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

Després de les eleccions municipals del 26 de maig, em
torno a presentar davant de tots vosaltres. Ho faig perquè la
majoria dels electors del municipi han tornat a dipositar la
seva confiança en un equip de persones que té ganes de
treballar pel progrés d’aquests tres pobles. A tots els que van
apostar per aquest nou projecte, moltes gràcies. Però també
vull dirigir-me a aquells que van preferir una altra opció
confiant que en aquests quatre anys vinents, tots plegats,

des del govern i des de l’oposició, trobarem el camí de la concòrdia i la
col·laboració arraconant els rancors de la darrera campanya electoral.

La majoria ha apostat per un projecte i nosaltres no estem disposats a
decebre les seves expectatives, és per això que ens posem a treballar
amb ànims renovats i amb el mateix tarannà que ja coneixeu. Mirarem de
complir, en un percentatge ben alt, el programa que us vam presentar a
la campanya electoral.

Vull acabar aquesta presentació tot desitjant-vos una bona Festa Major i
convidar-vos, a tots, a participar en els actes programats.

Cordialment,

L’ALCALDE
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NOTÍCIES

Eleccions generals 2019
Les eleccions generals es van celebrar el
28 d’abril de 2019 després que el president
del Govern, Pedro Sánchez, decidís
dissoldre les Corts Generals en no poder
aconseguir una majoria per aprovar els
Pressupostos Generals de l’Estat. Es van
elegir els 350 escons del Congrés dels
Diputats (segons la regla D’Hondt i un
sistema de representació proporcional amb
llistes tancades, però les llistes que no
arriben al tres per cent de vots de la
circumscripció electoral –que coincideixen
amb les províncies espanyoles– no es tenen
en compte per a repartir els escons. El
mapa representa el nombre de diputats per
província i comunitat autònoma. 

També es van elegir 208 dels 266 escons del Senat. 

Amb una alta participació, del 75,8%, el PSOE de Pedro Sánchez va guanyar les
eleccions, amb el 28,7% dels vots i 123 escons, 38 més que en la contesa anterior.
El PP de Pablo Casado obtingué el pitjor resultat de la seva història en baixar fins als
66 escons i el 16,7%. El suport a Ciutadans va augmentar i aconseguí 9 escons menys
que el PP. El partit d’extrema dreta Vox entrà al Congrés per primera vegada, però no
assolí les expectatives marcades amb el 10,3% dels vots i 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. 

Els resultats en el nostre municipi van ser:

ERC 96 vots Front Republicà 17

JxCAT 72 VOX 14

PSC 48 PP 9

Comú Podem 39 PACMA 4

Cs 30 Nuls 3

Eleccions generals
President: Guillem Fàbrega Vázquez.
Vocals: Leire Vallmajó Malaxechevarria
i Judith Brugés Martínez.
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NOTÍCIES

Eleccions europees
Coincidint amb les eleccions municipals, van tenir lloc les europees. Per molta gent són
importants, ja que el Parlament Europeu pren decisions com ara fe créixer l’economia,
frenar el consum d’energia, com garantir que els aliments que mengem són segurs... 
Les persones que van exercir el seu dret varen
poder escollir qui pren aquestes decisions i què
signifiquen pel món en el qual viuen. 
Es van emetre un total de 334 vots, 3 dels quals
van ser nuls. La seva distribució va ser:

Què ha fet la UE per Girona 
La província de Girona està situada al nord de Catalunya, a la frontera amb França. És
la més petita de les províncies catalanes, però la tercera per població, amb uns
755.000 habitants. De la seva economia destaca el sector serveis, seguit de la
indústria (amb un important pes de la indústria química i càrnia), la construcció i
l’agricultura. Compta amb un volum d’exportacions elevat, que constitueix una font
important de recursos econòmics, i amb un teixit empresarial basat en pimes, que la
fa la tercera província d’Espanya amb més empreses per habitant. 
Exemples d’iniciatives i projectes amb el suport de la UE:
– Diverses iniciatives destinades a promoure el turisme sostenible han rebut
finançament de la UE. El projecte Res’pir, a càrrec de l’Ajuntament de Girona, enfocat
en el turisme sostenible de l’espai pirenaic transfronterer. Producte Turístic Cultural
Vescomtat de Cabrera té com a objectiu atraure el turisme cultural donant valor al
patrimoni material i immaterial d’aquesta zona.
– Els projectes d’energia sostenible ENERINVEST i Beenergi han fomentat les
inversions en eficiència i estalvi energètics a més de setanta municipis gironins. 
– La UE ha cofinançat diversos projectes que impulsen la inversió en empreses
innovadores. Per exemple, el Clúster TIC Media Bloom a Girona, Foodlab de Riudellots
de la Selva, El Viver Creativo-Cultural de Salt, El Rusc Viver d’Empreses de Vilablareix,
Ripollès Desenvolupament i el projecte de L’Illa de Can Delfí de la localitat d’Arbúcies.
També s’han finançat iniciatives que agiliten l’administració local en línia, com ara
l’Ajuntament més @prop de Palafrugell o Palamós Qnecta. 
– La UE ha contribuït amb 18,6 milions d’euros (el 60% del cost total) a finançar
l’Hospital de la Cerdanya, l’únic centre de salut transfronterer d’Europa. 
– La Universitat de Girona participa en el projecte interregional “Transversalis”, que
promou la formació i la inserció professional d’estudiants i professionals.

Membres de la taula locals/europees
Presidenta: Gloria Vela Guillem.
Vocals: Pepa Palau Casañé i Manuela
Ortega Baltamar.

ERC 68 vots PACMA 10
JxCat 140 Cs 20
Unidas Podemos 24 Compromís per Europa 1
PSC 47 Coalició per Europa 1
PP 13 Piratas 1
VOX 6 Nuls 3
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NOTÍCIES

Ajuts i subvencions per a llibres, llar d’infants
i casal d’estiu per a l’exercici 2019-2020
En el ple del 9 de juliol, també es va aprovar l’atorgament d’ajuts als nens i les nenes
empadronats en el municipi de Torroella de Fluvià, en concepte d’ajut per a les quotes
d’assistència a la llar d’infants i les despeses derivades dels llibres de text i casal
d’estiu dels escolars.

Les despeses objecte de subvenció són:

– Llar d’infants: Quotes mensuals de setembre a juny, fins a un màxim del 20% del
cost total mensual acreditat amb un límit de 25 € per nen/mensualitat.
S’exclouen despeses com menjador escolar, servei d’acolliment i totes les despeses
que no siguin estrictament la quota de la llar d’infants.

– Ensenyament: Des de P3 (3 anys) fins a 4t d’ESO (16 anys) llibres de text
reglamentaris de caràcter obligatori, fins a un màxim del 100% del cost total acreditat
i amb el límit de 80 € per nen/a i curs.
S’exclouen llibres de lectura, diccionaris, atles, calculadores i material didàctic
complementari.

– Casal d’estiu: per a nens i nenes de 3 a 12 anys, quota dels mesos de juliol i agost,
fins a un màxim del 20% del cost total acreditat i amb un límit de 40 € per
mensualitat i nen/a.
S’exclouen despeses com càterings, pícnics, menjador, serveis d’acolliment i
aquelles altres despeses que no siguin estrictament la quota del casal.

Inici de l’onzena legislatura
El dissabte 15 de juny es va celebrar el ple de constitució del nou Ajuntament del
municipi per al quadrienni 2019-2023, com a conseqüència de les eleccions
celebrades el diumenge 26 de maig. El Partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés va ser la llista guanyadora dels comicis, ja que va obtenir 180
vots i 4 regidors, mentre que El Nostre Poble-Junts es va quedar en 179 vots i 3
regidors (Srs. Jordi Nierga, Josep Coma i Joan Batlle). Es van emetre un total de 368
vots, 9 dels quals van ser blancs o nuls.

El ple de l’Ajuntament del 9 de juliol va aprovar el cartipàs per al mandat 2019-2023,
que dona les responsabilitats següents:

– Sr. Pere Moradell i Puig: Alcalde

– Sr. Ramón Parramón i Sois: 1r tinent d’alcalde. Regidor d’Ensenyament, Governació,
Agricultura i Obres Públiques.

– Sr. Isidre Callol i Planella: 2n tinent d’alcalde. Regidor d’Economia, Cultura, Festes
i Noves Tecnologies.

– Sr. Jordí Agut i González: Regidor d’Esports, Parcs i Jardins, Medi Ambient i Sanitat.
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SOCIETAT

La gent gran visita la Cerdanya amb el Tren Groc
El dia 27 de juny, l’Ajuntament va organitzar l’excursió anual als jubilats del municipi,
que enguany va ser a la Cerdanya. 

Van poder gaudir d’una visita guiada per Puigcerdà, un dinar al mateix municipi (menú:
copa de benvinguda, paella marinera amb musclos, sípia i gambes, graellada de carn
amb allioli i pijama de la casa) i tot seguit una excursió amb el Tren Groc des de Font
Romeu a Vilafranca de Conflent.

El Tren Groc és la línia més especial i emblemàtica de la Catalunya Nord. El seu traçat
enllaça Vilafranca de Conflent amb la Tor de Querol i es va construir per tal d’apropar l’Alta
Cerdanya amb la capital de la Catalunya Nord, Perpinyà, a través del coll de la Perxa. Com
que un tren de via ampla no era possible (hauria calgut un túnel de més de 13 km entre
Fontpedrosa i Sallagosa) es va construir un tren de via mètrica pel qual, a causa dels
pendents, que són d’entre 40 i 60 mil·lèsimes, caldria tracció elèctrica que, en aquest
cas, es proveïda mitjançant un tercer carril a 850 volts. La línia es va posar en servei el
1910 entre Vilafranca i Montlluís, prolongada fins a la Guingueta el 1911 i la Tor el 1927.
El traçat té una longitud total de 62 km. Els primers 28 km es desenvolupen a través
del Conflent, on supera un desnivell de 1100 metres, en els quals passa per diversos
túnels i ponts, destacant els ponts de Sejourné i de Gisclard. Els altres 34 km són
per la comarca de la Cerdanya, en els quals la línia fa un munt de voltes per tal d’evitar
les fronteres administratives i la població de Llívia. Abans d’arribar a la Cerdanya, la línia
passa pel seu punt culminant a l’estació de Bolquera-Eina, que és l'estació més alta
de la xarxa de la SNCF, a 1593 metres. Els trens que circulen per la línia són catorze
automotors (Z100) de l’any 1909, renovats dos cops, amb una velocitat màxima de 55
km/h i 18 cotxes de viatgers, tots de color groc, entre els quals tenen molt d’èxit,
durant l’estiu, els cotxes descoberts tipus jardinera. Més recentment s’han incorporat
a la línia dos automotors Stadler (Z150), els quals fan un paper més aviat discret.
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A les 12 del migdia, a Vilacolum,
GRAN FESTA D’ANIMACIÓ I ESCUMA

A les de 6 de la tarda, a Sant Tomàs,
AUDICIÓ DE SARDANES amb la COBLA

OSONA
A les 12 de la nit, a Torroella, BALL amb els grups

I per finalitzar:  DISCO MÒBIL amb DJ
A mitja part, concurs de titius

Festa Conjunta Torroe

Programa
23

Divendres

agost

24
Dissabte

agost

A les 8 del vespre,
a la Sala d’Exposicions Municipal de Torroella

INAUGURACIÓ de la XXXVI MOSTRA DE COL·LECCIONISME

A les 10 del vespre,
1r Sopar popular de Festa Major

Porteu-vos la teca que nosaltres posem el vi, l’aigua i la gasosa
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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 de canviar la programació.

roella, Vilacolum i Sant Tomàs

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

LA PRINCIPAL
DE BANYOLES

A 2/4 de 7 de la tarda, a Torroella de Fluvià,
CONCERT i BALL de fi de festa amb l’ORQUESTRA

Festa Major
25

Diumenge

agost
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TRADICIONS

Sant Jordi amb roses i llibres
El diumenge 21 d’abril, sota el porxo de l’ajuntament torroellenc, el Centre d’Estudis
del Baix Fluvià amb col·laboració de l’Ajuntament van instal·lar la tradicional parada de
llibres i roses. La parada es va completar amb el tradicional mercat de segona mà i
d’antiguitats dels diumenges.

I per acabar aquesta diada festiva, el Casal de la Gent Gran va organitzar, a la tarda,
una jornada de lectura de temes lliures (poesia, prosa…). A tots els participants se’ls
va obsequiar amb un llibre i a totes les senyores, amb una rosa.
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TRADICIONS

La nit més curta de l’any
Unes cent persones van assistir, el 23 de juny passat, al tradicional sopar de la
revetlla de Sant Joan organitzat per la comissió de festes i amb la col·laboració
de l’Ajuntament, que es va celebrar al local cultural i recreatiu de Torroella (Sala
de Ball).

Hi va haver amanida, meló amb pernil, entrecot amb patates xips per a tothom,
sense oblidar la tradicional coca de Sant Joan i el cava per amanir la vetllada que
va tenir de fons el soroll dels petards que tiraven petits i grans.
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Jornada cultural
El Centre d’Estudis del Baix Fluvià va organitzar, el dissabte 27 de juliol, a la
tarda, una jornada de difusió del patrimoni cultural local, amb la coordinació de
la guia Estel Falgàs, que va comptar amb l’ajuda d’altres veïns del municipi. La
jornada va començar a Torroella, amb un recorregut pel barri de la Força i el
desplaçament fins a l’església, amb Jaume de Puig al capdavant. Després, els
par ticipants es van desplaçar, fins a Vilacolum, on van visitar l’església, amb
Theo Hoefmans com a guia. L’alcalde, Pere Moradell, també present a la jornada,
va explicar la intenció municipal de treure el cementiri del costat de l’església per
alliberar aquest espai. El darrer punt de la jornada fou Sant Tomàs de Fluvià, on
hi ha l’església amb les pintures romàniques, que van ser explicades per Josep
Giralt. Els par ticipants van poder valorar la jornada que es podria repetir en els
pròxims anys, amb un piscolabis, a Can Quel.

CENTRE D’ESTUDIS DEL BAIX FLUVIÀ
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Conferències
JORDI FONT, DE LA JONQUERA AL MEMORIAL DEMOCRÀTIC

L’historiador de Sant Miquel de Fluvià, Jordi Font i Agulló, director del Memorial
Democràtic de la Generalitat, va oferir una conferència al Centre d’Estudis del Baix
Fluvià, el 18 de maig passat. “Un dels objectius del Memorial Democràtic és restituir
la memòria dels vençuts de la Guerra Civil, preservar la memòria i crear la
ciutadania”, va dir Font, el qual va explicar que “el Memorial va tenir, als seus inicis
(2002), una vida erràtica amb el canvi de seu”. El Memorial Democràtic és la
institució pública que rememora etapes com la lluita antifranquista o la Transició.
“El Memorial és una
empresa pública, amb
una àrea de progra -
mació, una de continguts
i una altra de gestió
econòmica i de perso -
nal”, va manifestar
l'histo  riador.

L’any 2008, Font va ser
nomenat director del
Museu Memorial de
l’Exili (MUME) de la
Jonquera, esdevenint
gestor cultural i comis -
sari d’exposicions.

CLASSE MAGISTRAL SOBRE ELS ARBRES DE RIBERA

El vicepresident de la secció de Filosofia i Ciències Socials de l’Institut d’Estudis
Catalans (IEC), Josep Maria Panareda, va parlar, el 27 d’abril, dels “Arbres de
ribera”, assegurant que “el paisatge de ribera té relació amb l’aigua”. Durant la
conferència que va oferir a Can Miqueló, Panareda va afegir que “el riu és un gran
recurs” i va concloure que “el nostre paisatge de ribera és molt variable i cal
recuperar la morfologia del riu”. Als assistents a la conferència, Panareda els va
assegurar que “el bosc de ribera és una excepció per a vosaltres”. Per això,
l’endemà al migdia, va dirigir una excursió per una zona de Torroella, en la qual van
participar una desena llarga de persones.

CENTRE D’ESTUDIS DEL BAIX FLUVIÀ
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LA NOSTRA HISTÒRIA

Sant Esteve de Vilacolum
El poblet de Vilacolum es troba a 2 km al nord de Torroella de Fluvià, vora la carretera
de Figueres a la Bisbal d’Empordà. Les seves masies s’agrupen al voltant de
l’església parroquial en una imperceptible elevació del terreny en l’antiga plana
al·luvial. El lloc havia estat fortificat a l’edat mitjana.

Vilacolum es va aixecar a la riba de l’estany del seu nom, avui dessecat, i que
enllaçava amb els estanys del terme de Siurana d’Empordà.

Al segle X, el monestir de Sant Pere de Rodes tenia possessions “in villa Columbi”.
Així consta en l’epístola del papa Benet VI de l’any 974.

L’església de “Sancti Stephani de Villacolumbo” va ser donada a la Canònica de
Girona l’any 1116 pel bisbe Bernat Dalmau.

En les Rationes Decimarum de l’any 1279 s’esmenta “l’ecclesia de villa Colombo”
que en la relació del 1280 és anomenada “ecclesia de Villacolumbo”.

Altres notícies sobre l’església es troben al segle XIV. En un document de l’any 1362
és anomenada “Sancti Stephani de Villacolumbo” i en els dos nomenclàtors
diocesans d’aquesta centúria “Ecclesia Parrchialis Sancti Stephani de Villacolumbo”.

L’església de Sant Esteve de Vilacolum és
d’una nau amb capelles laterals i absis
poligonal del segle XVIII. S’hi veuen restes
en l’exterior, del temple més antic, d’època
altmedieval, possiblement d’inicis del
romànic.

Al frontis hi ha la por talada rectangular. A
la seva llinda hi llegim: CHARITAS ME
FECIT 1791. Damunt hi ha un antic
timpà. A la seva esquerra, i poc més
amunt, hi podem veure una finestra d’un
sol vessant.

Al mur septentrional i a l’absís no hi ha cap
obertura. El campanar es troba en l’angle
sud-oest de l’edifici. És de planta
rectangular; a la part alta té dues arcades
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LA NOSTRA HISTÒRIA

de mig punt; el seu mur acaba amb una cornisa de secció “excorbada”. L’església
està coberta amb voltes de llunetes. L’interior està decorat amb motllures, enguixat
i pintat.

Els murs del segle XVIII són de pedruscall, amb les cantonades de carreus. El cloquer
es va construir enterament amb carreuada. Es creu que és anterior al segle XVIII, però
d’una cronologia difícil de precisar (potser dels segles XV-XVI). Cal tenir en compte que
aquest campanar va ser alçat en l’angle que formen els murs que conserven restes
de construcció medieval.

Els vestigis del temple anterior es fan evidents a la meitat de ponent del mur
meridional de la nau, en realitat es tracta del mur de les actuals capelles
laterals, i en l’extrem de migdia del frontis hi podem veure un aparell en opus
spicatum. L’espiga hi és força mal traçada, perquè les pedres són voluminoses,
només debastades. Aquest parament es conserva en la meitat inferior dels
murs.

Els fragments de murs amb opus spicatum pertanyen a la primitiva església de Sant
Esteve de Vilacolum. L’aparell és semblant al d’alguns monuments que, per haver
conservat la majoria dels elements originals, s’han pogut classificar sense dubtes.
L’espiga –formada amb pedres grans, de gruix considerable– recorda els aparells de
Sant Martí del Forn del Vidre o de Sant Andreu de Borrassà. Ambdues esglésies
pertanyen al període romànic. És molt probable que les restes de Vilacolum
corresponguin també a un temple d’inicis del romànic, que hauria posseït capçalera
semicircular o de planta de ferradura. La porta d’arc de mig punt sobre banquetes es
creu que és coetània a l’aparell en espiga.

La primitiva església de Sant Esteve de Vilacolum, de la qual resten els elements
esmentats, fragments de mur amb aparell en espiga i una portalada, no era posterior
al segle X. La finestra de doble biaix del mur meridional és d’època romànica
avançada (segles XII-XIII); deu correspondre a alguna reforma feta en l’església
primitiva.

Uns primers treballs de prospecció en el marc d’un projecte de rehabilitació de
l’edifici van ser el punt de partida per unes excavacions arqueològiques del  2001.
Amb aquests treballs es va identificar un camp de sitges a l’interior de l’església.
Les dades i informacions obtingudes dels materials extrets van permetre
reconstruir l’evolució del lloc. Per això s’ha considerat que Sant Esteve de
Vilacolum, abans del segle X, va ser un lloc no religiós identificat per les nou
sitges trobades.
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Amb el suport de

CENTRE D’ESTUDIS DEL BAIX FLUVIÀ
Torroella de Fluvià

seixanta-quatre anys

XXXVII mostra anual de col·leccionisme

Si sou col·leccionistes i voleu participar en la mostra anual
de la nostra vila, informeu-ne l’Ajuntament del 19 al

21 d’agost aportant llistat de les peces.

Inauguració divendres 23 d’agost a les 8 del vespre
Acte cultural de la festa major 2019 amb la col·laboració de

l’Ajuntament i la comissió de festes.

Espai disponible per participant:

100 cm lineals de lleixa x 0,35 de fondària x 0,50 d’alçada
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