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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
112 (demaneu
per la Comissaria de Roses)
972 67 42 73 (Figueres)
112 (Girona)
972 50 14 00
St. Pere 972 52 00 15
L’Arbre Sec 872 00 40 28
urgències 062

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

Ajuntament - Horari d’oficina:
Secretària: Maria Fernández Rosales
Hores convingudes
Recaptació: Dolors Camps i Pujolar
De dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 hores
Administrativa: Cristina Clara Garcia
De dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 hores
Alcalde: Pere Moradell i Puig
De dilluns a divendres, hores convingudes
Dispensari mèdic: Dimarts de 8.00 a 12.00 h
Dijous de 8.00 a 14.00 h
Telèfon: 972 52 04 89
ATS: Dijous de 8.00 a 14.00 h
Assistent social: un cop al mes, cal trucar per demanar hora
Oficina de Correus:
Torroella de Fluvià, de dilluns a divendres, de 13 a 13.15 h.
Àngel Posas (Sant Tomàs), de dilluns a divendres, de 8.30 a 9.00 h.
Vilacolum, oficina de Sant Pere Pescador, de 10 a 11.30 h.
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L’ALCALDE

Pere Moradell i Puig
Benvolguts/des,
Novament, posem fi a un any i ens toca repassar el que ha
estat aquest 2018. Creiem que ha estat millor que en
exercicis anteriors, però la recuperació de la crisi encara no
ha arribat a tothom: hi ha sectors que encara la pateixen.
Per la nostra part, hem pogut realitzar obres programades
(asfaltatge de camins, façana de les escoles, enllumenat
públic, arranjament de camins rurals…) per a continuar
embellint el municipi; actuacions que no es varen poder fer en
el seu moment per falta de liquiditat en les administracions.
Quan fem una obra, la gent només veu el resultat final però, per arribar al
resultat final, hi ha tot un procés ple d’entrebancs i petites coses que no
es veuen. I moltes vegades són aquestes petites coses que, un cop
superades, t’adones que han estat claus per acabar una feina de la qual
et sents orgullós. Per posar-vos un petit exemple: el tresor artístic de Sant
Tomàs. Un cop descoberts els murals, la Generalitat se’ls volia emportar
al MNAC i, per evitar-ho, es va firmar un document entre l’alcaldia del
municipi, la Diputació de Girona i la Generalitat. Gràcies a això, avui tenim
les pintures murals originals en el lloc on sempre han estat.
En la proximitat de les festes de Nadal, Any Nou i Reis, només em resta
demanar el millor per al municipi com a ens en general i per a cada u de
vosaltres en particular, tot desitjant que el 2019 sigui millor que el 2018
i que aquesta millora sigui percebuda per a tots i totes amb salut i
harmonia.
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NOTÍCIES

Reunió veïnal a Vilacolum
El dia 6 d’octubre va tenir lloc una reunió veïnal convocada per l’alcaldia en el poble de
Vilacolum, amb la finalitat de recollir opinions i valoracions vers el municipi i el seu
entorn.
Entre els temes tractats, es va valorar molt positivament el canvi de les làmpades de
iode de l’enllumenat públic per làmpades de leds i l’estalvi que això comporta. Aquesta
actuació s’està realitzant per fases.
Es va parlar també de la necessitat d’una correcta senyalització viària i de places de
pàrquing, projecte que actualment ja està en estudi a l’alcaldia.
També es va demanar que es fes una campanya per conscienciar la gent a cuidar
l’entorn, ja que aquest és de tots. Aquesta campanya es va realitzar sota el lema
Parcs, places, carrers..., i es va editar un petit tríptic on es recordaven petites normes
bàsiques de convivència i de protecció de l’entorn. Campanya que reproduïm en les
pàgines centrals d’aquest butlletí.

4

NOTÍCIES

Torroella de Fluvià aposta per reduir
el seu consum energètic
i estalviar emissions de CO2
El març de l’any passat, Torroella de Fluvià va adherir-se al Pacte dels Alcaldes pel
Clima i l’Energia, i va ser el primer municipi de la província en redactar el Pla d’Acció
per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC).
El compromís del municipi passa, entre altres, per la reducció d’un 40% de les
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle de l’any 2005 per a l’any 2030, i alhora
reduir el seu consum energètic.
Una de les accions per aconseguir aquest objectiu és la substitució de les antigues
làmpades de mercuri i iode de l’enllumenat públic per làmpades de leds, molt més
eficients, no contaminants i amb un estalvi monetari molt important. S’ha dut a terme
la primera fase d’aquesta acció i ja s’hi han substituït 107 làmpades (nucli de
Vilacolum, urbanització vella i zona dels masos de Vilacolum). L’import d’aquesta
primera actuació ha sigut de 25.844,32 €, havent rebut una subvenció de 9.000 €.
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SOCIETAT

Sant Cebrià, festivitat del poble
de Torroella de Fluvià

El diumenge 16 de setembre es va celebrar la festivitat de sant Cebrià, patró de
Torroella de Fluvià. Els actes foren una missa en el seu honor, amb coral de Sant Pere
Pescador i un concert de música realitzat per gent del municipi de Torroella de Fluvià.
Un cop acabada la missa, i per finalitzar, hi va haver un piscolabis, fet per la gent que
va participar en l’esdeveniment, davant l’església.
Sant Cebrià de Cartago, nascut Tasci Cecili Ciprià (Regió de Cartago, ca. 200 Cartago, 14 de setembre de 258), va ser un bisbe de Cartago mort màrtir durant la
persecució de Valerià. És un dels Pares de l’Església i Doctor de l’Església, un dels
grans personatges de l’església llatina dels primers segles, amb sant Agustí
d’Hipona.
Sant Cebrià va ser sebollit a Cartago, al cementiri de Macrobius Candidianus, a la via
Mappales. Poc després del seu martiri, va començar a ésser venerat i s’hi construí
una basílica on es va establir un monument commemoratiu al lloc del suplici.
La seva festivitat es va fixar el 16 de setembre des de molt antic.
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SOCIETAT
Els Pares de l’Església són un grup d’escriptors i bisbes, dels primers segles del
cristianisme, considerats com a fonament de la fe i de l’ortodòxia en l’Església. La
importància d’aquest grup d’escriptors radica en la seva doctrina en conjunt. Les
seves ensenyances tingueren gran pes en el pensament i la teologia cristiana
segons la seva interpretació de la Bíblia, la incorporació de la Tradició i la
consolidació de la Litúrgia. Els Pares de l’Església sovint hagueren de donar
resposta a qüestions i dificultats morals i teològiques en un ambient de convulsions
per persecucions externes i conflictes interns produïts per heretgies i cismes de
l’Església postapostòlica.
Un Doctor de l’Església és un sant que ha estat proclamat per un Papa o un concili
ecumènic com a mestre eminent de la fe. Aquest honor és concedit molt rarament,
sols pòstumament, i només després de la canonització.
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SOCIETAT

La Festa de la Segona Joventut
Com cada any, pels vols de santa Caterina –antigament era la festa petita del municipi–
el municipi de Torroella de Fluvià s’engalana per retre homenatge als seus fills.
Amb la coincidència que el 25 de novembre s’esqueia en diumenge, aquest any ha
celebrat el seu vintè aniversari. És una festa de les més entranyables que organitza
l’Ajuntament, ja que va adreçada a tota la gent gran nascuda en el municipi, residents
i no residents. Una festa de retrobament d’antics companys i veïns.
Al matí, a les dotze, a l’església parroquial de Torroella de Fluvià, hi va haver missa
solemne amb acompanyament d’orquestra. Tot seguit, a la sor tida de missa, a la
plaça de l’Ajuntament, sardanes. Sent l’acte final, un dinar de germanor, a la Sala
de Ball.
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REPORTATGE

Una troballa sorprenent a Sant Tomàs
Sembla que, quan ja estem lliures d’obligacions
laborals, se’ns desperten a les persones, com
ara jo, unes inquietuds, les quals manteníem en
letargia des de feia força temps i se’ns desperta
l’interès per descobrir el passat històric, artístic i
cultural a través de les seves restes. A l’època
d’estudiant, visitàvem ruïnes i monuments de
temps remots, àdhuc ho fèiem per obligació, per
observar in situ el que ens feien memoritzar a les
escoles o els instituts. Els qui tenim una certa edat ho fem per plaer, entre altres
coses perquè disposem de més temps lliure. Tanmateix, sortosament, a l’actualitat,
també hi ha gent jove que gaudeix contemplant les meravelles del passat.
Fa qüestió de dos o tres mesos, alguns coneguts nostres, de procedències i professions
diverses, s’han interessat per poder visitar les pintures romàniques del meu poble de
naixement, del nostre petit poble; això m’ha omplert de grata satisfacció. Aquest llogaret,
el qual difícilment el localitzes als mapes i que, fins fa relativament poc, era desconegut
per molta gent, sorprèn que esdevingui un centre d’interès per part de persones
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REPORTATGE
desitjoses de poder-lo visitar. Aquest fet demostra que se’n fa difusió. Em consta que
s’han programat visites guiades, organitzades per diverses entitats, l'última el dia 25
d'agost, pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà i gestionades amb èxit. El mateix
Ajuntament del nostre municipi ho facilita, sempre que se sol·liciti una cita prèvia.
La majoria dels habitants del nostre terme municipal coneix, amb escreix, la història
de l’església de Sant Tomàs i les seves pintures, però no serà de més refrescar la
memòria i, amb aquesta intenció, us faré una síntesi de la descoberta d’aquesta joia
pictòrica i d’algunes de les seves característiques. Val a dir que qui vulgui aprofundir
sobre el tema, ho pot trobar en un llibre titulat Sant Tomàs de Fluvià, de Josep
Calzada i Oliveras, editat per la Diputació de Girona, el 1983, així com en el llibre de
Joan Badia i Homs, L’Arquitectura Medieval de l'Empordà, Tom 2 A, editat per la
Diputació de Girona, l'any 1987.
La “troballa sorprenent” es remunta a l’any 1982. Amb motiu d’unes humitats que
malmenaven el sostre de l’edifici religiós, una Brigada de Restauració de la Diputació
de Girona va procedir a arreglar la teulada de l’església. Arran d’aquesta intervenció,
es van observar indicis de pintures murals a l’interior de la capella. L’absis central
estava tapat per una capa de llet de calç i la resta del sostre, allà l’any 1901, s’hi
havia construït una falsa volta de rajol, i per aquest motiu els frescos havien quedat
tapats. Aquestes circumstàncies feren que en els nostres temps es desconegués
l’existència d’aquesta obra d’art.
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REPORTATGE
L’església romànica és del segle XI; és un edifici construït amb traquita, pedra
d'origen volcànic, extreta de la pedrera de Vilacolum; aquest temple, per sort, ha
restat dempeus fins al dia d’avui. En realitat era la capella d’un petit priorat benedictí,
fundat pels monjos de Sant Víctor de Marsella, vers l’any 1070, en el qual convivien
el prior i dos monjos. Es va esdevenir parròquia el 1789. També es conserva una pila
baptismal romànica, esculpida amb la mateixa pedra. Els arxius van ser destruïts
l’any 1936, per tant hi ha algunes confusions pel que fa a la seva història.
Les obres de restauració es van iniciar l’any 1982, sota les ordres de l’arquitecte
Joan Maria de Ribot i de Batlle. Després d’un procés força complicat, es van extreure
els frescos i es van portar a restaurar a Sant Cugat del Vallès. Cal fer esment que les
pintures són les originals, ja que després de ser restaurades van retornar al seu lloc
de procedència. No oblidem que unes persones molt vinculades al poble van fer
possible que així fos. L’any 1985 es va celebrar una lluïda festa amb motiu de la seva
inauguració.
Només unes pinzellades per explicar la temàtica: Presideix, l’absis central, un
Pantocràtor, envoltat d’una màndorla molt característica i original i a l’exterior està
rodejada dels símbols dels quatre evangelistes, els arcàngels, querubins..., en els
quals es pot observar la influència de l'art bizantí. Aquesta obra data del segle XII.
A la volta, i a cada costat, es mostra tot un cicle cristològic: el de la infantesa i vida
de Jesús: Sant Sopar, Passió, Crucifixió. Aquestes daten del segle XIII.
Són racons de la història que cal conèixer, bellesa de parets antigues. Els sentits
desperten la imaginació i se’ns apareixen, de sobte, segles apilonats d’història.
Mudes preguntes cercant respostes als petris murs que resten permanentment
estàtics...
Com seria la vida aleshores? Com vivia aquella petita comunitat monàstica? I els
vilatans? Com n’era de precària la seva vida? Quins eren els seus deures? Tenien
drets? Quines eren les seves tristeses i il·lusions? Com ho feien per seguir avançant?
Els seus somnis podrien ser els nostres?
Possiblement els segles no ens separen tant i allò que els empenyia a seguir la lluita,
potser sigui el mateix que ens empeny, ara, per seguir endavant.
Concepció Vilarrodona
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SOCIETAT

Visió d’un pintor
És un paisatge de pintor,
tot ratlles horitzontals.
Aquell traç mandrós i evanescent
podria ser muntanyes o núvols;
sovint difícil de saber
si són una cosa o l’altra
en aquesta època de l’any,
quan la lucidesa nítida de l’hivern encara espera.
Les clapes blau grisoses
són mar o núvols;
quan el mar s’amaga de la vista
els núvols imitadors el reflecteixen.
Els austers camps vermell amarronats
de la fèrtil plana al·luvial,
els terrosos acabats de solcar,
fan línies rectes com un regle.
Les garses, un cop aconseguit el seu botí,
vigilen els camps encara sense llaurar,
estarrufats del rostoll,
graciosament tacats amb bales geomètriques.
Tot plegat és ben lligat
amb un vell truc de pintor.
Onades de núvols de pissarra
deixen que un únic raig
il·lumini un solitari om,
les fulles groguenques i crispades
brillen com el velló d’or.

Dick Edelstein:
Torroella de Fluvià, octubre del 2013
Traducció de l’anglès:
Jose Luis Regojo
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CENTRE D’ESTUDIS DEL BAIX FLUVIÀ
Com cada any, i dins de la programació de la festa major conjunta, es va celebrar la

XXXV Mostra de col·leccionisme
RELACIÓ DE COL·LECCIONISTES EXPOSITORS
Rosa Poch
Jaume de Puig
M. Rosa Ripoll
Oriol i Eric de Puig
Joan Falgás
Neus Borrell
Lluïsa Prieto
Carme Ripoll
Regina Picamal
Nerea Obeso
Marc Fernández
Lara Fernández
Inés Roig
Adela Mont
Juli Pérez
Laia Ramírez
Anna Pallisera
Joan Carretero
Marta Flotats
Joan M. Pau
David Pérez
Dolors Casamort
M. Dolors Lopez

Memòries d’una mestra
Llibres antics
Gerres
Construccions del besavi amb escuradents
Escrits
Nines Toies
Bolígrafs
Càntirs i Records d’en Joaquim Muntañola
Joguines i gerros vintage i Llavis vermells
Zomblings
Animals de fusta de palisandre
Perfums
Fanals de carro
El riu Fluvià
Encenedors i tabacs
Lego i Playmobil
Culleretes i didals
...i la finestra amb flors
Labors de ganxet
Objectes de bronze
Monedes de diferents països
Revistes de cinema Ed. Biblioteca Films
Marilyn
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Que aquest 2019 tot el bo et segueixi, et trobi,
t’abraci i es quedi amb tu, i que tota la resta
passi de llarg i desaparegui.
Per un any ple d’esperances i bonances.

L’Ajuntament i l’equip de l’Informatiu
us desitgen bones festes

Amb el suport de

