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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
mòbil 649 44 92 23
972 52 04 89
972 50 56 01
972 77 60 60
088 (demaneu
per la Comissaria de Roses)
085 (Girona)
972 50 00 80 (Figueres)
972 50 14 00
St. Pere 972 52 00 15
L’Arbre Sec 972 79 31 44
972 41 86 55
urgències 062
Figueres 972 50 13 55

Pere Moradell i Puig (alcalde)
Dispensari mèdic de Torroella
Creu Roja
CAP l’Escala
Mossos d’Esquadra
Bombers
Hospital de Figueres
Farmàcies
Protecció Civil
Guàrdia Civil

Horari d’oficina:
Secretària: Maria Fernández
De dilluns a divendres, de 8.30 a 16.00 hores
Recaptació: Dolors Camps i Pujolar
De dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 hores
Administrativa: Cristina Clara Garcia
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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L’ALCALDE

Pere Moradell i Puig
Benvolguts i benvolgudes,
Amics i amigues, veïns i veïnes de Torroella de Fluvià,
permeteu-me que aquest cop comenci la carta que us
adreço parlant del país, el qual ha passat, aquests darrers
mesos, per una de les situacions polítiques més
complicades des de la restauració de la democràcia. El
procés independentista que van engegar els partits que
governaven la Generalitat va acabar encallant-se després
d’un final que ha generat, com ja advertíem alguns, un
cert desànim col·lectiu. Ara, és moment de treure de l’atmosfera
aquesta frustració que alguns puguin haver tingut i aixecar el cap.
Aquest país necessita cadascun de nosaltres per recuperar
l’autoestima i tot comença pels pobles, que hem de treballar perquè
tot torni al seu lloc, encara que costarà.
Durant aquests mesos de més agitació als carrers pel procés, s’han
qüestionat projectes polítics. Mentre nosaltres pensem que tots els
posicionaments són legítims, sempre que no comportin la imposició
de la força i la violència, alguns no han reconegut la determinació
municipal d’aquest Ajuntament per prendre decisions. Crec que, amb
el referèndum de l’1 d’octubre, vam actuar correctament, defensant
els locals municipals i protegint els electors, que no van patir cap risc
durant aquella jornada. En resum, considerem que aquest Ajuntament
va fer el que estava a les seves mans.
Dit això, ens plantem al final d’aquest any i saludem un 2018, que
esperem que sigui més pròsper i ens porti millors notícies per al país
i per al nostre municipi. Desitjo que tothom passi unes bones festes
i un bon any nou!

3

NOTÍCIES

El municipi també es compromet amb el país
Els darrers mesos han estat la punta de
l’iceberg de la política catalana i els
veïns de Torroella de Fluvià no n’han volgut quedar al marge, com tampoc el plenari municipal. Des de la Territorial de
l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) de
Torroella, es van promoure diverses concentracions de suport al Govern de la
Generalitat per tirar endavant el referèndum d’autodeterminació de Catalunya,
celebrat el diumenge 1 d’octubre. Poc
abans de la Diada de l’11 de Setembre,
es va reclamar a l’Ajuntament de Torroella que donés suport al referèndum,
però, finalment, davant de les amenaces
del Govern espanyol d’actuar contra els
ajuntaments que cedissin locals públics,
l’alcalde, Pere Moradell, va optar per demanar al Centre d’Estudis del Baix Fluvià
que obrís el local de Can Miqueló, en lloc
de la Sala d’Exposicions Municipal, on
es vota habitualment.

Dos moments del referèndum de l’1-O.

La proclamació de la República catalana, el divendres 27 d’octubre, va ser
celebrada pels sectors més sobiranistes.
El ple de l’Ajuntament, per la seva
banda, també es va adherir a condemnar la violència injustificada generada
per l’Estat espanyol el dia 1 d’octubre,
contra el poble de Catalunya que l’únic
que volia era decidir, i la moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya amb l’aplicació de l’article 155.
El dijous 21 de desembre hi ha previstes
les eleccions autonòmiques, que han
estat dictades pel Govern de l’Estat espanyol, arran de l’aplicació de l’article
155 de la Constitució espanyola.

Una concentració sobiranista a la plaça.
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NOTÍCIES

El Casal de
la Gent Gran
visita els Àngels
El Casal de la Gent Gran de Torroella de Fluvià va fer, el 20
d’octubre passat, la tradicional
sortida al santuari dels Àngels
de Girona. L’excursió va continuar amb un dinar a Sant Joan
les Fonts.

Celebren el Dinar del Soci a la Sala de Ball
Com també ja és tradició, el Casal de la Gent Gran de Torroella va celebrar, el
divendres 17 de novembre, el Dinar del Soci, que va omplir la Sala de Ball. El menú
va ser un entremès i una fideuada, cuinada per en Josep Bosch.
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NOTÍCIES

Torna la celebració del patró Sant Cebrià
Després d’un any sense celebrar-se, el dia 16 de setembre passat es va fer la festa
de Sant Cebrià, patró de la parròquia de Torroella de Fluvià. La festa va consistir en
una missa, oficiada per Jaume de Puig, amb acompanyament de músics. A la sortida
de l’església, els feligresos van ballar sardanes i van fer el vermut.

La missa en honor a Sant Cebrià.

Tradicional castanyada a Torroella
El dissabte 4 de
novembre es va
fer, a l’exterior del
bar de Torroella, la
tradicional castanyada, oferta per
l’Ajuntament i la
Comissió de Festes. Les castanyes
van anar acompanyades de Garnatxa de l’Empordà
i van aplegar mig
centenar de persones.

La castanyada, a l’aire lliure.
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NOTÍCIES

El jove emprenedor Eduard Tolós ha posat en marxa, a Sant Tomàs de Fluvià, un projecte personal que ha vist la llum després de temps de preparació. El Bosc d’Ali Baba
va obtenir el segon premi als Premis Emprenedors, que atorguen el Consell Comarcal,
l’Ajuntament de Figueres, Fòrum Imagina I el Setmanari de l’Alt Empordà. Tolós va començar aquest estiu a projectar aquest espai. “Això va ser
un petit projecte que, amb el
temps, s’ha anat modelant i
ha acabat sent una idea molt
potent a escala pedagògica,
ja que oferirem, a les escoles,
la possibilitat de fer activitats
educatives a l’aire lliure, amb
l’ecologia i l’autogestió i, en
definitiva, la sostenibilitat”,
explica Tolós.
“La idea és que vingui tot
tipus de públic, des dels més
joves a fer tallers, fins als
Eduard Tolós.
grups familiars, els caps de
setmana, per gaudir de la natura”, afegeix. Ara que les empreses paguen estades als
seus treballadors perquè desconnectin de la feina, Tolós creu que aquest “seria un
bon lloc, per desestressar-se”.

Urbanisme aprova el càmping de Vilacolum
La Comissió d’Urbanisme de Girona va donar el vistiplau, a principis doctubre, al Pla
especial urbanístic per a la implantació d’un càmping al nucli de Vilacolum. Urbanisme
ha deixat, ara, el projecte pendent d’un text refós per part de l’Ajuntament de Torroella.
El gabinet d’arquitectes que ha treballat per als promotors del càmping, Resort
Vilacolum, va explicar que s’ocuparan poc més de dues hectàrees, d’on sortiran 130
parcel·les, amb espai per a bungalous i caravanes.
El càmping tindrà capacitat per a unes 370 persones com a màxim. Les parcel·les
seran de qualitat, ja que els promotors volen que sigui un càmping de luxe o de primera
categoria.
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Conxi Molons

El Bosc d’Ali Baba ja és una realitat

Imatges de la

Festa Major
2017

SOCIETAT

La Festa de la
Vellesa homenatja
els més grans
Coincidint amb santa Cecília, el
diumenge 26 de novembre es va
celebrar, a Torroella de Fluvià, la
Festa de la Gent Gran, que enguany ja arribava a la dinovena
edició. La festa homenatjava un
centenar llarg de veïns i veïnes
que han arribat i, fins i tot, han
superat la ratlla de la jubilació.
La jornada va començar amb una
missa solemne, a l’església de
Sant Cebrià de Torroella. Abans
del dinar de germanor, que es va
fer a la Sala de Ball, la cobla
Osona va tocar sardanes, a la
plaça.
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OPINIÓ

Vida eterna per al nostre poble
Si la mort existís, no valdria la pena que el nostre poble suportés tant de dolor pel simple
fet de voler “SER”.
Quants cossos empresonats, vexats, apallissats, trencats per tenir la gosadia de dir que
Són Catalans. En ells es fa present la lletra antiga del nostre himne que amb tanta força
canta en Rafael Subirachs: “Ja en daren part al virrei / del mal que aquells soldats feien /.
Llicència els n’he donat jo / molta més se’n poden prendre”.”En Tero ho rebla cantant
aquests versos: “Apallissada terra esquarterada(...)” “(...) som aquí contra el terrorisme
dels estats / i els seus soldats / que han aterrit molt més de mig món.”
El SER no és negoci, s’assembla a la pregària, no serveix per a res, però HO ÉS TOT. No ens
ha d’estranyar gens que Europa faci l’orni a l’hora de reconèixer el molt antic País Català com
a país sobirà, tant ella com la resta dels països del món es troben atenallats per inconfessables negocis financers o, el que és el mateix, traficar amb armes, drogues i prostitució. En
el nostre procés cap a la independència, allò que per a alguns ha estat amenaça, per a altres és motiu de profunda alegria, com el fet que la llopada financera va traslladar els seus
cataus fora de Catalunya, llàstima que no s’emportés tots els llobatons i llobateres! Igual
que aquella bruixa que se n’ha anat a cercar Sort per terres castellanes, no podia arrossegar totes les anxoves milionàries i tota la fauna que es mou darrere la loteria? I en Florentino
no podia amb una jugada financera comprar el Barça i portar-lo a Madrid, alliberant-nos d’aquest negoci infrahumà? Algú ha pensat que qui escriu cerca reconeixement, ser simpàtic o
vots? Doncs, no, qui escriu ha pensat: qui diantre ha decidit que les paraules dels negociantsfinancers han de marcar la direcció cap on han de caminar les persones del nostre poble? Havent penetrat aquest món misteriós de la paraula, et venen a la memòria dos estats que han
sorprès per no exultar davant l’abolició d’un poble de manifestar-se lliurement en la seva
única parla, el català. Un és Israel, l’únic poble del món que creu que és possible crear un
home nou amb les paraules. L’altre, el Vaticà, que viu essencialment de la Paraula. Israel, en
ser un estat molt recent, pot tenir problemes de consolidació, però al segon, què li’n priva?
Que el seu cabdill sigui de parla castellana? Que no sigui conscient del genocidi amerindi perpetrat per Castella? No coneix cap poble indi que lluiti per mantenir la seva parla? Com vol
alimentar Europa? Amb paraules vanes, l’equivalent a pinso per a animals de granja?
La vida religiosa del nostre poble, per tradició, és majoritàriament i essencial catòlico-judeocristiana. Ara, en proclamar-nos poble sobirà, els creients en la Vida Eterna continuem creixent en aquest estat i en aquesta consciència que sentim tan propers i tan bons. És cert que
queden poques monges, pocs monjos i pocs capellans per continuar alimentant la vida espiritual del nostre poble, però també és cert que aquesta no morirà mai, mentre que els cossos, després de viure, sí que es moren. Al setmanari Empordà, el 24-10-2017, M.A. Ferrés
diu: “...l’ideal seria que, com les primeres esglésies cristianes cada comunitat procurés
cobrir ella mateixa les seves necessitats”. Estem molt atents a les paraules que ens arriben
des de l’àmbit espiritual i que ens han d’ajudar a consolidar el projecte de nou país. No ens
serveixen de res actituds i paraules carrinclones, exigim dosis de realitat. Entrem a l’any nou
litúrgic, molt probable que es faci la cavalcada de Reis amb somnis d’infants i astúcies de
Jorba Preciados, però algunes persones, poques, caminarem fins a les Pedreres i en silenci
palparem el paisatge i la pedra viva i ens n’impregnarem. Més tard, davant la portalada de
la Basílica de Castelló, llegirem les figures de l’Epifania i comprendrem. Després estarem
més a punt per entrar dins del temple amb un silenci profund per continuar aprenent.
Aquest “adoctrinament” per la no-mort, per la Vida Eterna, es fa a la catalana.
Un pagès que s’atreveix a dir: “ara ja sé que la mort no existeix”.
Josep Giralt
11

CENTRE D’ESTUDIS DEL BAIX FLUVIÀ

XXXIV Mostra de col·leccionisme
RELACIÓ DE COL·LECCIONISTES EXPOSITORS
David Pérez
Maria Dolors López
Juli Pérez
Joan Maria Pau
Laia Ramírez
Dolors Casamort
Rosa Ripoll
Joan Carretero
Marta Flotats
Carme Ripoll

Vehicles de policia
Pallassos variats
Eines i altres antiguitats
Rajoles antigues
Cotxes de Scalextric
Revistes de labors
Eines de la llar
Imatges de Sant Tomàs de Fluvià
Figuretes
Planxes en miniatura i aparells antics
de comunicació
Marc Testart
Acreditacions de premsa
Ariana Ramírez
Ampolles de colònia en miniatura
Nerea Obeso
Curculles
Carmen López
Sabates de senyora en miniatura
Josefina Vilajosana Bolets artesanals
Montse Gorch
Jocs d’atzar
Ricardo Navarro
Records de F-1
Paula Mireia Lázaro Vaixelles antigues

Ricardo Navarro va fer una xerrada sobre l’F-1.
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CENTRE D’ESTUDIS DEL BAIX FLUVIÀ

Record de la Cambra Agrària de l’Empordà
La primera conferència d’aquest nou curs del Centre d’Estudis del Baix Fluvià va tenir
lloc el dissabte 9 de setembre, a la Sala d’Exposicions Municipal de Torroella, amb la
presentació del llibre Cambra Agrícola de l’Empordà. Arquitectura, economia i societat.
L’acte va comptar amb l’assistència de dos dels tres autors del llibre, l’economista i
exalcalde de Figueres, Joan Armangué, i el politòleg Albert Testart. Armangué va recordar la influència que va tenir aquesta cambra en el conjunt de la comarca i de la
resta de Catalunya, ja que tenia un “paper transversal”. “Va ser una entitat que avui
ens hauria de servir de mirall”, va apuntar el ponent. Entre els personatges que van formar part d’aquesta institució, hi havia els torroellencs Miquel de Pont i Viure i Josep
de Pont i Adroher. Armangué va apel·lar a “recuperar el llegat històric d’aquesta gent”.
Per la seva banda, Albert Testart, amb antecedents familiars a Torroella, va lamentar
que “ningú se senti seva aquesta cambra”.

Alber t Testar t i Joan Armangué.
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CENTRE D’ESTUDIS DEL BAIX FLUVIÀ

Històries de la televisió de Catalunya
En uns dies convulsos per a les institucions catalanes, el Centre d’Estudis del Baix
Fluvià va convidar, el 21 d’octubre passat, Jordi Serra, actual director del Canal 33, de
Televisió de Catalunya, on treballa des del 1985. Serra, natural de Tàrrega, va
començar a la televisio pública catalana com a guionista i, amb el temps, ha anat
desenvolupant diverses funcions, entre elles cap de musicals i de programes. Una de
les tasques que més se li reconeixen és la d’impulsar el Canal Súper 3, als anys
noranta del segle passat. Durant la seva conferència –que va oferir a Can Miqueló,
davant d’una vintena de persones–, Serra va sentenciar que “sense públic, no es pot
fer un mitjà públic” i va explicar algunes de les seves experiències dins de la televisió
autonòmica catalana.
Jordi Serra també va tenir
unes paraules davant de la
imposició de l’article 155 de
la Constitució espanyola a la
Generalitat de Catalunya,
que també afectava els mitjans audiovisuals públics,
com TV3 i Catalunya Ràdio.
En aquest sentit, el directiu
va assegurar que “és difícil
que gestionin TV3 des de
fora” i va apel·lar a “repensar el paper dels mitjans
públics”.

Jordi Serra.

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

cebaixfluvia@gmail.com
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CENTRE D’ESTUDIS DEL BAIX FLUVIÀ

Quaranta anys després
El Centre d’Estudis del Baix Fluvià va recordar, el dissabte 25 de novembre, que
enguany ha fet quaranta anys del retorn a Catalunya de Josep Tarradellas, qui fou
president de la Generalitat a l’exili. L’entitat va convidar qui fou secretari particular del
president Tarradellas, entre 1974 i 1982, Jaume de Puig i Oliver. Llicenciat en teologia
per la Universitat Gregoriana de Roma i en filosofia per la Universitat de València,
de Puig es va diplomar en filosofia medieval per l’École Pratique des Hautes Études de
París i es doctorà en filosofia per la Universitat de Barcelona amb una tesi sobre Ramon
Sibiuda. Ha estat secretari de direcció de les Edicions Catalanes de París (1970-77) i
membre de la Secretaria General de la Generalitat de Catalunya (1977-80). Ha dirigit
la Secció Tècnica de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i la Biblioteca de Catalunya del 1982 al 1987. Del 1987 al 2002 fou director del Palau Güell. Jaume de Puig
és secretari i col·laborador de l’anuari Arxiu de Textos Catalans Antics. Ha estudiat la
història del lul·lisme i de l’arnaldisme en els segles XIV i XV, la figura del dominicà
gironí Nicolau Eimeric i Ramon Sibiuda, temes sobre els quals ha publicat articles en
revistes especialitzades. És membre de l’Institut d’Estudis Catalans des del 2008,
actualment desenvolupa el càrrec de vicepresident.

Jaume de Puig.
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L’Ajuntament
i l’equip de l’Informatiu
us desitgen
unes bones festes
i un feliç any 2018

Amb el suport de

