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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,

Vull començar aquesta carta de presentació donant les
gràcies a totes aquelles persones que el 24 de maig
passat van donar suport a la nostra candidatura, ja que
ens permetrà treballar durant quatre anys més pel
municipi de Torroella de Fluvià. Queda molt per fer, tot i
que fa molt de temps que realitzem coses que han anat
transformant la fesomia dels tres pobles: Torroella,
Vilacolum i Sant Tomàs. Iniciem un nou mandat amb un

ajuntament renovat, on ha entrat gent nova i també n’ha sortit.
Aprofito per agrair els serveis a aquells regidors que els darrers anys
m’han acompanyat i desitjo molta sort i molts encerts als que
s’estrenen (o tornen) a aquesta casa, que és la casa del poble. Em
remeto al discurs que vaig fer al ple d’investidura, el 13 de juny
passat, obrint les portes a tothom qui estigui disposat a treballar. Per
això, hem volgut fer més partícip la Comissió de Festes, i exposar-la
a les idees més noves dels veïns i veïnes del municipi.

Arribem a l’època de l’any en què coincideixen dates de germanor. La
Festa Major d’estiu acostuma a fer que les famílies es reuneixin
aprofitant el bon temps i el municipi aculli alguna generació de
torroellencs i torroellenques que durant la resta de l’any són fora o
vénen poc per aquí. A tots ells, els donem la benvinguda i els recordo
que aquest indret continua essent casa seva. Esperem que tothom es
trobi a gust a Torroella de Fluvià i, per això, ens aixequem cada matí
les persones que portem les regnes de l’Ajuntament.

Bona Festa Major!

L’ALCALDE
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NOTÍCIES

Desena investidura de Pere Moradell
com a alcalde
El dissabte 13 de juny va tenir lloc el ple de constitució del nou Ajuntament de Torroe-
lla de Fluvià, que haurà de regir els pròxims quatre anys, fins al 2019. Les eleccions mu-
nicipals del 24 de maig passat van donar la victòria al PSC-PM, que va obtenir quatre
regidors, mentre que l’agrupació El Nostre Poble va aconseguir tres regidors i es queda
a l’oposició. CiU no va treure representació municipal. El cap de llista del PSC, Pere Mo-
radell, repetia, així, i era investit alcalde de Torroella de Fluvià pels propers quatre anys.
Aquesta és la desena vegada que Moradell agafa la vara. En el seu discurs de presa de
possessió, es va mostrar conciliador amb l’oposició, mentre que el portaveu d’El Nos-
tre Poble, Jordi Nierga, va estendre la mà a col·laborar amb l’equip de govern.

Aquests són els resultats de les eleccions municipals del 24 de maig.

Vots emesos: 327 • Blancs: 5 • Nuls: 1

PSC-PM: 177 • El Nostre Poble: 125 • CiU: 19

Marc Martín, Enriqueta Balagué i Joan Manel Moreno, a la mesa.
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NOTÍCIES

El cartipàs municipal de l’Ajuntament
El ple de l’Ajuntament del 7 de juliol passat va aprovar el cartipàs per al mandat 2015-
2019, que dóna les responsabilitats següents:

� Pere Moradell i Puig:

Alcalde.

� Ramon Parramon i Sois:

Primer tinent d’alcalde.

Regidor d’Ensenyament,

Governació, Agricultura

i Obres Públiques.

� Jordi Agut i González:

Segon tinent d’alcalde.

Regidor d’Esports, Parcs,

Jardins, Medi Ambient i Sanitat.

� Isidre Callol i Planella:

Regidor d’Economia, Cultura,

Festes i Noves Tecnologies.

El grup municipal d’El Nostre Poble (ENP), a l’oposició, va demanar la seva entrada a
l’equip de govern, per poder participar en la Junta de Govern Local. L’alcalde, Pere Mo-
radell, va afirmar que, “de moment, no ho creiem oportú”, però es va comprometre a
mantenir informats els regidors de l’oposició sobre tots aquells temes importants.
Per això, el vot d’ENP va ser d’abstenció al cartipàs.

En el mateix ple, també es va aprovar que les sessions ordinàries de ple se celebra-
ran cada dos mesos i que el sou fixat per a l’alcalde és de 1.442,66 euros bruts men-
suals. Aquest punt va ser aprovat per unanimitat.



6

NOTÍCIES

Torroella mira cap al pont del riu Fluvià
Vint-i-cinc anys després de la inauguració del nou pont sobre el riu Fluvià, a la carretera
C-252 (ara C-31), el poble de Torroella va recordar, el dissabte 11 de juliol passat,
aquella efemèride que llavors va canviar la vida de tothom. El Centre d’Estudis del Baix
Fluvià i l’Ajuntament de Torroella van muntar una jornada, que va tenir lloc a la Sala d’Ex-
posicions Municipal. Van reunir els cinc alcaldes dels municipis de la zona del Baix Flu-
vià que van pressionar perquè la Generalitat construís aquest pont. Hi havia Joan
Casamort (Sant Pere Pescador), Francesc Palomeras (Ventalló), Joan Andreu (Vilama-
colum), Narcís Roquera (l’Armentera) i Pere Moradell (Torroella). Tots plegats van coin-
cidir a recordar la necessitat que hi havia de fer aquella infraestructura i les anècdotes
que va comportar el procés reivindicatiu. La Sala d’Exposicions també ha acollit una
mostra fotogràfica on es podia veure un recorregut des de l’última riuada que es va
endur el passallís, passant per les mobilitzacions veïnals i les obres del nou pont, fins
a la inauguració que va tenir lloc el 29 de juny del 1990, a càrrec del conseller d’Obres
Públiques de la Generalitat, Joaquim Molins. També es va passar un vídeo enregistrat
per en Joan Borràs amb imatges de la inauguració. A l’acte del 25è aniversari, també
s’hi va convidar el secretari d’Infraestructures de la Generalitat, Ricard Font.

L’acte va omplir la sala d’exposicions municipal.
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NOTÍCIES

UN ACTE DE JUSTÍCIA HISTÒRICA

Deu anys abans, el municipi de Torroella, l’any 1990, va passar del segle XX al segle
XXI. La substitució de l’arcaic passallís que hi havia en una carretera turística, com era
aquella, per un pont senyorial va fer que tot canviés. Els veïns de Torroella feien un
salt espectacular i mai més no es van haver de preocupar de si el riu Fluvià baixava
massa ple. Van ser setmanes de mobilitzacions que van valer la pena, per poder viure
més tranquils la resta de la vida. Ara, ja pocs se’n recorden, excepte les generacions
que ho van viure. Per això, el Centre d’Estudis del Baix Fluvià va voler retre un home-
natge a aquella gent que va lluitar per canviar la història i es va arremangar. Si això
ha servit per despertar consciències, ja és un gran què. També agraïm el suport de
l’actual ajuntament davant d’un acte de justícia històrica per al municipi.

Marc Testart
President del Centre d’Estudis del Baix Fluvià
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Els participants en la taula rodona sobre el pont.



PROGRAMA
Divendres 21 d’agost

A les 9 del vespre, a la Sala d’Exposicions de Torroella

INAUGURACIÓ de la XXXII MOSTRA DE COL·LECCIONISME

PROJECCIÓ de pel·lícules de TOMÀS MALLOL

A les 11 de la nit, a Vilacolum

DISCOMÒBIL
Dissabte 22 d’agost

A les 12 del migdia, a Vilacolum, FESTA DE L’ESCUMA

A 2/4 de 6 de la tarda, a Vilacolum
AUDICIÓ DE SARDANES amb la COBLA

CERVIANENCA
A les 11 de la nit, a Torroella
BALL amb els GRUPS

XAKARA i 7derock

Festa Conjunta Torroella,



FESTA MAJOR

Diumenge 23 d’agost

Hi haurà servei de bar i lloguer de cadires.

Organitza: Comissió de Festes i Ajuntament de Torroella de Fluvià.

La Comissió es reserva el dret a canviar la programació.

Vilacolum i Sant Tomàs

A les 12 del migdia, a Sant Tomàs
OFICI SOLEMNE i TRES SARDANES amb la COBLA

OSONA
A les 6 de la tarda, a Torroella
CONCERT i BALL amb el CONJUNT

LA CHATTA
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El mes de juny passat va fer 25 anys que

es va inaugurar el pont sobre el riu Fluvià.

Aquest fet ha servit per recordar-nos tot

el que va representar aquesta obra per a

la mobilitat dels pobles del voltant i per

la solució definitiva als problemes histò-

rics que provocaven les riuades.

Mireu si venia de lluny que, segons l’acta

del ple de l’Ajuntament de Torroella de Flu-

vià de l’1 d’octubre del 1916, presidit pel

Sr. Pere Borràs Noguera, es comunicava

als assistents que l’Alcaldia de l’Escala

proposava la celebració d’una Assemblea

d’alcaldes de la comarca afectats, per de-

manar, al ministre del ram, la construcció

d’un pont sobre el riu Fluvià. El consistori

va acordar adherir-se a aquesta iniciativa

pels innombrables beneficis que aquella

obra representava.

És evident que no van aconseguir el que

es proposaven, així que el problema de la

manca d’infraestructures a Catalunya,

que encara avui patim, ja fa 100 anys que

dura.

Marta Flotats

Retalls d’història

Acta extreta de l'Arxiu Comarcal
de l'Alt Empordà.



NOTÍCIES

11

Projecte per construir un campament juvenil
a Sant Tomàs
El ple del 28 d’abril passat va aprovar, amb caràcter previ, el projecte presentat per
Eduard Tolos Palau relatiu a la construcció consistent en un campament juvenil en sòl
no urbanitzable, al nucli de Sant Tomàs de Fluvià. Vistos els informes tècnics, el ple
va estimar parcialment l’al·legació del senyor Amat Serra, d’acord amb el que preveu
l’enginyer municipal, en el sentit que, per complir la reglamentació vigent en matèria
de protecció contra incendis, s’haurà de mantenir en tot moment una franja perime-
tral de 25 metres d’amplada lliure d’arbustos o vegetació que pugui provocar un in-
cendi. Aquesta franja pot ser a la mateixa finca o a les finques veïnes. Mentrestant,
es desestimaven la resta d’al·legacions, en tant que seran objecte d’estudi en el mo-
ment de la presentació del projecte d’activitats.

L’alcalde Pere Moradell continua
de conseller comarcal
L’alcalde de Torroella de Fluvià, Pere Moradell (PSC), va tornar a agafar l’acta de con-
seller comarcal en el ple de constitució d’aquest ens per al mandat 2015-2019, que
es va celebrar el dimecres 15 de juliol passat. Moradell exerceix de portaveu del grup
comarcal socialista, com ja havia fet en el tram final de la legislatura passada.

Modernització de la plana web municipal
L’Ajuntament de Torroella de Fluvià, a través de l’àrea de Noves Tecnologies, està
treballant per posar al dia i modernitzar la plana web municipal.
L’adreça és torroelladefluvia.cat

Asfaltatge de camins rurals al municipi
L’Ajuntament de Torroella de Fluvià
va fer, abans de la temporada d’es-
tiu, una important actuació per as-
faltar els trams de camins rurals al
terme municipal que encara queda-
ven per fer. D’aquesta manera, el
consistori torroellenc ha connectat
els camins amb la carretera C-31
antiga, com es pot veure a la
imatge.



Una activitat que va començar fa vint anys
El darrer diumenge de
juliol, va tenir lloc la ja
tradicional caminada i
arrossada de l’estiu,
una activitat que es va
iniciar l’any 1995. La
caminada, enguany, va
sortir de Sant Tomàs de
Fluvià i va estar mar-
cada per la forta calor
estival. El dinar es va
fer a la Sala de Ball.

La gent gran va d’excursió
a la Pedrera de Barcelona
L’Ajuntament de Torroella de Fluvià va portar d’excursió, a principis del mes de juny,
un grup de gent gran del municipi. Van visitar l’edifici de la Pedrera de Barcelona i des-
prés de dinar a la capital catalana van fer un passeig turístic.

12
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Revetlla de Sant Joan condicionada pel temps
Les previsions meteorològiques van fer que, finalment, la revetlla de Sant Joan se celebrés
a l’interior de la Sala de Ball de Torroella, el dimarts 23 de juny. Un centenar de persones
van assistir al sopar de revetlla, que va acabar amb ball a càrrec de l’Esteve Esparch.

Sant Jordi assolellat
A Torroella, la diada de
Sant Jordi se celebra
cada any el diumenge
més proper al 23 d’abril.
Enguany, va tenir lloc el
26 d’abril, amb la tradi-
cional parada de llibres i
roses, organitzada per la
Comissió de Festes i el
Centre d’Estudis del Baix
Fluvià, a davant de l’A-
juntament, beneficiats
pel sol que lluïa. La pa-
rada es complementava
amb el tradicional mer-
cat de segona mà i d’an-
tiguitats dels diumenges
al voltant de la plaça.

TRADICIONS

La revetlla de Sant Joan va acabar amb ball.

La parada de Sant Jordi, a la plaça de l’Ajuntament.
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CASAL DE LA GENT GRAN

Benvolguts i benvolgudes,

Avui em plau comentar l’aniversari de la presidenta del nostre Casal d’Avis, la
Dolors Casamort i Quer, que va complir uns meravellosos 80 anys. Els seus fills,
en Josep i la Gemma, li van organitzar un dinar sorpresa a la manera que van
pensar que seria més del gust de la seva mare.

Com que la intenció era tan bona, no hi podia fallar. Felicitats, Dolors, per tenir uns
fills tan admirables!

En honor seu i com a presidenta (que és una dona), es va fer el brindis d’en
Carles Fages de Climent, tot recordant els problemes que va tenir la nostra gran
escriptora Caterina Albert per ser una dona.

Dolors Casamort i Quer.

Felicitats! Que en puguis complir molts i molts i molts i molts...

Cordialment,
Teresita Recasens

Brindis
Si la mort del vell no és trista

amunt el “veire” ben alt!

i vessem el vi amantista

quan el vell és un artista

no és pas mort!

És immortal!

C. Fages de Climent
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OPINIÓ

Revalorar, devaluar. Devaluar, revalorar
Es fa difícil comprendre com en poc temps hem devaluat tant el compromís de les per-
sones amb la paraula. Encara a mitjan segle passat, algú que a mercat trenqués la
paraula, de seguida corria la veu al mateix mercat i a la comarca sobre el fet, i aquell
individu, del qual provenia l’engany, esdevenia de “poc fiar”. Aquell “valor”, en poc
més de mig segle, l’hem trinxat, l’hem esmicolat. Les xerrameques i els debats de tota
mena ho han envaït tot, i lluny d’aportar claredat, s’apunten (en la gran majoria dels
casos) a “l’embolica que fa fort”. Cercar l’inici o el germen d’aquesta situació, es-
devé dificultós i imprecís. Podríem apuntar, paralel·lament al procés industrial, eslò-
gans del tipus “penso, aleshores existeixo”, “liberté, égalité, fraternité”, o en la
suposada (és molt suposar) bondat “infusa” del proletariat, o en el debat inacabable
sobre qui és l’explotat o l’explotador en el petit nucli humà format per: el Sr. Marx, la
seva senyora amb els 6 fills, la criada prenyada pel senyor, i el Sr. Engels, per si es
queda amb la criatura d’aquesta. De ben segur que una bafarada de tot plegat ens ha
arribat. Bones intencions, a priori, però a la llarga ensarronada total. El panorama es-
devé desolador, no parlarem del “fer” i “dir” dels polítcs, perquè els adjectius ja s’han
esgotat. Però sí que parlarem de l’incomprensible: Com és possible que enmig d’a-
quest desori mundial, el nostre poble, el nostre país, decideixi revalorar-se i SER?
Aquest fet enamora. Un s’arriba a preguntar, si la llavor invisible dels mestres espiri-
tuals del nostre país hi ha contribuït decisivament. I per què no? Fa pocs dies va morir
un mestre espiritual del nostre poble: en Pere Pau i Cos. En Pere ja feia molt de temps
que havia preparat les paraules de comiat per ser dites al cementiri, són aquestes:

“En confiança us voldria deixar un últim encàrrec: dediqueu-vos al Regne de Déu, al
qual Jesús va donar tota la vida. Res més val tant la pena.

Lluiteu per deixar un món molt millor del que tenim. Oposeu-vos decididament, però
sense violència, a les estratègies econòmiques brutals que estan provocant el roba-
tori a gran escala de les persones i del nostre món: la gran banca, els negocis bruts
de les grans empreses, el tràfic de persones, de les armes i de la droga, i el saqueig
dels béns de la terra, i el silenci de dirigents de l’Església actual.

Com deia Pau Vl, ‘el capitalisme és intrínsecament dolent’. Ha portat aquests nostres
governs al servei dels rics i dels poderosos, més que a la democràcia que és inexistent.

Aquesta lluita us deixarà sovint en la soledat i en la desqualificació d’aquells que hau-
reu molestat amb la vostra llibertat. No obstant això, hem de continuar esforçant-nos
apassionadament per trencar aquest món tan bèstia i depredador”.

Josep Giralt
Un home pagès i de desig infinit, absolutament necessitat de Mestres espirituals.



Amb el suport de

Joan Armangué parla de

«Gent de l’Empordà»
L’economista i exalcalde de Figueres, Joan Armangué, va visitar la casa se-
nyorial de Can Miqueló de Torroella, el dissabte 23 de maig, poques hores
abans d’acabar la jornada de reflexió per a les eleccions municipals. Convi-
dat pel Centre d’Estudis del Baix Fluvià, Armangué va presentar el seu darrer
llibre Gent de l’Em-
pordà, en el qual re-
trata 27 personatges
molt diversos que
han fet història a
l’Empordà. Armangué
va explicar que el lli-
bre vol ser una “refle-
xió sobre la societat
civil empordanesa,
que va ser molt ac-
tiva fins al 1939,
però que després
–afegia–, ja és una
societat més individualista”. Armangué va reivindicar Alexandre Deulofeu a
escala de país i va recordar que “els grans mites que hi ha hagut a l’Em-
pordà sempre han tingut problemes amb les societats dels seus temps”.

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

cebaixfluvia@gmail.com


