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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: Àngela Sáez Torres
Dimarts, de 9.00 a 15.00 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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Pere Moradell i Puig
Benvolguts i benvolgudes,

Després d’un parèntesi curt de temps, ens retrobem en
aquesta tribuna d’informació municipal on tenim el goig
d’apropar-vos aquelles notícies que genera el municipi. La
maquinària de l’Ajuntament no s’atura mai i treballem per
resoldre els problemes dels nostres ciutadans. Alhora,
continuem fent accions per millorar la imatge del poble,
com són les obres de rehabilitació de la façana de les
antigues Escoles de Torroella, que han contribuït a

dignificar la plaça. En el que queda d’aquest mandat municipal, els
pròxims dos anys, ens centrarem en mantenir allò que ja hi ha fet, a
més de dinamitzar l’espai que vam comprar a l’Albanyà, amb
l’objectiu de fer-hi una zona d’esbarjo.

Som a les portes de la Festa Major d’estiu i, com a alcalde d’aquest
municipi, em toca fer una crida a la participació en els actes que hem
organitzat, tant des de la Comissió de Festes com des d’altres
entitats col·laboradores. Són dies de germanor, en què flueix el
sentiment de pertinença i es retroben les famílies. Torroella de Fluvià,
Sant Tomàs i Vilacolum s’han de donar la mà perquè tots som un sol
municipi i ens necessitem els uns als altres. Per això hem volgut fer-
los protagonistes a parts iguals en la programació d’aquesta Festa
Major. Res més: gaudiu del municipi i de les activitats festives.
Acabeu de pasar un bon estiu.

L’ALCALDE
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NOTÍCIES

La façana de les antigues escoles,
gairebé rehabilitada
A finals d’aquest estiu, es preveu que
hagin acabat les obres de rehabilitació
de la façana de les antigues escoles de
Torroella de Fluvià, situades a la plaça
de l’Ajuntament.

El ple del 5 d’octubre va aprovar,
inicialment, la memòria valorada per a la
rehabilitació de les façanes d’un edifici
municipal, redactada per l’arquitecte
Jacint Peiris, amb un pressupost d’exe-
cució material de 27.834,51 €, que
donava un pressupost d’execució per
contracte de 40.078, 92 €. Finalment, es
va adjudicar l’obra per 35.800 euros a
l’empresa EF Gestión. La Diputació de
Girona hi ha aportat una subvenció que
pràcticament cobreix la totalitat del cost de l’obra.

Les obres han permès uniformitzar gairebé totes les façanes que donen a la plaça del
centre del poble.

El Bosc d’Ali Baba triomfa
als Premis Emprenedors
El projecte presentat per l’emprenedor Eduard Tolós, per executar el Bosc d’Ali Baba a
Sant Tomàs de Fluvià, va rebre el segon premi als Premis Emprenedors de l’Alt Empordà
2017, que van lliurar-se a Figueres el mes d’abril passat.

“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. La idea és que vingui tot tipus de públic, des dels més joves a fer
tallers, als grups familiars, ja que així podran gaudir de la natura durant el cap de
setmana. Més endavant, també volem obrir el projecte als adults que busquin la re-
laxació, com el ioga o el tai-txi. Ara està de moda que les empreses paguin estades
als seus treballadors perquè desconnectin de la feina, aquest seria un bon lloc, per
desestressar-se”, explica Tolós, de 28 anys.

La façana amb les bastides posades.
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NOTÍCIES

Aproven una Ordenança Fiscal de l’impost
sobre béns urbans
Per tal de regularitzar una anomalia detectada en relació amb la recaptació de l’impost
sobre béns urbans, es considera idoni aprovar una nova ordenança que actualitzi l’es-
mentat tribut. Vist l’informe d’objecció formulat per la secretària interventora l’1 d’a-
bril d’enguany, el ple del 12 de maig va aprovar ratificar que, per a 2017, el tipus
impositiu tant per a rústiques com per a urbanes, és del 0,77%.

Acord per no aplicar el coeficient
d’actualització dels valors cadastrals
proposta per a l’any 2018
L’Ajuntament pot sol·licitar l’aplicació de coeficients d’actualització de valors cadas-
trals per al 2018 de conformitat amb el que disposa l’article 32.2 del Text Refós de la
Llei del Cadastre Immobiliari. El coeficient d’actualització dels valors cadastrals que la
Direcció General del Cadastre proposa incorporar al Projecte de Llei de Pressupostos
Generals de l’Estat per al 2018, per a aquest municipi, és de l’1,08 %. Aquesta me-
sura permet apropar els valors cadastrals entorn del 50% del valor de mercat.

El ple del 12 de maig passat va acordar la no aplicació del coeficient d’1,08 proposat
per la Gerència Territorial del Cadastre a Girona per a l’any 2018 i successius.

Ratificat un model de conveni amb l’AMPA
i amb l’escola de Sant Pere Pescador i
l’Institut de Castelló
Anualment, l’AMPA reclama a l’Ajuntament el pagament de les despeses de psicòleg
derivades dels nens i nenes empadronats en el municipi de Torroella de Fluvià. Així
mateix, tant l’Escola de Sant Pere Pescador com l’Institut de Castelló també reclamen
anualment una sèrie de col·laboracions o ajudes vinculades amb els nenes i les nenes
que estan empadronats en el municipi.

Per poder gestionar aquestes despeses, el ple del 12 de maig va acordar preparar el
corresponent conveni.
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SOCIETAT

Conversem amb...

Mossèn Joan d’Arquer i Terrasa
Nascut a Barcelona (1963), Joan d’Arquer i
Terrasa és l’actual rector de l’església de Sant
Cebrià de Torroella de Fluvià, des que el bisbe
de Girona, Francesc Pardo, el va designar. Des-
prés de ser nomenat rector de les parròquies
de Llançà, Portbou i Colera, el setembre del
2015, a principis d’aquest any el bisbe li va
encarregar que s’ocupés, com a administrador
parroquial, de la parròquia de Castelló d’Em-
púries i, en conseqüència, també de les de
Sant Pere Pescador, Torroella de Fluvià i Vila-

nova de la Muga. D’aquestes dues últimes, però, se’n pot ocupar poc, ja que “arribo
on puc”, deia durant una conversa que teníem poc després que Joan d’Arquer arribés
a la basílica de Santa Maria de Castelló. A l’hora de treballar, l’administrador parroquial
de l’església de Sant Cebrià es mostra confiat en el seu equip i, en aquest cas, ha dei-
xat total llibertat al laic amb missió pastoral que diu la missa a Torroella, Jaume de
Puig.

Joan d’Arquer va entrar al Seminari quan ja tenia 27 anys, una edat tardana, en com-
paració amb altres sacerdots. Va ser ordenat l’any 1998 i dels dinou, que fa que és sa-
cerdot, quinze d’aquests, s’ha dedicat al món de les presons, convivint amb joves
reclusos en un pis d’acollida.

El nou rector de la parròquia és una persona planera, a qui agrada dialogar. “Tenim es-
quemes molt fixats de com ha de ser un capellà, de com ha de vestir i de com ha de
celebrar l’eucaristia. Considero que aquests esquemes no són bons”, reflexiona. Creu
que “cada capellà té una manera de ser i una manera de fer diferent” i que “no hi ha
capellans ni millors ni pitjors”.

L’arribada al Vaticà del papa Francesc ha representat un impuls a les noves polítiques
de l’Església. “S’aprecia un canvi, el papa Francesc està dient moltes coses que no
s’havien dit fins ara; pels temps que vivim, és el Papa que calia”, confessa D’Arquer,
tot destacant que hi ha moltes coses que l’han encoratjat com a capellà i s’hi sent molt
identificat. En la seva reflexió, però, també hi fa entrar la seva professió. “Els capellans
també hem d’estar en sintonia amb aquest Papa tan trencador”. El jove rector va fa-
miliaritzant-se amb les parròquies que li ha tocat fer-se càrrec i destaca la diversitat que
caracteritza les diferents comunitats dels pobles que abasta.
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SOCIETAT

Una barrera
impedeix
l’accés
al campanar
de l’església
Una bretolada va deixar
sense el toc de les cam-
panes de l’església de
Sant Cebrià de Torroella
de Fluvià durant uns
dies, el mes de juny pas-
sat. Uns desconeguts
van pujar al campanar i
van tallar la corda que
permet tocar les campa-
nes, les quals estan pro-
gramades perquè no
sonin a la nit. Com a so-
lució de consens amb el
Bisbat de Girona, el pre-
vere de la parròquia,
mossèn Joan d’Arquer,
va decidir posar una
tanca a les escales del
campanar per tal de bar-
rar el pas de les perso-
nes. D’aquesta manera,
es dificultarà l’accés al
capdamunt del campa-
nar de l’església de Tor-
roella.

La barana del campanar amb la tanca.



Programa
Divendres 18 d’agost

A 2/4 de 9 del vespre,
a la Sala d’Exposicions Municipal de Torroella

INAUGURACIÓ de la XXXIV MOSTRA DE COL·LECCIONISME i

CONFERÈNCIA “15 anys de Fórmula 1”, a càrrec
del fotoperiodista RICARDO NAVARRO

Dissabte 19 d’agost
A les 11 del matí, a Vilacolum,

ANIMACIÓ INFANTIL amb JORDI TONIETTI.
Tot seguit, FESTA DE L’ESCUMA

A les 6 de la tarda, a Vilacolum,
AUDICIÓ DE SARDANES per la COBLA

VILA DE LA JONQUERA
A les 12 de la nit, a Torroella, BALL amb

MIQUEL DEL ROIG i
7derock

Festa Conjunta Torroella,
Programa



Festa Major
Diumenge 20 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.

V ilacolum i Sant Tomàs

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

OSONA
A les 7 de la tarda, a Torroella,

CONCERT i BALL amb l’ORQUESTRA

LA CHATTA

Festa Major
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SOCIETAT

La festa popular a l’equador de l’estiu

El darrer diumenge de juliol, com
ja és tradicional, es van celebrar
la Marxa popular i l’arrossada,
que es venen fent des del 1995,
organitzades per l’Ajuntament de
Torroella i la Comissió de Festes.
De bon matí, es va dur a terme
una passejada pels camins del
terme municipal, una activitat
que va estar marcada per la
calor, que va fer que els
participants s’haguessin d’hi-
dratar més. Després, van dinar a
la Sala de Ball, que va servir per
cloure una jornada tradicional a
l’equador de l’estiu al municipi.

La caminada va sortir de Vilacolum.

L’arrossada es va fer a la Sala de Ball.
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SOCIETAT

Sant Jordi
cau en diumenge
El bon temps va marcar la diada de
Sant Jordi, que a Torroella de Fluvià,
aquest any, va poder-se celebrar el ma-
teix dia 23 d’abril, ja que va caure en
diumenge. La plaça va acollir la tradi-
cional parada de llibres i roses, a càrrec
del Centre d’Estudis del Baix Fluvià i
l’Ajuntament de Torroella. Durant tot el
matí, van anar-hi passant veïns i visi-
tants del mercat dels diumenges.

El bon temps convida a la revetlla
de Sant Joan
La revetlla de Sant Joan, organitzada per la Comissió de Festes de Torroella de Fluvià,
es va celebrar el 23 de juny, com ja és tradició al municipi, tot i que, enguany, aprofi-
tant el bon temps d’aquella nit, van treure les taules a l’exterior de la Sala de Ball. El
bon temps va convidar la gent a passar una bona estona a l’aire lliure.

La parada de Sant Jordi.

La revetlla de Sant Joan, a l’aire lliure.
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Els jubilats del municipi visiten
“Catalunya en miniatura”
El dia 9 de juny, l’Ajuntament de Torroella de Fluvià va patrocinar l’excursió anual als
jubilats del municipi. En aquesta ocasió, van anar a visitar l’exposició de maquetes
de Torrelles de Llobregat, “Catalunya en miniatura”. Posteriorment, van anar a
Barcelona a dinar.

Lectura
de textos
per Sant Jordi
Com ja és tradicional, el
Casal de la Gent Gran de
Torroella va organitzar, el
dia de Sant Jordi, el 23
d’abril, una lectura de
textos, que va comptar
amb una vintena de
participants.

SOCIETAT

Els participants en l’excursió a “Catalunya en miniatura”.

Un moment de la lectura de textos.
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Present
Hi ha persones que creuen en la mort. Per a elles, la dimensió del Present no
existeix. No és creïble, tot ho observen en passat o en futur. D’altres, sense dei-
xar de mirar el passat i tot projectant el futur, tocats per la transcendència, in-
tenten apropar-se a aquesta dimensió que perceben com a real. El camí no és
gens fàcil, ja que el pensament no serveix, al contrari, cal aturar-lo. Només el Si-
lenci és el Bon Mestre per copsar-ne encara que sigui un instant, un instant de Pre-
sent. El silenci, la pregària, la meditació ens apropen al Present per rebre’n el
bàlsam que afini el pensament tantes vegades trasbalsat, hiperactiu, erroni. El
soroll, la contaminació, la pressa, la competitivitat, són enemics terribles per
copsar el Present. Caminar, asseure’s tot contemplant un paisatge que ens
agrada, escoltar el ritme de l’anyada amb freds, pluges, sequeres i bonances ens
pot apropar al Present. El Present no és temps ni pensament, no hi ha mort, és
etern, és bo, és amor.

Algunes persones, poques, aconsegueixen paraules de Present, cal, però,
saber ESCOLTAR, podem tornar a recordar l’Enric Sala. En Pere Pau assegu-
rava que l’Evangeli era una lectura de Present. Com llegir per exemple
St. Joan i no observar-hi els G-7? Humilment, hauríem d’admetre que no tots
els cossos poden aconseguir la claredat del Present, com un Miquel Estradé,
o una R. Maria Piqué i Pomés, o un tacte afinadíssim amb visions de Present
com Hildegarda de Bingen, i molt menys poder supor tar les proves que com-
por ta seguir el camí del Present. En els casos esmentats hem de parlar de
vida vocacional. Per motius semblants, pocs cossos s’haurien d’endinsar en
la lectura de la Bíblia, fa feredat observar i escoltar en els mitjans de comu-
nicació “professionals” d’aquesta lectura amb paraules absolutament banals
i efímeres. Amb la quantitat de poesia i filosofia de qualitat de què disposem
avui dia, qui sap per què s’emboliquen?, penses.

És un cas insòlit d’apropar-se al Present al nostre poble. A mitjan desembre pas-
sat, al Centre d’Estudis, un arquitecte de Verges, en Quim Gallart i Figueras, va
presentar el llibre Grau 33 connexió Figueres. M’atreveixo a escriure, més que
en “l’observació” en la “meditació” d’edificis, Déu-n’hi-do com ha estat tocat
per la visió del Present. Faltava poc per les festes de Nadal, Cap d’Any i Reis,

OPINIÓ
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OPINIÓ

als inicis del llibre (pàg. 23) escriu: “Quan va néixer, els tres savis buscadors
d’El·legits, li van lliurar l’or, la mirra i l’encens”, cap al final (pàg. 247) apunta
“l’aprenent que ha accedit a la comunitat en forma de pedra bruta, passa a fadrí
i a mestre en adquirir prou Saviesa i Coneixement per a polir aquesta pedra fins
a convertir-la en cúbica que encaixi per fectament en el nou Temple de la Hu-
manitat”. De fet, el llibre relata una història d’amor a un ritme trepidant. Potser
una història d’amor s’ha d’escriure així, com si viatgéssim en el Present on tot
és ara. Potser.

En un dels himnes del nostre país, El cant del poble, de Josep Maria de Sa-
garra, amb música de Josep Anselm Clavé, un dels versos diu “La nostra terra
és rediviva”, és a dir, torna a viure, es manifesta en allò que percep com a real,
la seva ànima, la seva parla, el Ser. Mals auguris per als invasors i botiflers.
És cert que molts cossos es troben desencisats pel pensament obsolet, aba-
tuts per la inhumana persecució democràtica de l’estat i claudiquen davant el
tediós discurs polític i socialment correcte. La “nova nació” dins l’Europa de
les nacions, cal que s’alimenti en la transcendència, en les paraules de Pre-
sent. La base és una educació Viva i Present. De cap manera compartim el
punt de vista del president Carles Puigdemont quan en el seu llibre, Em dic Car-
les, escriu sobre el Collell (pàg. 38) “El que passa és que tenien un model
educatiu obsolet”.

Josep Giralt

Un pagès que s’ha educat i encara ara creix en l’educació
del Collell i, si n’hi ha alguna de millor, que me la portin.

De moment, no n’he trobat cap, i això que estic en recerca contínua.
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CENTRE D’ESTUDIS DEL BAIX FLUVIÀ

Celebració de l’Any Bertrana
El Centre d’Estudis del Baix Fluvià es va afegir, el 13 de maig passat, a la celebració
de l’Any Bertrana, ja que aquest 2017 es commemora el 150è aniversari del naixement
de Prudenci Bertrana (1867-1941) i el 125è aniversari del naixement de la seva filla,
Aurora Bertrana, que va tenir una estreta relació amb el poble de Sant Pere Pescador.
El filòleg Joan Ferrerós va ser l’encarregat de fer una introducció sobre aquestes figu-
res de la literatura catalana i, tot seguit, hi va haver una lectura de textos, on es re-
cordava el seu pas per la comarca.

Quinze anys de fotoperiodisme de Fórmula 1
El fotoperiodista de Vilacolum, Ricardo Navarro, ha estat el convidat pel Centre d’Es-
tudis del Baix Fluvià per acompanyar la inauguració de 34a Mostra de Col·leccionisme
que tindrà lloc el primer dia de la Festa Major de Torroella. Navarro mostrarà una se-
lecció de fotografies fetes al llarg dels seus quinze anys de carrera en el món de la Fór-
mula 1. A més, oferirà una xerrada amb experiències personals.

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

cebaixfluvia@gmail.com



Amb el suport de

25 Anys dels Amics dels Aiguamolls
de l’Empordà
El president de l’associació d’Amics del Parc Natural dels Aiguamolls de
l’Empordà (APNAE), Jordi Sargatal, va ser convidat pel Centre d’Estudis del Baix
Fluvià, el 17 de juny, amb motiu de la celebració dels 25 anys d’història d’aquesta
entitat, que va recollir la flama del parc, creat fa més de trenta anys. Sargatal,
que es va erigir en testimoni dels que “vam fer la guerra dels set anys (1976-83)”,
va recordar que “ha costat molt tenir els parcs naturals empordanesos”. Qui va
ser el primer director del parc dels Aiguamolls de l’Empordà va mostrar-se
orgullós d’haver dut a terme tota aquesta lluita i va avançar que, ara, aposten per
la recuperació de l’àguila pescadora, amb la col·locació de nius artificials per
facilitar els llocs de cria d’aquestes aus. La conferència de Jordi Sargatal es va
fer al local de l’Associació de Jubilats de Torroella, amb l’assistència d’una
trentena de persones.




