda, es presentarà 
al Mas d’en Dorra de Fortià el 
número 15 de la revista Alberes, 
que pretén recollir la memòria 
oral de l’Alt Empordà, el Rosselló 
i el Vallespir, i també divulgar 
el nostre patrimoni cultural 
i natural. 

En aquesta ocasió dedica el dossier central al 
món de l’art i és, per aquest motiu, que s’ha or-
ganitzat una exposició paral·lela –coordinada per 
l’Enric Tubert–, que comptarà amb la participació 
de molts dels artistes que hi apareixen. L’acte és 
obert a tothom.

Recordem que a Fortià també hi vam presentar 
el número 14, dedicat al món de la música, en un 
acte emotiu, celebrat el 4 de març, que va comp-
tar amb la participació del músic jubilat, i veí del 
poble, Josep Llorens.

Us recordem que teniu exemplars de la revista en 
préstec a l’Ajuntament de Fortià.

David Pujol i Fabrelles
Director Revista Alberes
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CRISTINA ALSINA
30 anys fent de cartera a Fortià

Cristina Alsina Rubio va aparèixer a Fortià per fer-hi de cartera amb dinou anys. 
S’havia presentat a les oposicions per a una plaça lliure a l’Armentera, 

el seu poble, però no hi va poder entrar, i la segona plaça lliure era a Fortià. 
Hi té uns oncles, però al poble no hi havia estat mai. Viu a Girona des que es va 
casar, i això la va fer demanar el trasllat ja fa uns quants anys. La plaça ha arribat 
aquest mes de juny i no ha tingut temps ni d’acomiadar-se del poble ni de la gent 

que l’han vista canviar al llarg de 30 anys.

Com era la feina de cartera fa trenta anys i com és ara?
Al principi anava amb moto! Després em vaig comprar un 
cotxe. La resta era com ara: no pots fer cas de les adreces, 
és diferent de les adreces a ciutat, i has de conèixer la 
gent per localitzar-la. Al principi, la gent es queixava per-
què amb la moto no podia dur paqueteria. També t’ho 
havies d’aprendre tot: el nom de la gent, el motiu de la 
casa, l’adreça... Però als pobles, per regla general, la gent 
és bona gent i tothom t’ajuda. Al final, ho sabia tot de 
tothom. 

Com és el poble de Fortià per als carters? 
És molt extens, hi ha el barri de la Pera, Fortianell... És un 
recorregut llarg que no es pot fer a peu. A part, la ruta 
inclou el Far d’Empordà, Riumors i el polígon industrial 
de Vilamalla. Molts dies no l’acabes.

Quins canvis ha observat a Fortià en tots aquests anys?
Hi ha les urbanitzacions noves, que sembla que la gent 
que hi viu no siguin del poble. Els meus oncles, que han 
viscut a Fortià tota la vida, no coneixen els veïns nous. Els 
habitants no fan vida de poble. Potser si tenen mainada 
encara els porten a l’escola, però si no, no es veuen mai. 
El que no ha canviat és el tempo del poble; quan vas pel 
carrer, sempre trobes algú i xerres amb un o altre.

Què és el que li agrada, de fer de cartera?
M’agrada molt la meva feina! No estar tancada al despa-
tx, no ho aguantaria. Quan vas a portar el correu, xerres, 
coneixes la gent, la gent et coneix a tu, fas confiança... 
a mi m’agrada molt, això. I després, fas favors a la gent: 
quan has de portar els certificats o els paquets, si no hi 
són mires de portar-los-ho on sigui, perquè Correus dóna 

molt pocs dies per recollir-ho. Jo sempre he tingut clar 
que treballava per a la gent. 

«Per regla general, la gent és bona 
gent i tothom t’ajuda»
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Entrevista
L’ofici de carter, ha canviat, doncs.
Sí que ha canviat. Això que et deia abans, els carters 
nous no ho podran fer, perquè hi ha les màquines: les 
PDA que has de portar per fer firmar, les cartes s’han 

«M’agrada pensar que a Fortià 
hi deixo molts amics»

«Jo sempre he tingut clar 
que treballava per a la gent»

d’entrar a l’ordinador, i tot va molt 
més controlat. Però, com a carters, 
hem d’intentar facilitar la vida a la 
gent. La gent, però, no s’adona que 
hi ha coses que no es poden fer. Per 
exemple, a Vilamalla només hi havia 
mitja hora d’oficina diària. Des que 
l’oficina de Vilamalla s’ha traslladat 
a Figueres ha anat bé perquè hi ha 
moltes més hores d’obertura. Però 
també és un desplaçament i millor 
si el pots estalviar.

Per això jo intentava allargar el ter-
mini per recollir correu o paqueteria 
com fos, perquè la gent hi pogués 
anar. Ara, també et diré que no tothom s’ho mereix. 

Expliqui’ns coses que li han passat fent de cartera.
Al principi, em deien coses com “nena, pentina’t” (duia 
una permanent que estava de moda en aquell temps i 
que no es pentinava). També, “a veure si ho fas bé”... 
amb moto i joveneta com era... Però quasi tothom mira-

Amb un grup dels seus companys i companyes de feina.

Un altre grup de companys i companyes de Correos. 

va d’ajudar-me, m’explicaven on era una adreça que no 
trobava, o on podria trobar un veí que no trobava mai... 
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«Ara per ara, penso que canviar 
ha estat un error»

L’ajuda s’agraeix moltíssim. Però és clar, amb el temps, 
acabes sabent qui està barallat amb qui, els hàbits de 
tothom, i això va molt bé a l’hora de portar certificats i 
notificacions. Saber els hàbits va molt bé, perquè si saps 
que a tal hora trobaràs tal veí fent el tallat o a buscar el 
pa, estalvies viatges a la gent. Però també hi ha gent que 
no la trobes mai.

I alguna anècdota?
Una vegada vaig trobar l’Esteve Colls (en pau descansi) 
que menjava musclos amb allioli, i em va convidar, i vam 
acabar tots dos fent-ne una bona atipada. També, al prin-
cipi de venir a Fortià, un hivern va nevar i feia molt de 
fred. La meva tia, la Remei Alsina de Can Tell, em feia uns 
bons esmorzars, i això em quedarà per sempre. L’Elisenda 
i la Montse de l’Ajuntament, que ens hem fet molt ami-
gues, em guardaven esmorzar... Tantes coses que em cos-
ta de trobar-ne una! 

Hi deu haver molta relació amb la gent gran...
Doncs sí! Quan hi ha eleccions, mires de facilitar que pu-
guin votar per correu, els ajudes tant com pots, perquè es 
refien de tu, per norma. Ara, també t’expliquen coses que 
de vegades no vols saber. Hi ha gent que està molt sola i 
poder parlar una estona amb tu per a ells és un gran què. 
Però de vegades tens feina, i llavors t’entretenen molt.

Ara ja treballa a Girona. Com ha anat el canvi?
Em sap molt de greu haver marxat. El canvi ha estat terri-
ble, també perquè em van avisar que m’havia d’incorporar 
al nou lloc amb molt poca antelació. A Girona és tot molt 
diferent. Vas a blocs de pisos com formiguers, on no tro-
bes mai ningú, no coneixes els veïns ni pots parlar amb 
ningú. I a mi m’agrada conèixer la gent. D’altra banda, 
la feina d’oficina és molt més funcionarial que no pas a 
Figueres. L’avantatge és que sóc molt a prop de casa i vaig 
a peu per a tot arreu. He estat molts anys anant i venint 
de Girona, amb una carretera que fins fa poc estava molt 
malament, i he fet malbé uns quants cotxes, cotxes que 
m’havia de comprar jo, ja que els carters rurals ens hem 
d’espavilar amb el transport.

Com va ser el comiat de Fortià?
Horrible! Els últims dies em vaig anar acomiadant de 
tothom, hi va haver alguns sopars i dinars, amb amics i 
companys, i l’últim dia va ser molt dur. No m’ho pensava 
pas. I em sap greu que no vaig poder dir adéu a molta 
gent. Són trenta anys de córrer per Fortià. Trenta anys 
que han passat com si res... Aprofito per acomiadar-me 
de tothom des d’aquí.

En treu alguna conclusió, de tot plegat?
M’agrada pensar que a Fortià hi deixo molts amics. Ara 
per ara, penso que canviar de lloc de feina ha estat un 
error.

Montserrat Segura
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D’ALIMENTACIÓ TIBAU 
A LA BOTIGA DE FORTIÀ

La Botiga de Fortià és un establiment situat a la plaça de Catalunya de la població 
que va obrir el 1931 com a “abacería” (botiga de venda a la menuda). L’any 2015, 
la Cambra de Comerç de la província de Girona va concedir una distinció pels més 

de setanta-cinc anys de servei ininterromput als propietaris de l’establiment. 
Marc Tibau, que representa la tercera generació al capdavant de l’emblemàtica 
botiga, explica com han estat els primers vuitanta-cinc anys d’Alimentació Tibau

 i els plans per al futur imminent. 

Com ha estat, que us han atorgat aquest guardó, 
d’altra banda ben merescut?
Des de l’Ajuntament ens van explicar que la Diputa-
ció donava unes plaques als establiments més antics de 
cinquanta anys. Nosaltres hi vàrem rumiar una mica, i 
hi havíem d’entrar per força perquè la botiga la van 
començar els avis quan eren joves. Això va servir per 
trobar, al Registre de l’Ajuntament mateix, que l’any 
1931 l’avi ─Joaquim Badosa Ribas─ havia obert la boti-
ga. Un parell d’anys abans, ja havia obert la barberia 
del poble, perquè era barber d’ofici, i de la botiga se’n 
cuidava la meva àvia, Concepció Carbó Tomàs. 

I com van anar aquells primers anys?
Van obrir la botiga a l'altre costat de la plaça, al núme-
ro 6, i al cap d'uns anys van fer la casa nova al davant 
de la dels pares de l'avi Quim, situada just al centre de 
la plaça. Van habilitar-ne el baix per posar-hi botiga i 
bar. Això era l’any 40. Ara el bar és tancat i serveix de 
magatzem. El negoci va continuar fins i tot durant la 
Guerra Civil. Els avis van tenir tres filles: Mercè, Marina i 
Catalina. Catalina, la més petita (que era la meva mare) 
es va quedar amb els pares i va portar la botiga. Més 

endavant es van comprar un 2CV i feien el transport de 
tota la mercaderia amb aquest cotxe que conduïa la 
meva mare. Ella es va casar amb Ernest Tibau, el meu 
pare, que era pagès, i entre tots dos compaginaven la 
feina de pagès amb la botiga. 

Com s’incorpora vostè al negoci familiar?
El 1994 la meva mare es va posar malalta. Jo llavors es-
tava fent el batxillerat i ajudava a la granja i a la botiga. 
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L’any 1991 havien reformat la botiga i la van fer nova 
just on tenien el magatzem, i on és ara. Amb la malaltia 
de la meva mare (es va morir a finals d’estiu) jo ja em 
vaig fer càrrec de la botiga, amb l’ajut del meu pare, 
fins a la seva jubilació el 2005. Fou a finals d'aquell any 
que s'incorporà la Núria Gili a treballar a la botiga fins 
avui. 

Quins canvis s’han anat fent, en els anys que fa que 
vostè hi és al capdavant?
S’hi han anat fent petites reformes. Però bàsicament, 
per tenir una oferta atractiva, el que hem volgut fer és 
ampliar el ventall de gènere que oferim i buscar pro-
ductes diferents i artesanals i mirar de potenciar els de 
la comarca. Per exemple, els dimarts, dijous i dissab-
tes jo vaig a mercat a Figueres i porto totes les fruites 
i verdures fresques. És una de les nostres grans dife-
renciacions. Vaig cada dos anys a Alimentària i a altres 
fires del sector buscant productes nous i atractius per 
oferir-los als clients.

En aquest temps on sempre cal diferenciar-se d’altres 
negocis semblants, com definiria la seva botiga?
És una botiga com les d'abans, on s'hi podia trobar 
de tot, adaptada als nous temps. Som un establiment 

"metro 0", els pagesos de Fortià i dels pobles del vol-
tant ens ofereixen els seus productes per vendre'ls als 
nostres clients. És una cosa que fem de tota la vida, 
un senyal d’identitat de les botigues de poble. Això 
ens permet tenir productes de proximitat i de qualitat. 
Aquesta oferta, a més d'una interacció molt directa 
amb els clients, ens dóna la possibilitat de destacar, de-
finir-nos i reivindicar-nos davant les grans superfícies. 

En quin rang de preus es troben?
Juguem amb els diferents tipus de client; és a dir, mi-
rem d’acontentar el de més possibilitats i el de menys, 
tot i que és difícil de fer content a tothom.

La competència amb les grans superfícies, ara que 
tothom té un o més cotxes, deu ser molt difícil...
Tot canvia! Abans anaves a un gran distribuïdor i de 
la botiga de poble no en volia saber res. Ens posaven 
moltes condicions: mínims de compra molt alts, posar 
la marca ben visible i per tot arreu... Ara són ells que 
vénen aquí a oferir-nos de tot, sense posar comanda 
mínima, sense fer valdre la marca... Això ens permet 
accedir a molts distribuïdors i a preus força baixos. I 
ens ajuda a fer que la gent no trobi gaire diferència 
de preu, que era un dels grans inconvenients que te-
níem fins ara. En la fruita i la verdura de proximitat, en 
aquest aspecte, sí que hi podem competir.

I la clientela també deu evolucionar...
Els clients, en temps dels avis i els pares, eren de Fortià. 
Després ja van començar a anar a comprar a Figueres i 
tu venies el que s’havien descuidat o feia falta al mo-
ment. L'esforç, el tracte personalitzat i aquests produc-
tes diferencials de què parlàvem, han aconseguit que 
tinguem una clientela fidel, molta gent del poble i 
també alguns de fora.

Ara ens trobem que hi ha molta gent nova al poble, 
però que no compra aquí, i la idea és captar aquest 
client que potser no coneix la botiga.
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La seva clientela, doncs, és de Fortià mateix?
Majoritàriament sí, però també ens vénen clients 
francesos, sobretot: de Roses, Santa Margarida i Em-
puriabrava. Vénen a buscar productes específics, com 
la verdura i alguns altres, i això omple de satisfacció i 
anima molt, perquè vol dir que n’han sentit a parlar 
fora del poble.

En aquest marc, com afronten el futur?
Fa un temps, amb l'ajuda de la meva parella, la Coral, 
vam començar a donar-nos a conèixer mitjançant les 
xarxes socials, Facebook, Twitter, Linkedin... Ara aca-
bem de posar en marxa una web:

www.labotigadefortia.com

I fem venda per Internet. D’això se’n cuida el meu 
germà Lluís, que coneix una mica més el món de la 
informàtica, i que s’està incorporant a l’equip. Hem 
informatitzat totes les referències i ara comencem a 
vendre a tot Catalunya, Espanya i França alguns pro-
ductes, no pas tots ─els de proximitat─, que altres em-
preses no poden oferir. També estem agafant produc-
tes en exclusiva per fer-ne la distribució, com ara un 
arròs, l’Arròs Tramuntana d'en Josep Colls de Riumors, 
amb les varietats blanc semi llarg cristal·lí i integral. 
També distribuïm en exclusiva un oli del Priorat, fet 
d’oliva arbequina. Un altre producte que tenim és la 
mel de Fortià, de Vicenç Macau; fruites i espàrrecs de 
Joan Roca de Riumors, tomàquets de Vila-sacra, ver-
dura de Vilabertran, vins de l’Empordà...

I preveuen altres canvis o innovacions?
Sí! En línia del que ara es porta, una primera idea era 
eixamplar la botiga per fer-hi un espai de degustació 
d’aquests productes especials i exclusius que venem. 
Però mentre ho pensàvem, el bar de la plaça ha tan-
cat, i això ens fa decidir a reformar l’antic bar de la 
botiga per fer-hi una vermuteria i l’espai de degusta-
ció, que complementarien molt bé la botiga. La veri-
tat, el bar de la plaça portava molta vida, al poble i 
a la botiga, i es troba molt a faltar. Si tot va com ha 
d’anar, a principis de l’any vinent hauríem de poder 
obrir. 

Ens fa cinc cèntims dels productes que tenen a la ven-
da a la botiga?
D’entrada, direm que tenim tota mena de productes 
dels quals es venen als supermercats: alimentació, 
neteja, vins i licors, refrescos, alimentació d’animals 
de companyia, espardenyeria, petites seccions de fe-
rreteria, jardineria i pintura/bricolatge. També tenim 
diaris i revistes. A més, tenim fruita i verdura fresques, 
com dèiem abans, peix congelat, embotits... A més, de 
tots aquests productes que ens distingeixen, com ara 
els patés i confitures de l’Horta de Santa Clara (horta 
ecològica del que abans era el convent d’aquí Fortià); 
oli de Siurana (les oliveres són al terme de Fortià); 
nous de Crespià; patates de Molló quan n’és el temps; 
pinyons de Navata; pa cuit al forn de llenya de Figue-
res... per enumerar-ne només alguns. En campanya de 
Nadal anem a buscar els torrons a Agramunt.

Això deu ser molt difícil de fer vostè sol...
Mirem de compaginar-ho amb la Núria de tal manera 
que jo pugui anar a fer compres, com per exemple 
anar a comprar les patates de Molló, que són les úni-
ques que hi ha quan s’acaben les patates i encara no 
n’hi ha de les noves, jo vaig a Olot; allà ens trobem 
amb el pagès, i aprofito el viatge per anar a buscar ra-
tafia, els pinyons a Navata, les nous a Crespià... I quan 
vaig a buscar els torrons, també aprofito per anar per 
l’oli del Priorat. A més intento guardar-me algunes 
hores per assistir de tant en tant a algunes fires del 
sector. El fet de no tancar mai (el diumenge obren fins 
a les 14 h), només els diumenges a la tarda i el dia 1 de 
gener, no permet conciliar gaire la vida familiar, però 
a poc a poc esperem millorar en aquest assumpte, i 
més ara, amb la Martina, la nostra filla petita.

Montserrat Segura
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TEMPORADA 2015-2016

CLUB ESPORTIU FORTIÀ 

Doncs sí, ja hem deixat una altra temporada enrere!!! 
Una temporada amb les seves victòries, els seus empats i les seves derrotes, 

amb gent que ens deixa i trobarem a faltar, amb noves incorporacions per al setembre 
vinent, però una temporada en família, que és molt important, la família del CE Fortià.

Aquest any, hem disposat de set equips al nostre club: 

Prebenjamins
entrenador: Víctor Rosillo delegat: Aleix Pujol

Alevins A
entrenador: James Birch delegat: Joan Mesas

Benjamins
entrenador: Àngel Romans delegat: David Sala

Alevins B
entrenador: Guillem Sanz delegat: Joan Mesas

Infantils
entrenador: Robert Vilanova delegat: Jordi Batlle

Cadets
entrenador: Andrés Maldonado delegat: Luciano Pereira
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Plaça de Catalunya, 2 - Tel. 972 53 40 77 - FORTIÀ

3a Catalana
entrenador: Pere Sanz delegat: David Masplà

Malauradament, no hi ha hagut equip de caganius 
aquesta temporada, però esperem poder tornar a formar 
un grup de petits futbolistes per a la temporada vinent.

Tampoc s’ha pogut fer el 5è Torneig de Joves Figures 
de Fortià, en aquest cas, però, per un bon motiu, i és 

que l’Ajuntament ha decidit replantar i clarificar la 
gespa del camp de futbol –que ja feia un temps que 
estava molt malmesa– per així disposar d’un terreny 
de joc en bones condicions de cara a la pròxima tem-
porada.

El que sí que s’ha tornat a repetir enguany és la vi-
sita dels jugadors del CE Fortià de 3a Catalana al 
municipi de Pasaia, al País Basc, com a motiu de 
l’agermanament que mantenen amb el Club Depor-
tivo Trintxerpe –equip d’un barri de Pasaia– des del 
2012. 

La visita es va dur a terme el passat 25 de juny, dia 
en què els amics de Trintxerpe havien preparat una 
jornada completa que va consistir en: passeig en bar-
ca per l’interior de la badia, rebuda a l’Ajuntament, 
dinar, partit amistós entre el Trintxerpe i el CE Fortià 
amb victòria del Fortià (2-3) i sopar a la Sociedad Rio-
jana de la part vella donostiarra.
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Aquesta vegada, a part dels jugadors, del president i 
d’alguns aficionats, també es va afegir a l’expedició 
l’alcalde de Fortià, Francesc Brugués, amb la intenció 
de teixir un possible agermanament entre els munici-
pis, amb una primera presa de contacte entre els ajun-
taments.

Amb la rebuda oficial per part de l’alcaldessa de Pa-
saia, Izaskun Gómez, els dos municipis es van fer entre-
ga d’una sèrie de publicacions i llibres sobre la història 
dels dos pobles, amb la intenció de seguir mantenint 
contacte en el futur. L’alcalde de Fortià també els va 
convidar a visitar el nostre poble en futures ocasions.  

Finalment, el dia 2 de juliol es va fer el dinar de final de 
temporada 2015-2016 del CE Fortià, amb la presència 
de tots els jugadors de tots els equips de què disposem 
i els seus respectius familiars… dues-centes nou perso-
nes en total… tot un èxit!

Aquest any, a causa de la replantació de la gespa del 
terreny de joc, i donat que els nens no podien fer el típic 
partit “patxanga” entre pares i fills que es feia cada any, 
l’Ajuntament va tenir el detall d’oferir entrada gratuïta 
a la piscina a tots els jugadors. El dinar es va fer des-
prés al Centre Agrícola i Social del poble. Allà, mentre el 
coordinador del CE Fortià, Àngel Romans, dedicava unes 
paraules a cada jugador mentre els convidava a pujar a 
l’escenari, l’entrenador de cada equip, juntament amb 
el president del club, Jaume Salís, els anaven fent entre-
ga d’una medalla com a record de la temporada. 

Des del CE Fortià, no podem acabar la temporada sen-
se mostrar el nostre agraïment als membres de la junta 

Partit jugat contra el Club Deportivo Trintxerpe, a la població de 
Pasaia, al País Basc.

L’alcalde de Fortià, Francesc Brugués, rebut per part de l’alcaldessa 
de Pasaia, Izaskun Gómez.

CLUB ESPORTIU FORTIÀ 

pel seu treball, als tècnics i delegats per la seva pacièn-
cia i dedicació, als socis i aficionats pel seu suport incon-
dicional, als voluntaris i voluntàries que han col·laborat 
desinteressadament sempre que els hem necessitat i a 
l’Ajuntament de Fortià per la seva ajuda i suport.

Moltes gràcies a tots i fins a la pròxima temporada.

CE Fortià 
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Joves
El RACÓ DE L’ASSOCIACIÓ

Benvolguts fortianencs i fortianenques, 

Com cada any, volem compartir amb tots vosaltres les activitats que hem es-
tat fent aquests darrers dotze mesos. Estem molt contents de poder informar 
que hem dut a terme i hem col·laborat en diverses activitats noves: el taller de 
patxaran i limoncello, el Primer Mercat d’Intercanvi i de Segona Mà de Fortià i 
el Primer Duatló Cross de Fortià.

TALLER DE RATAFIA 2015

El mes de juny de l’any passat vam celebrar la tercera edi-
ció del taller de ratafia, la més exitosa quant a partici-
pació: en van sortir quaranta-cinc litres. En aquest taller, 
cada persona pot fer la seva pròpia ratafia i es donen a 
conèixer les diverses plantes de l’entorn i els seus usos.

FESTA MAJOR D’ESTIU 2015

Durant la festa major de Sant Cels 2015, l’associació 
vam organitzar diversos actes: l’spinning a la fresca, el 
waterpopular i les bitlles catalanes. Totes tres activitats 
tenen un caràcter lúdic esportiu i van tenir un bon èxit 
de participació. 

MULLA'T 2015

Com ja va sent tradicional des de fa uns anys, l’associació 
vam tornar a contribuir amb la diada solidària del Mulla’t 
a favor de la lluita contra l’esclerosi múltiple. Mitjançant 
la venda de diversos articles i de les donacions que vàreu 
fer els fortianencs i fortianenques i altres usuaris de la 
piscina, vam poder fer una donació molt ben rebuda per 
part de l’entitat organitzadora, la Fundació Esclerosi Múl-
tiple. A més, tots plegats ens vam mullar per l’Esclerosi 
fent el salt simultani a les 12 del migdia.
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TALLER DE PATXARAN I LIMONCELLO 2015

Veient l’èxit del taller de ratafia, vam organitzar el 
primer taller de patxaran i limoncello, el qual també 
va tenir dues parts; en primer lloc vam sortir a recollir 
els aranyons pels camins del voltant del poble i des-
prés vam anar al Centre Agrícola per fer la preparació 
d’aquestes delicioses begudes. 

PRIMER MERCAT D’INTERCANVI I FIRA DE SEGONA MÀ

El passat 29 de novembre vam col·laborar amb l’AMPA i 
l’Ajuntament en l’organització del 1r Mercat d’Intercanvi 
i Fira de Segona Mà dins de la Setmana Europea de la 
prevenció de residus. Amb aquesta activitat volíem con-
tribuir en la conscienciació de tots plegats de la impor-
tància que té trobar nous usos per a productes que un 
mateix pot pensar que ja estan obsolets. 

PASSEJADA SOLIDÀRIA PER LA MARATÓ

L’associació vam col·laborar amb els actes de Fortià 
amb la Marató organitzant la tercera passejada soli-
dària pels voltants del poble. En aquesta edició vam 
comptar amb la col·laboració de Dipsalut, que va re-
alitzar el taller de marxa nòrdica, de tal manera que 
vam poder aprendre com practicar aquest esport a la 
vegada que col·laboràvem amb la Marató. 

SANT SILVESTRE 2015

El dia 31 de desembre a la tarda vam organitzar la si-
sena cursa de Sant Silvestre, la més patxenguera de 
l’Empordà. En aquesta edició vam comptar amb la par-
ticipació de més de setanta esportistes que van voler 
acabar l’any fent una mica d’esport i saltant els obsta-
cles que es van anar trobant durant el trajecte. 

PLAYBACK  2016

La novena edició del Play back va canviar de dia, ja que 
en lloc de divendres es va celebrar el dissabte de la fes-
ta. Es va consolidar l’assistència a aquesta activitat, on 
grans i petits van gaudir amb les actuacions de tots els 
artistes que van fer que aquesta activitat fos un gran 
èxit. Des d’aquí us animem a començar a pensar qui-
na cançó podríeu interpretar, ja que voldríem que la 
desena edició tingui moltes cares diferents a dalt de 
l’escenari.

CARNAVAL 2016

Per segon any consecutiu, l’associació només vam or-
ganitzar el Carnaval infantil a la tarda. Després de la 
rua pels carrers de Fortià, vam gaudir de la Disco ju-
ganera de Biocòmic i, tot seguit, vam poder degus-
tar la deliciosa xocolata preparada pels membres de 
l’associació. 
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1r DUATLÓ CROSS A FORTIÀ

Per primera vegada a Fortià, el 22 de maig passat, es va 
organitzar un Duatló Cross. Els membres de l’associació 
vam col·laborar en la difusió a les xarxes socials i com a 
voluntaris en els avituallaments i en els controls que es 
trobaven els participants durant la cursa.

PEDALADA 2016

El passat 5 de juny vam realitzar la novena Pedalada 
de Fortià amb la participació d’una vuitantena de per-
sones. Com a novetat, es va canviar l’inici del trajecte 
passant pel corriol i anant a parar a la carretera llarga. 
Des d’aquestes línies volem agrair a la Finca Senillosa i 
a la família Rahola per cedir-nos l’espai i poder passar 
per les seves propietats.

ACTIVITATS ESPORTIVES PERIÒDIQUES

Des de l'associació s'organitzen dues activitats ludi-
coesportives 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 dimecres es fa spinning a les vuit. Les ac-
tivitats 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 2016.
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UN ALTRE CURS

Un altre curs hem acabat a l’escola de Fortià; treball, esforç… i ara recompensa! 

LA CASTANYADA

PATGES

Com cada any, una bona castanyada vam celebrar, danses 
i castanyeres no hi van faltar!

AMB LA LLUM DEL FANALET…

El dilluns 21 de desembre vam fer un concert de nadales, 
tothom hi estava convidat! Vam tenir feina a preparar-lo 
i vam fer molts assajos perquè tot sortís bé. Un dels mo-
ments més especials va ser quan vam entrar a les fosques 
amb la llum dels fanalets elaborats pels mateixos alum-
nes i l’ajuda dels padrins.

Abans de començar les vacances de Nadal, tres patges ens 
van venir a visitar i un munt de cartes els vam poder en-
tregar! 

TIÓ

Com a bona tradició catalana, el Tió a l’escola no podia 
faltar. Petits i grans vam picar fort i molts regals va cagar.

L’ estiu ja és aquí per poder-lo gaudir! Correu, que la pla-
tja us espera! Aprofiteu cada minut cada segon i, sobre-
tot, carregueu piles que al setembre ens tornarem a veu-
re les cares ben morenetes i esperem que plenes de bons 
records i experiències viscudes. Bones vacances a tothom, 
però, abans, un petit recull d’algunes activitats fetes du-
rant el curs 2015-2016.

EASTER EGG HUNT

I també com a bona 
tradició anglesa, i 
després de treballar-
la a l’ aula, vam sor-
tir a fer “egg hun-
ting”. Els padrins 
van ajudar als fillols 
i tothom va poder 
menjar ous de xoco-

lata boníssims. Prèviament les mestres els havíem amagat 
al parc i la mainada es va encarregar de no deixar-ne ni un!
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COLÒNIES AL MOLÍ NOU DE CALABUIG

I per si no estàvem prou tips de xocolata, encara ens que-
dava fer una Mona! Com vam gaudir mentre ens “em-
brutíem” de crema de cacau i la decoràvem ben bonica i 
acolorida!

SANT JORDI

Aquest curs, Sant Jordi va caure en dissabte, tot i això no-
saltres vam voler fer un petit detallet, una rosa vermella 
per endur-nos a casa.

Escola Teresa de Pallejà

I que divertides són les colònies! Els dies 17 i 18 de maig 
cap al Molí de Calabuig vam anar, una casa de pedra xu-
líssima on 1.000 aventures hi vam passar!!

JOCS FLORALS

LA MONA

Que bé ho ha fet en Quim! S’ha proclamat guanyador 
dels jocs florals de tot Catalunya! Una vegada més… en-
horabona Quim, i segueix escrivint amb aquesta origina-
litat tan teva!

COMIAT 6è

Quantes llàgrimes l’últim dia! És una barreja de nostàlgia, 
sentiments, records… Que tingueu molta sort en aques-
ta nova etapa a l’institut, aquí us trobarem a faltar i re-
cordeu sempre que tot nen gran ha de saber que un dia 
també va ser petit.
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ACTIVITATS CURS 2015-2016
INTERCANVI I FIRA DE SEGONA MÀ

El 29 de novembre es va portar a terme la Fira 
d’Intercanvi i Segona Mà. L'AMPA va col·laborar 
oferint el vermut i, a més, vam muntar un parell de 
parades. 
 
QUINA

El 12 de desembre va tenir lloc la Quina, amb una 
bona participació.

SANT JORDI

El dissabte, diada de Sant Jordi, vam muntar una pa-
radeta de venda de roses a la plaça de l'Ajuntament. 

FESTA FI DE CURS

El passat 20 de juny vam celebrar a l'escola la festa de 
fi de curs tot oferint un dinar als nens, nenes, mestres 
i voluntaris. Posteriorment vam organitzar un espec-
tacle de màgia a càrrec de màgic Raül al centre social. 

Quim Vidal, guanyador de la categoria D 
dels Jocs Florals de Catalunya

L’alumne Quim Vidal Fort, de deu 
anys, i que actualment cursa cin-
què d’educació primària a l’escola 
Teresa de Pallejà de Fortià, ha 
guanyat la final de la categoria D 
dels III Jocs Florals de Catalunya, 
sota el pseudònim de “El Natura-
lista”. El títol de l’obra guanyado-
ra és: La Colla de la Guilla. És una 
faula que relata les aventures d’un 
grup d’amics, una guineu, una pu-
put, un porc senglar i una reineta 
blava que viuen als Aiguamolls de 
l’Empordà, concretament als es-
tanys de Vilaüt.

La tercera convocatòria dels 
Jocs Florals Escolars de Ca-
talunya s’adreça als centres 
d’educació primària i edu-
cació secundària obligatòria 
amb la finalitat d’estimular 
l’expressió escrita dels alum-
nes, aprofitant una tradi-
ció cultural ben arrelada 
a Catalunya. S'estableixen 
set categories segons el ni-
vell educatiu, quatre per a 
l'educació primària i tres per 
a l'educació secundària obli-
gatòria.
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La final de la província de Girona va ser el dissabte 28 de 
maig a l’Auditori Municipal de Santa Coloma de Farners, 
on allà en Quim Vidal Fort va guanyar i va passar a la 
final territorial de Catalunya.

L’acte de lliurament dels guardons de la final dels III 
Jocs Florals de Catalunya va ser el passat dissabte 11 de 
juny, a l’auditori de l’Institut Nacional d’Educació Física 
de Catalunya.

Una vegada hi havia una guineu jove que vivia 
en un cau als Estanys de Vilaüt. Un dia d’estiu 
va sortir del seu cau tota sola i es va trobar una 
cria de porc senglar. I li va dir:
—Hola sóc la Guilla i tu?
—Hola, jo sóc en Gla –va dir el porc senglar.
—T’agradaria ser el meu amic?
—Sí, i tant! –va dir el senglar.
—És el primer cop que surts de casa sol?
—Sí. Diu ell, amb cara de felicitat.
—Vols venir amb mi a conèixer més animals?
—Vinga, anem –va dir el porc.

Van començar a caminar cap a les grans pedres 
arrodonides i en arribar al gran roure vell van 
veure un forat en el tronc, on hi havia un pu-
put de color marró amb les ales ratllades blan-
ques i negres.
—Hola ocellet, com et dius? –va dir la Guilla
—El puput va dir– Hola, em dic Ratllat i sóc un 
puput.
—Estem explorant la zona, vols venir amb no-
saltres? —va dir en Gla.
—Vinga va! Us acompanyo volant.

Van dirigir-se a la zona de vegetació del costat 
de l’estany i allà sobre d’un esbarzer hi havia 
una reineta blava prenent el sol.

I els tres animals s’hi van apropar silenciosa-
ment. La granota en veure'ls els va dir:
—Hola, em dic Blue-blue i sóc una reineta bla-
va, què hi feu per aquí?
—La Guilla li contesta— Hola reineta, estem co-
neixent amics nous, vols venir amb nosaltres?

La reineta s’afegeix al grup i comença l’aventura 
dels quatre nous amics.

El primer que van decidir fer tots junts va ser 
anar a buscar menjar per celebrar-ho.

Van pensar d’anar a un galliner que la Guilla co-
neixia, on tots quatre podrien trobar-hi menjar.

Es van dirigir cap a la carretera de Palau on hi 
havia una masia vella que tenia un galliner molt 
gran. El galliner estava vigilat per dos gossos 
ximplets. 

Els quatre amics van pensar una estratègia per 
enredar els gossos. En Ratllat (el puput) va vo-
lar per sobre dels gossos per distreure’ls, men-
tre els altres passaven per darrere seu. Quan els 
tres amics van estar ja dins del galliner en Ratllat 
va fer que els gossos el perseguissin fins a molt 
lluny i tot d’una va desaparèixer i va marxar cap 
al galliner a buscar els altres.

Dins del galliner la Reineta Blue-Blue va menjar 
formigues que hi havia per terra, en Ratllat (el 
puput) va menjar pinso de les gallines, en Gla (el 
porc senglar) va menjar uns quants ous frescos i 
la Guilla (la guineu), que encara no sabia caçar, 
va sortir del galliner i per una petita finestra de 
la masia va entrar a la cuina i es va endur una 
tira ben llarga de botifarres!

Tots quatre amb la panxa ben plena van tornar cap 
a casa, mentre parlaven del que farien l’endemà.

I d’aquesta manera van formar un grup d’amics 
que avui en dia si vas als estanys de Vilaüt i bus-
ques bé encara els pots trobar.

El naturalista
Cicle superior 

La Colla de la Guilla
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PASTÍS DE FORMATGE 
AMB MELMELADA DE MADUIXA

Gastronomia

INGREDIENTS (per a un motlle de 23 cm de diàmetre)

Base:

• 200 grams de galetes
• 100 grams de mantega

Per a la massa:
 

•  300 grams de formatge fresc d’untar 
• 1 iogurt natural
• 1 vas de iogurt de farina
• 1 vas de iogurt de sucre
• 3 vasos de iogurt de llet
• 200 ml de nata per muntar
• 1 sobre de llevat
• 3 ous

 
Cobertura:

• 300-400 grams de melmelada de maduixa

PREPARACIÓ

Es pica la galeta i es reserva. Cal fondre tota la mante-
ga en un cassó sense que arribi a la fase d’ebullició. Un 
cop líquida, s’ha d’afegir la galeta triturada fins que 
la massa no n’admeti més. A partir d’aquí es procedirà 
a dipositar la base de galeta al motlle escollit, ens po-
dem ajudar amb una cullera amb la qual farem que la 
superfície quedi plana. 

S’aboquen tots els ingredients per a la massa en un bol 
i es baten fins a aconseguir una mescla homogènia.

Aboqueu la massa líquida sobre la galeta, amb compte 
de no fer cap forat a la base, ens podem ajudar amb 
una cullera al revés.

Es posa al forn durant 60-65 minuts a una temperatura 
de 180ºC. 

Passat el temps, es pot treure del forn i afegir la 
melmelada sobre el pastís calent, d’aquesta manera 
s’adhereix millor.

Marta Romaguera




