
                        
 
 
 
 
 

 

 

 

 
MEMÒRIA ANUAL 2013 – AMICS DE CERVIÀ ANTIC 

 
 

Principals éxits col.lectius i fites aconseguides per la nostra associació durant aquest 2013: 
 
 

Gener 
 

Es publica el “Manifest de Cervià en defensa de la llengua catalana a l’escola pública”, un
document promogut per la nostra associació que és subscrit per l’Ajuntament de Cervià de 
Ter, l’escola L’Aixart, i 14 entitats del teixit associatiu del poble amb la voluntat de mostrar 
d’una manera col.lectiva el rebuig inequívoc a la nova Llei d’Educació que promou el 
Govern espanyol, en considerar que atempta directament contra el model d’escola catalana 
consensuat des de fa més de trenta anys i contra el nostre patrimoni lingüístic. 
 
ABERTIS-Autopistas, comunica a l’Ajuntament de Cervià de Ter la voluntat de participar en 
el finançament del projecte de recuperació del Castell de Cervià que impulsem des de la 
nostra associació i la corporació local, i acusa rebut del projecte redactat per Martirià 
Figueras i la Universitat de Girona l’octubre de 2012. El finançament s’efectuarà amb una 
aportació a càrrec de l’ 1% cultural quan es disposi de tots els permisos. Aquest tipus de 
col.laboració econòmica és exclusiva per a la rehabilitació de Béns culturals d’interés 
nacional. Es sol.lciten 421.701,46€. 
 

 
Febrer Web Cerviàantic.cat. Es crea un grup de treball coordinat pel vocal de la Junta Marc Pons 

per definir l’estructura i els continguts principals de la nova web de l’associació. 
 
Amics del Museu d’Art de Girona.  
El 6 de febrer es realitza una conferència a la seu dels Amics del Museu d’Art de Girona 
sobre el Monestir de Santa Maria, a càrrec dels arquitectes Gerard Oliver i Rosa Meléndez. 
Bona acollida amb l’aforament plè. 
El 9 de febrer, com a complement, es realitza una visita guiada pel nucli antic de Cervià, el 
monestir i el castell amb un grup d’unes 50 persones vinculades als Amics del Museu d’Art. 
S’estableix un lligam amb aquesta important entitat de les comarques gironines per donar 
ressó a les activitats mútues.  
 

 
Març Cervià Antic a l’Escola. Neix el “Projecte Cervià Antic”, una eina divulgativa i educativa que 

vincula mestres i alumnes de l’escola L’Aixart amb els Amics de Cervià Antic. Un projecte 
inèdit al nostre poble i que esdevé tot un éxit. 
Durant dues setmanes es programen per tots els alumnes activitats, excursions, visites, 
tallers, etc. focalitzats a descobrir i estudiar els indrets i aspectes històrics amb major 
interés cultural i patrimonial de Cervià de Ter i de Raset. 
La valoració que se’n fa és molt positiva i s’acorda desenvolupar aquesta experiència de 
manera biennal. 
 

 
Abril Donació del Castell de Cervià. El 4 d’abril, els srs. Narcís Casal i Fonsdeviela (en 

representació de la seva mare Pilar), i Joan Fonsdeviela i Abulí signen a l’Ajuntament de 
Cervià de Ter el contracte de donació a perpetuïtat en favor del municipi de Cervià de Ter 
de 2/3 parts de la titularitat del Castell de Cervià i de la Torre de les Hores. La transmissió 
d’una peça clau del nostre patrimoni comença a ser una realitat. S’acorda fer un 
homentatge públic als donants el 2014 a l’inici dels treballs de restauració del castell, i 
mantenir el vincle d’aquests familiars amb el projecte de restauració. 



                        
 
 
 
 
 

 

 

Nova web per Sant Jordi. El 23 d’abril neix www.cerviaantic.cat, amb 250 visites úniques el 
primer dia. Una fita importantíssima en l’estructura comunicativa de l’entitat. Una realitat 
que cal complementar amb l’ús de les xarxes socials. 
 

 
Maig Diada del Castell. El 4 de maig, es celebra la 2ª Diada del Castell, amb un acte institucional a 

les restes del castell, un dinar popular molt concorregut, poesia, música i teatre clàssic al 
claustre del monestir de Santa Maria. La valoració és molt positiva i es constata la voluntat 
de donar-li a aquest esdeveniment un caràcter permanent per fomentar el coneixement i 
l’estima vers aquest monument. 
 
Venda del Castell de Cervià. El 24 de maig, els hereus de la família Fonsdeviela-Vila que 
també posseeixen drets reals sobre el Castell de Cervià i la Torre de les Hores signen el 
contracte de compravenda del terç de titularitat que ostenten sobre aquests béns en favor 
de l’Ajuntament de Cervià de Ter. 
Després d’un any de difícils negociacions i vista la impossibilitat d’aconseguir la donació 
d’aquesta part dels hereus, la corporació local acorda retribuïr aquests titulars amb 80.000€ 
a raó de 10.000€ l’any durant els propers vuit anys per tal de poder ostentar el 100% de la 
titularitat del Castell i la Torre. La finca adquirida té una superfície de 3.206,86m2. 
Conveni de col.laboració amb Rousselot. El 31 de maig es signa l’acord en virtud del qual 
aquesta important empresa alimentària amb seu al nostre poble participa en el co-
finançament del III Festival de Música de Cervià, oferint un suport considerable per la 
consolidació d’aquest esdeveniment cultural i amb vocació de contribuïr a la seva 
continuïtat amb una programació de gran qualitat. 
 

 
Juny Es fa pública l’adquisició del Castell de Cervià. El 3 de juny es fa difusió a la premsa dels 

acords assolits amb la família Fonsdeviela i del projecte de recuperació del Castell que es 
preveu finançar amb l’1% cultural. Es publica una entrevista conjunta a l’alcaldessa de 
Cervià de Ter i al president d’Amics de Cervià Antic. 
 
Jornada de neteja i desbrossament del turó del Castell de Cervià. El 29 de juny durant el 
matí uns 25 socis i simpatitzants col.laboren en el desbrossament del paratge del Castell, 
aconseguint que estigui en condicions de poder ser visitat còmodament durant els mesos 
d’estiu. Es fa una bona tasca col.lectiva de neteja i acondicionament que finalitza amb un 
esmorzar popular. 
 

 
Juliol Visita guiada remunerada. A finals de juliol es fa una visita guiada matinal pel centre 

històric de Cervià per un grup de 40 persones. La visita s’organitza conjuntament amb 
l’agència de viatges Blanda Tours que descobreix la nostra associació i aquest servei a 
través de la web de cerviaantic. 
 
Agermanament amb Lama dei Peligni, un poble de la regió dels Abruzzo, a Itàlia. La nostra 
associació acorda participar en el programa europeu d’agermanament anomenat Town 
Twinning – Europe For Citizens, com a entitat cultural local. En cas de resultar escollits i 
poder rebre finançament de la UE, es preveu l’organització aquí a Cervià i a Lama, de 
diverses conferències i seminaris sobre patrimoni i memòria històrica el 2014-2015, amb 
presència d’europarlamentaris i bona part de les Institucions polítiques de Catalunya. 
 
III Festival de Música de Cervià, amb Ibercamera.  
Setmana previa de difusió d’un festival que comença a agafar volada. Apareixen articles al 
diari Ara, Diari de Girona, El Punt Avui i es realitza una entrevista al president de l’associació 
a la Cadena Ser per presentar el Festival (19/07/2013). 

 



                        
 
 
 
 
 

 

 

Agost III Festival de Música de Cervià, amb Ibercamera.  
20 de juliol: Quartet Gerhard  
27 de Juliol: Ignasi Cambra 
3 d’agost: Trio Kandisnky.  
En total es venen més de 400 entrades per tot el festival, amb un bon nombre 
d’abonaments. El compromís d’Ibercamera amb Cervià es veu reforçat per l’éxit d’aquesta 
tercera edició del Festival. Es garanteix la continuïtat d’una proposta cultural amb un gran 
nivell artístic i sostenible econòmicament. 
Implicació important de Rousselot que obre bones prespectives de futur. 
 

 
Setembre Plaça d’armes. A instàncies d’una proposta efectuada per l’associació, l’Ajuntament de 

Cervià de Ter compromet l’adquisició d’uns terrenys adjacents al Castell i annexos a l’antiga 
Plaça d’Armes. L’objectiu és poder evitar la construcció d’un edifici de 3 plantes que permet 
el nou POUM al peus del castell, i habilitar el solar com a futur aparcament per a visitants 
de les ruïnes, i especialment per a persones amb mobilitat reduïda. Amb aquesta operació 
serà possible rodejar amb vialitat pública tot el castell amb un itinerari especialment pensat 
per a vianants, que no queda interromput per cap propietat particular. 
 
Es publica “Experiències” la nova guia de promoció turística comarcal del Centre de 
Visitants del Gironès. Per primer cop, en la secció que fa referència al conjunt monumental 
de Cervià de Ter, es vehicula tota la informació sobre visites guiades i notícies històriques a 
través de l’associació Amics de Cervià Antic. 
 
Jornades Europees del Patrimoni a Catalunya, 2013. Durant l´últim cap de setmana de 
setembre, l’associació organitza quatre visites guiades i ambientades al monestir de Santa 
Maria. L’experiència millora en relació a l’edició de 2012 tan a nivell de continguts com 
d’organització. L’acollida i la valoració que en fan les prop de 90 persones que hi assiteixen 
és molt positiva i enriquidora.  
 

 
Octubre Projecte del Castell. S’obté l’autorització per part del Ministerio de Fomento a que es dugui 

a terme el finançament del projecte de recuperació del Castell de Cervià amb càrrec a l’1% 
cultural a petició d’Abertis-Autopistas. Es el 1er pas en la tramitació dels permisos. 
 
Manteniment de les pintures romàniques. L’associació comunica a l’Ajuntament de Cervià 
de Ter i a la parròquia de St. Genís la seva disposició a fer una aportació econòmica anual 
que pugui servir per contribuïr a finançar els costos de les operacions de neteja i 
consolidació que de manera periòdica s’han d’anar fent als frescos romànics del segle XII 
que es conserven a l’església del monestir de Santa Maria, i que són d’un valor excepcional. 
 

 
Novembre Pla estratègic de la Llera del Ter. La nostra associació és convidada a participar activament

en el desenvolupament del Plà estratègic en l’àmbit del desenvolupament econòmic i 
ocupació de la Llera del Ter, que coordina el Servei de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Celrà i que agrupa 10 municipis de la comarca del Gironès, entre els quals 
Cervià de Ter. Un dels objectius és implementar polítiques actives per fer més visible el 
patrimoni històric i cultural de la llera del Ter, i fomentar l’ocupació en aquest àmbit. 
 

 
Desembre L’Ajuntament de Cervià de Ter decideix impulsar en col.laboració amb la nostra associació 

converses amb la Diputació de Girona, per tal que aquesta institució tingui plè coneixement 
del projecte de restauració i valorització del Castell de Cervià, i si s’escau, pugui cooperar en 
el seu desenvolupament durant els propers anys. 
 


