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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 112 (demaneu

per la Comissaria de Roses)
Bombers 972 67 42 73 (Figueres)

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

L’Arbre Sec 872 00 40 28
Protecció Civil urgències 062

Ajuntament - Horari d’oficina:
Secretari: Adrià Colls Gusó
Dimecres i divendres de 10.00 a 14.00 hores

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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Pere Moradell i Puig
Benvolguts/des, conciutadans/anes,

En unes circumstàncies complexes per la meva salut,
sor tosament superades, vull dirigir-me a tot el municipi per
tancar aquest any 2019 i obrir amb millors expectatives el
2020. Aquest ha estat un any d’eleccions, que van
permetre renovar aquest consistori, però que els veïns i les
veïnes del municipi van voler que continuéssim governant
nosaltres, amb un vot per la continuïtat.

Hem iniciat un nou mandat amb ganes de continuar millorant la imatge
dels nostres pobles. Malgrat el molt que hem fet, encara ens queda molt
per fer. Per això, a pesar de les mancances econòmiques de les adminis-
tracions, no ens aturarem per embellir el municipi.

Com diu Josep Coderch, a la política, com en tot, hi ha gent que té les
idees clares (siguin les que siguin) i ho fan bé, i n’hi ha que s’esgarrien i
perden el nord i la confiança del poble.

Tot allò que beneficia la majoria sense trepitjar la minoria és correcte,
encara que els que ho posin en pràctica defensin la dreta, l’esquerra o el
centre. La resta és buscar tres peus al gat o simplement ganes de tertúlia
barata.

Tots plegats hem de crear un ambient que assereni els ànims i ens faci
cada dia més amics i més bons pobletans. Tots plegats hem de treballar
per un futur millor per als nostres pobles.

I, per finalitzar, ja només em queda brindar amb tots i totes perquè passem
unes bones festes i que tinguem un feliç any 2020.

L’ALCALDE
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NOTÍCIES

Eleccions generals novembre 2019
El 28 d’abril passat, es van convocar eleccions generals per escollir els nostres
representants al congrés i al senat de l’estat espanyol. En aquestes eleccions, amb una
participació del 75,8%, el PSOE de Pedro Sánchez aconseguí 123 escons. El PP de
Pablo Casado obtingué el pitjor resultat de la seva història en baixar fins als 66 escons.
Cs aconseguí 57 escons. El partit d’extrema dreta VOX entrà al Congrés per primera
vegada amb 24 escons. La divisió en tres de la dreta tancà la possibilitat d’una coalició
de dreta i confirmà que només el PSOE de Sánchez podria formar govern de manera
realista. Però per culpa de la prepotència d’alguns polítics, no es va poder formar
govern, i es van convocar noves eleccions generals.

En aquesta segona tanda, les eleccions del 10 de novembre, amb una participació del
69,87%, els partits més beneficiats han sigut els de la dreta, el PP ha obtingut 88
escons (22 més que el 28 d’abril), el partit d’ultradreta VOX, 52 escons (28 més), si
bé, Cs s’enfonsa i només n’obté 10. Pel que fa als partits de l’esquerra, han sofert
un retrocés i han sortit més afeblits. El PSOE obté 120 escons (3 menys) i Unidas
Podemos 35 (7 menys).

Els partits catalans (ERC i JxCAT), en les eleccions del 28 d’abril, varen obtenir en
conjunt 22 escons. En aquestes últimes eleccions del 10 de novembre (ERC, JxCAT i
la CUP) n’han obtingut 23. En aquesta contesa electoral ha estat la primera vegada que
la CUP s’ha presentat a unes eleccions al Congrés dels Diputats.

Resultats electorals en el nostre municipi. Quadre comparatiu de les eleccions
celebrades el 28 d’abril i les del 10 de novembre.

Partits 28 d’abril 10 de
novembre

ERC 96 vots 89 vots

JxCAT 72 70

PSC 48 35

Comú Podem 39 30

Cs 30 11

VOX 14 21

PP 9 16

PACMA 4 2

Front
Republicà

17 –

CUP – 29

Nuls 3 1

Membres de la taula: Nazha Telemsani Chentouf,
Carmen España Orellana i Francisco López
Pastor.

El cens electoral és de 437 votants.
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NOTÍCIES

Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya
El ple de l’Ajuntament celebrat el 13 de novembre passat va aprovar la inclusió al Pla
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOiSC) quadrienni 2020-2024 els següents
projectes o memòries valorades:

Projecte de “Reforma i ampliació de la Casa Consistorial de Torroella de Fluvià. Fase 1”,
segons document redactat pels serveis tècnics municipals, amb un pressupost
d’execució per contracte de 200.362,02 € (IVA inclòs). En aquesta actuació se
sol·licita la subvenció màxima que és de 120.000 €, la qual cosa representa el
59,89% del cost total, anant a càrrec dels fons propis de la Corporació la quantitat
restant de 80.366,02 €, que representa el 40,11%. Es proposa executar l’actuació
l’any 2020.

Projecte de la “Millora del paviment del Camí de Sant Tomàs de Fluvià Palol”, segons
document redactat pels serveis tècnics municipals, amb un pressupost d’execució
per contracte de 96.623,34 € (IVA inclòs). En aquesta actuació se sol·licita la
subvenció màxima que és del 95%, i puja a 91.795,17 € anant a càrrec dels fons
propis de la Corporació la quantitat restant de 4.831,17 €. Es proposa executar
l’actuació l’any 2021.
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NOTÍCIES

Can Pageset: perill d’esfondrament
El mes de setembre passat, des de l’Ajuntament es va demanar als mossos i als
bombers de la Generalitat un informe sobre l’estat de la casa situada en el carrer Sant
Pere Pescador número 25 (Can Pageset), motivat pel seu estat d’abandonament.

L’informa va corroborar l’estat ruïnós en què es troba la masia i el perill d’esfondrament
existent (gran part del teulat ja s’ha ensorrat), i una cantonada de les façanes exteriors
està en molt mal estat i en perill de caiguda.

L’Ajuntament va procedir a tancar el carrer (seguint la recomanació dels mossos i els
bombers) i ha procedit a elaborar un pla d’obres per tal de salvar la façana i poder tornar
a obrir el carrer a l’espera dels hereus de la propietat. Cal recordar que aquest edifici està
declarat com a BCIL (Bé Cultural d’Interès Local).
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TRADICIONS

Activitats de les festes nadalenques

El dimarts 24 de desembre, a les 5
de la tarda, a la Sala de Ball de
Torroella tindrà lloc el tradicional
cagatió. I tot seguit, xocolatada per
a tothom.

El diumenge 29 de desembre, de
12 a 1 del migdia, a la sala d’expo-
sicions de Torroella, visita dels
Patges Reials.

El diumenge 5 de gener, a 2/4 de 7
de la tarda, Ses Majestats els Reis
d’Orient arriben a Torroella de
Fluvià. La cavalcada sortirà del Clot
dels Roures (camí de Sant Tomàs) i
passarà pels diversos carrers del
poble. Ses Majestats saludaran des
del balcó de l’Ajuntament i acabaran
la visita a l’església de Sant Cebrià.



Imatges de la

Esclat de multituds
El bon temps va acompanyar la celebració de la Festa Major
d’aquest estiu que es va fer del 23 al 25 d’agost, amb una
gran participació. La novetat de la programació va ser el 1r
sopar popular celebrat el 23 al vespre. Tant les sardanes a
Sant Tomàs, del dissabte a la tarda, com el ball de nit a
Torroella, amb els conjunts Germà Negre i Mitjanit orquestra
van aplegar molta gent, mentre que el ball de vetlla del
diumenge amb la Chatta orquestra va acabar de confirmar
el poder de convocatòria del programa de la Festa Major.



Festa Major
2019
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TRADICIONS

Castanyada
El dissabte 2 de novembre es va fer,
al Bar Social de Torroella de Fluvià, la
tradicional castanyada, oferta per
l’Ajuntament i la Comissió de Festes.
Les castanyes van anar acompa-
nyades de Garnatxa de l’Empordà.
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El Casal de la Gent Gran celebra
el dinar del soci

Més de mig centenar de
membres del Casal de la Gent
Gran de Torroella de Fluvià,
Vilacolum i Sant Tomàs van
participar, el divendres 15 de
novembre, en el ja tradicional
dinar del soci, que es va
celebrar a la Sala de Ball de
Torroella de Fluvià. El dinar de
germanor va consistir en una
fideuada, cuinada per en Josep
Bosch.

SOCIETAT
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Festa de la Gent Gran
El diumenge 24 de novembre (diumenge més proper a 25 de novembre –Santa
Caterina–) es va celebrar la festa de la Gent Gran, que ja ve sent tradició per aquestes
dates. La jornada va començar amb una missa solemne a l’església de Sant Cebrià.
Abans del dinar de germanor, que es va fer a la Sala de Ball (el menú va ser entrants,
bacallà amb samfaina, pollastre amb escamarlans i a les postres pastís de llimona),
van tocar tres sardanes a la plaça de l’Ajuntament.

La festa homenatjava els veïns i les veïnes
que han arribat a la jubilació

SOCIETAT
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Conferència
El president de la DO Empordà, Xavier Albertí, va obrir, el dissabte 2 de novembre, la
nova temporada del centre d’Estudis del Baix Fluvià amb la conferència “Amb la força
de la tramuntana, els vins de l’Empordà, avui”.

El Centre va rebre Albertí després que el mes de setembre passat atorguessin el
premi Baccus Emporità a Marc Testart. Albertí, qui el 2015 va rellevar en el càrrec
Josep Blanch, va explicar als assistents de la conferència, a la sala d’exposicions,
que “la principal riquesa que tenim és la gent relativament jove; hem enfilat un bon
camí i hem de ser molt més reconeguts”. Després de dir que “aquesta és una
comarca molt heterogènia, amb rendiments baixos per hectàrea”, Albertí va assegurar
que “de cada cep, en surt una ampolla de vi”. El Consell Regulador vetlla pel gran
potencial enoturístic que té l’Empordà. La sessió es va tancar amb un tast de vins de
la DO Empordà.

CENTRE D’ESTUDIS DEL BAIX FLUVIÀ
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Com cada any, i dins de la programació
de la festa major conjunta, es va celebrar
la inauguració de la XXXVI Mostra de
Col·leccionisme a la sala d’exposicions
Una part important de l’exposició d’aquest any mostra un recull de
fotografies i objectes de Lluís Ripoll cedides per les seves nebodes.

RELACIÓ DE COL·LECCIONISTES EXPOSITORS

XXXVI Mostra de col·leccionisme

Eric de Puig Tortugues

Oriol de Puig Joguines de color groc

Pol Gómez Tractors

Nerea Obeso Hello Kitty

Llum Falgàs Màscares

Laia Ramírez Gots de Barrakes

Regina Picamal Nines

M. Lluïsa Prieto Sucres

Rosa Solà Recordatoris de defuncions

Pol Carretero Cel i aigua. Fotografies

Joan Carretero Baptisteris per immersió europeus. Fotografies

Joan M. Pau Vidre

Juli Pérez Obridors d’ampolles

Pere Masset Pins de la Història de Catalunya

Dolors Casamort Mantellines

Carme Ripoll Jocs de cafè del Japó

Rosa Ripoll Binocles

Joan Falgàs Records de la família Falgàs

Marc Testart Ampolles de vi de l’Empordà

Marta Flotats Història. Revistes

CENTRE D’ESTUDIS DEL BAIX FLUVIÀ
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L’església de Sant Cebrià
L’església de Sant Cebrià de Torroella de
Fluvià es troba al barri de la Vila, vers l’extrem
de llevant de la població. És un edifici d’una
nau amb absis semicircular que, per les seves
estructures, podem considerar del període
romànic (segles XII i XIII). La seva situació, al
cim d’una petita elevació del terreny deu haver
motivat que l’aiguat del segle XV, que tant
afectà les cases del poble, no la destruís.

Al frontis o façana de ponent de l’església hi
ha la portalada de tres arcs en degradació,
llinda i timpà. Es tracta d’un portal caracte-

rístic del romànic avançat d’aquestes terres, d’un tipus que, amb molt escasses
variacions, s’estengué durant els segles XII i XIII per l’Empordà, la Garrotxa, el
Vallespir i el Rosselló. La porta de l’església presenta, tanmateix, una singularitat
molt digna de remarcar. Les seves tres anelles no són de mig punt, com és la
norma, sinó quelcom passats de radi, presenten forma de ferradura (és una
particularitat que es dona molt rarament en els monuments d’època romànica
avançada), i les impostes del costat esquerre posseeixen decoració en relleu,
motius molt esquemàtics de formes geomètriques. En el muntant, també del
costat esquerre, hi ha una creu en baix relleu inscrita en un cercle. Al centre de
la façana hi ha un petit rosetó probablement d’època posterior. El mur és coronat
per un campanar de cadireta reformat per tres pilastres rectangulars. Al costat
nord de la porta, encastada al mur, hi ha una làpida sepulcral gòtica que té la
meitat de la inscripció destruïda.

L’aparell romànic dels murs laterals només és visible en uns curts trams, ja que el
segle XVIII s’afegiren a cada costat del temple unes capelles laterals. També es
construí una sagristia a la banda sud. El mur de la capçalera de la nau, que destaca
per sobre de la teulada de l’absis, és ben conservat i s’enlaira quelcom respecte a la
coberta. L’absis semicircular posseeix al centre una finestra de doble esqueixada i
arcs de mig punt. Interiorment la volta de la nau és apuntada i seguida. L’arc triomfal
és apuntat, doble i en degradació.

L’aparell d’aquesta església és de carreus grans i ben escairats. En construir les
capelles laterals i la sagristia es reutilitzaren els carreus dels murs que s’hagueren
d’esbotzar.

Torroella de Fluvià. Església.
Dibuix: Patxé.

LA NOSTRA HISTÒRIA



Amb el suport de

L’Ajuntament i l’equip de L’informatiu us desitgen
unes bones festes


