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SERVEIS

L’Ajuntament informa
Telèfons d’urgències:
Ajuntament de Torroella de Fluvià Tel. 972 52 02 60

Fax 972 55 02 63
Pere Moradell i Puig (alcalde) mòbil 649 44 92 23
Dispensari mèdic de Torroella 972 52 04 89
Creu Roja 972 50 56 01
CAP l’Escala 972 77 60 60
Mossos d’Esquadra 088 (demaneu

per la Comissaria de Roses)
Bombers 085 (Girona)

972 50 00 80 (Figueres)
Hospital de Figueres 972 50 14 00
Farmàcies St. Pere 972 52 00 15

L’Arbre Sec 972 79 31 44
Protecció Civil 972 41 86 55
Guàrdia Civil urgències 062

Figueres 972 50 13 55

Horari d’oficina:
Secretària: Joana M. Llor i Serra
Dimarts, de 9.00 a 15.00 hores

Recaptació: Dolors Camps i Pujolar
De dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 hores

Administratiu: Albert Albó i Ribas
Dimecres i divendres, de 9.00 a 15 hores. Dimarts i dijous, de 9.30 a 13.30 hores

Alcalde: Pere Moradell i Puig
Dimecres, de 9.30 a 13 hores

Metge: Dijous, a les 8.30 hores (Reserva prèvia 972 55 05 14)

ATS: Dijous, a les 8.30 hores

Assistent social: un cop al mes

Oficina de Correus:
Paquita Parramon (Torroella), de dilluns a divendres, de 13 a 13.15 h.
Maria Andújar (Vilacolum), de dilluns a divendres, de 8.30 a 10.30 h

i dissabtes de 10 a 11.30 h.
Àngel Posas (Sant Tomàs), de dilluns a divendres, de 8.30 a 9.00 h.
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Pere Moradell i Puig
Benvolguts i benvolgudes,

Hem arribat al cap d’un altre carrer, al final d’un mandat
que, per als que hem governat, ha estat feixuc, per les
dificultats econòmiques per les quals passen les
administracions. Tot i els brots verds que es comencen a
veure, nosaltres encara notem les penúries, però esperem
que aviat es vagin esvaint aquests núvols negres. Per això
tenim tantes ganes de tancar un mandat i obrir-ne un

altre, per continuar treballant pel poble, com hem fet durant tots
aquests anys que hem estat al capdavant d’aquest ajuntament, amb
un únic objectiu: vetllar pel creixement del benestar dels ciutadans i
ciutadanes. Si mirem enrere, són moltes les coses noves que s’han
dut a terme. No només em vull posar jo les medalles, sinó que el
mèrit també és de tots els regidors i regidores que han treballat en
els equips de govern successius durant aquests 36 anys. Malgrat
aquesta llarga trajectòria, em veig amb cor de continuar apostant per
Torroella, Vilacolum i Sant Tomàs i, en les eleccions municipals del 24
de maig, ens tornarem a retrobar a les urnes. Han de ser, però, els
electors i electores qui diguin quina és la millor opció per portar les
regnes del municipi durant els pròxims quatre anys. La nostra feina
és visible i l’heu pogut anar seguint a través de les pàgines d’aquest
butlletí informatiu.

Fins aviat,

L’ALCALDE
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NOTÍCIES

Aprovats els pressupostos del 2015
El ple del 16 de gener del 2015 va aprovar, inicialment, el pressupost de
l’Ajuntament de Torroella de Fluvià per a aquest any 2015, que puja a un
total de 637.066,32 euros.

El resum per capítols d’ingressos i despeses és el següent:

INGRESSOS

DESPESES

CAP. 1 IMPOSTOS DIRECTES 302.390,00

CAP. 2 IMPOSTOS INDIRECTES 6.000,00

CAP. 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 209.075,36

CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 112.756,16

CAP. 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 6.844,80

TOTAL 637.066,32

CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL 206.200,00

CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 292.370,00

CAP. 3 DESPESES FINANCERES 15.800,00

CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 20.000,00

CAP. 6 INVERSIONS REALS 70.050,00

CAP. 9 PASSIUS FINANCERS 32.646,32

TOTAL 637.066,32
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NOTÍCIES

Pla especial per a la implantació
d’un càmping a Vilacolum
El ple de l’Ajuntament del dia 18 de febrer va aprovar, inicialment, el Pla especial
urbanístic per a la implantació d’un càmping al nucli de Vilacolum. El 31 de juliol
del 2014, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ja va emetre
un informe favorable de l’avanç del Pla especial i el 4 de setembre del mateix any
va emetre el document de referencia, que ha permès l’aprovació inicial per part
del ple de l’Ajuntament.

Modificació de les Normes Subsidiàries
L’Ajuntament de Torroella de Fluvià suspèn, per un termini de dos anys, l’atorga-
ment de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació
o enderroc de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos con-
crets i d’altres autoritzacions municipals connexes establer tes per la legislació
sectorial, en què les noves determinacions comporten una modificació del règim
urbanístic. El ple del 18 de febrer va aprovar, inicialment, la modificació de les
Normes Subsidiàries de Torroella juntament amb l’informe de sostenibilitat me-
diambiental.

Desestimació d’un recurs de reposició
El ple del 26 de gener va aprovar una proposta d’acord de l’Alcaldia de desesti-
mació de recurs de reposició sobre la recuperació d’ofici de la zona verda munici-
pal on se situa l’antic paller de l’Aulet a la plaça de Vilacolum, després que quedés
acreditada la possessió municipal del bé fins al moment en què va ser pertorbat
per part de la senyora Gabriella Paolucci.
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NOTÍCIES

Projectes per a la millora
i el desenvolupament del municipi
Benvolguts/des,

Des de fa anys, el consistori està treballant amb molts projectes per a la millora i el
desenvolupament del municipi. Alguns d’aquests projectes s’han rebutjat per la im-
possibilitat de la seva implantació (car de cost i rendibilitat dubtosa, alt endeutament
impossible d’assolir pel municipi...). El terme municipal té una extensió de 17
quilòmetres quadrats amb tres pobles (Torroella de Fluvià, Sant Tomàs de Fluvià i
Vilacolum) i nuclis de població dispersos.

Fa quatre anys es va començar el projecte de millora i actualització de la pàgina
web municipal, que per diferents motius no s’ha pogut portar a terme fins fa
uns 7 mesos. Eina imprescindible, en plena època de la informació, per donar a
conèixer i desenvolupar el municipi. Per tothom qui la vulgui consultar, l’adreça és
www.torroelladefluvia.cat

A part de poder trobar molta de la informació de les tasques portades a terme des de
l’Ajuntament en aquests darrers quatre anys, dels llocs interessants (com per exem-
ple les pintures romàniques de Sant Tomàs de Fluvià), de la història del municipi...,
també podeu trobar-hi un apartat dedicat a tots els negocis petits i grans. Personal-
ment he visitat tots els negocis i comerços que hi surten, i possiblement hi hagi
altres negocis que, per la meva desconeixença, no hi figurin. Demano disculpes si hi
ha algú que no hi és i no l’he visitat. Si us plau, per tots aquells que no hi siguin,
prego que m’ho facin saber, per poder incloure’ls. Només demano que siguin
domiciliats i paguin els seus impostos al municipi.

En aquests moments només cal mantenir la informació i actualitzar-la.

Un cop feta, hem aconseguit que una de les joies del romànic català (les pintures mu-
rals de l’església de Sant Tomàs de Fluvià) figurin en dues rutes recentment creades:
una des del Consell Comarcal, una ruta pel Romànic de l’Empordà (passa per Sant
Miquel de Fluvià i per Sant Tomàs) i és per fer amb cotxe. I una altra, per fer-la
caminant, la del marge esquerre del riu Fluvià que va des del seu naixement fins a la
seva desembocadura a Sant Pere Pescador.

També vull dir-vos que s’està treballant amb un projecte conjunt amb l’àrea de Promoció
Econòmica de la Diputació de Girona per la millora de la competitivitat territorial.

Pel que fa al desenvolupament turístic, el municipi s’ha associat amb l’Associació Alt
Empordà Turisme i conjuntament amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà està tre-
ballant en la creació d’una ruta cicloturística per poder promocionar el territori amb una



7

NOTÍCIES

llargada aproximada de 28 km, que enllaça el municipi de Torroella de Fluvià (els tres
pobles: Torroella de Fluvià, Sant Tomàs de Fluvià i Vilacolum) amb Sant Miquel de Flu-
vià, Vilacolum, Sant Pere Pescador i el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.
Aquesta ruta, un cop feta i senyalitzada, estarà oberta a tothom, visitants, turistes i
gent del territori. Cal dir-vos que passa pel bosc recentment adquirit pel consistori i
que estem treballant per obtenir una subvenció per poder netejar-lo.

Personalment desitjaria poder veure tots aquests projectes acabats, i d’altres que
es posessin en marxa, així com poder treballar tots plegats, sense distinció de po-
bles, nouvinguts o gent de tota la vida, per donar a conèixer i desenvolupar el nos-
tre municipi.

Isidre Callol
Regidor de Cultura i Noves Tecnologies

Sant Tomàs tindrà un cementiri
de cendres humanes
La Comissió d’Urbanisme de Girona va donar llum verd, el 22 de gener passat, al pro-
jecte per fer un cementiri de cendres humanes a Sant Tomàs de Fluvià, en un turó de
6,16 hectàrees. Es tracta d’una iniciativa privada que preveu tenir un espai on dipo-
sitar cendres en urnes funeràries biodegradables. Prèviament, l’Ajuntament torroe-
llenc ja havia sotmès la proposta a informació pública durant un mes i no va rebre cap
al·legació. Un cop fets els tràmits urbanístics, que inclouen tenir informes favorables
de l’impacte ambiental de la proposta, els promotors, l’empresa Season Inverstors SL,
han de presentar el projecte executiu. El cap dels Serveis d’Urbanisme de la Genera-
litat Girona, Jordi Domènech, defensa la idea del projecte, assegurant que el cemen-
tiri de cendres humanes s’ubicarà en sòl no urbanitzable “sense aixecar cap
construcció ni alterar cap superfície”.

Projecte d’obra de pavimentació
de camins rurals
El darrer ple del 2014 va aprovar definitivament el projecte d’obres de pavimentació
de camins rurals, amb un pressupost d’execució que puja a 194.383,73 euros.



Carnaval 2015Carnaval 2015
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CASAL DE LA GENT GRAN
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Benvolguts i benvolgudes,

Com sigui que aquest any 2015 l’Església celebra el cinquè
centenari del naixement de Santa Teresa de Jesús, i com a patrona
meva, em plau fer-vos arribar aquesta poesia de la il·lustre Santa.

Nada te turbe,

nada te espante,

todo se pasa,

Dios no se muda.

La paciencia

todo lo alcanza.

Quien a Dios tiene

nada le falta.

Sólo Dios basta.

SANTA TERESA

Nada te turbe

Cordialment
Teresita Recasens



OPINIÓ
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Som i serem
És el lema de la nostra terra, la nació catalana, és tan trist com necessari recordar que
encara avui resta ocupada. Dolor i vergonya dels ocupats, (molt comprensible per l’e-
norme quantitat de persones que viuen en un estat inconscient de Síndrome d’Esto-
colm) i fatxanderia i poca vergonya o millor “sinvergüensa” dels invasors. Per a aquests
hem esdevingut botí de guerra i creuen que poden imposar parla i lleis. Els atabala, els
treu de polleguera, que malgrat la seva barbàrie els recordem que SOM CATALANS i
que NO Som castellanoespanyols. Tant és així que en una ravata d’ira del més pur na-
zionalcatolicisme un individu, F. Caja de Convivència? Cívica? Catalana? ens commina
a “devolver el catalán a las masías”. Doncs a fe de Déu que li trobarà i crescudet, és
cert que gràcies a la gran ciutat i a institucions com Òmnium Cultural, però el pagès
que hi habita s’ha espavilat per aprendre a llegir d’amagat dels tricornis i dels centres
d’extermini de la parla nomenats “escuelas nacionales”. També ha après que així com
en un gra de sorra hi podem observar el planeta, en una gota d’aigua, l’oceà i en una
persona, la Humanitat, una parla conté totes les parles, això sí, cal estar desperts i lle-
gir amb profunditat. És per això que algun pagès en un terreny embardissat pel nefast
nazionalcatolicisme i les filosofies de la sospita (Freud, Marx, Nietche) s’ha especia-
litzat en el cultiu de “l’opi del poble” amb esplets prou abundosos, ara bé no cotitza-
bles a la borsa de Chicago. Perillós? Tornant a l’energumen Caja, per aconseguir
l’aniquilació de la parla sembla que compta amb la col·laboració incondicional de l’e-
xèrcit. Ens sobta, val a dir-ho. Fa pocs dies, el 12 de febrer de 2015, llegíem a La Van-
guardia una entrevista al tinent general R. Álvarez Espejo, que és inspector general de
l’exèrcit espanyol, en què es declara demòcrata, partidari de les llibertats individuals,
i justícia, i s’identifica amb els valors del cristianisme. Pel que es desprèn de l’entre-
vista, gosaria dir que es tracta d’una persona sensata tot i formar part d’una institució
tan terrible com és l’exèrcit. El Sr. Álvarez diu que l’exèrcit “és Catalunya, també” i que
ens defensa, entre altres coses, d’amenaces terroristes. Ens preguntem, per ventura
hi ha pitjor amença terrorista que la persecució de la parla? El Sr. Ricardo A. Confirma
que ja segueix converses en català, li diria: “doncs ESCOLTI el batec d’aquesta terra,
sona en català. Escolti i consideri’s convidat a la festa cap a la independència, i en el
seu esclat final continuarem amb el lema, SOM I SEREM o, millor encara, HEM ESTAT
SOM I SEREM i l’enriquirem amb el d’altres països com Egipte Silenci i Paciència; Tur-
quia Pau a Casa, Pau al Món; Vietnam, Independència, llibertat, felicitat; Victòria (Aus-
tràlia) El lloc on Ésser; Terranova i Labrador (Canadà) Cerca primer el Regne de Déu...
i si hi ha alguna cosa millor per una bona convivència doncs... l’haurem d’escoltar”.

Un pagès especialitzat en una mena de cultiu.
Josep Giralt



Activitats nadalenques per a totes les edats
Durant les dates que envoltaven el Nadal, el municipi de Torroella de Fluvià va aco-
llir diverses activitats que ja acostumen a ser una tradició. La vigília de Nadal, va
tenir lloc, a la Sala de Ball, el Cagatió, que va aplegar més d’una vintena de nens
i nenes. Era la primera activitat d’una programació que s’havia preparat al poble per
celebrar aquelles festes.

El diumenge 28 de desembre, va comptar amb més activitats, per a totes les
edats. Al matí, els patges de Ses Majestats els Reis d’Orient van recollir les car-
tes com cada any. Enguany, però,
van fer l’estada a Torroella, a la
sala d’exposicions, ja que la fred no
els va deixar estar al peu de la
plaça i del mercat de segona mà i
d’antiguitats.

A la tarda, va tenir lloc, al pis supe-
rior de la Sala de Ball, la tradicional
Cantada de Nadales, organitzada
pel Casal de la Gent Gran, però que,
com sempre, va ser intergeneracio-
nal i va aplegar persones de totes
les edats. La cantada va ser dirigida
per en Josep Giralt.
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TRADICIONS

Els patges, a la Sala Municipal.

Josep Giralt (a la dreta) dirigeix la cantada de nadales.
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CENTRE D’ESTUDIS DEL BAIX FLUVIÀ

Pedagogia sobre la Creu Roja
El president de Creu Roja a Catalunya, Josep Marquès, va ser convidat pel Centre
d’Estudis del Baix Fluvià, el dissabte 28 de febrer, per oferir una conferència al primer
pis de la Sala de Ball, sobre la feina de la Creu Roja, avui. Els canvis socials han fet
variar, també, la tasca d’aquesta organització, que treballa arreu del món i que a casa
nostra hi té un paper destacat. La conferència va atraure molt de públic.

La conferència de Josep Marquès sobre la Creu Roja.

Josep Clara, a Can Miqueló.

Lliçó d’història del
professor Clara
L’última xerrada de l’any 2014

va anar a càrrec de l’historiador

Josep Clara, que va pronunciar la

conferència “La fortificació dels

Pirineus durant la postguerra.

L’exemple de l’Alt Empordà”. Clara

va comparar aquestes fortifica-

cions del segle XX amb els cas-

tells de l’època medieval.
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CENTRE D’ESTUDIS DEL BAIX FLUVIÀ

Celebrem un any rodó,
seixanta

Quan ara fa dos anys vam tenir el sotrac amb la pèrdua del bon amic Carles
Ripoll, tots plegats vam dir convençuts que no es podia apagar la flama de
l’activisme cultural que en Carles havia mantingut encesa amb tant d’entu-
siasme. Coneixedors del llegat que havien deixat aquells homes de poble du-
rant aquells temps de dificultats, ens vam arremangar per continuar endavant
aquest centre. I, enguany, ja arribem als seixanta anys d’història, segons els
papers que recorden la trajectòria de l’entitat. Per aquest motiu, aquest curs
la junta que tinc el goig de presidir té intenció de commemorar aquest ani-
versari rodó i anunciem a tots els socis i sòcies que s’organitzaran activitats
especials, com ara un dinar de germanor i alguna jornada més de la qual ja
informarem puntualment.

També ens volem solidaritzar amb l’Adela Mont, la tresorera del nostre centre,
que acaba de perdre un fill, en Josep, i que pateix el dolor juntament amb tota
la seva família. Precisament, el passat dia 31 de gener vam haver d’ajornar la
conferència de Josep Marquès, president de Creu Roja a Catalunya, per
aquesta trista pèrdua. Tot el nostre suport i que descansi en pau, en Josep.

Marc Testart
President del Centre d’Estudis del Baix Fluvià

Si voleu posar-vos en contacte amb el Centre
o fer-vos socis...

cebaixfluvia@gmail.com



Amb el suport de

Diumenge, 26 d’abril

De 10 a 14 hores,

a la plaça de l’Ajuntament

de Torroella

PARADA DE LLIBRES
I ROSES

(Els més petits poden portar
una rosa dibuixada
i se’ls obsequiarà
amb un llibre)

Sant Jordi 2015Sant Jordi 2015

ORGANITZEN:
Centre d’Estudis del Baix Fluvià
i l’Ajuntament de Torroella de Fluvià




