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Festa de Santa
Cristina de
l’Armentera
2005

Joana
Teixidor
Per a nosaltres “cent” és
un número, però per a la
Joana és tota la seva vida,
vida que ens impressiona
perque ha viscut pràcticament tots els esdeveniments més importants de
la modernitat.
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Telèfons d’interès
Ajuntament Tel: ................... 972 520 121
Fax: ........................................ 972 520 554
Pg. web: http://www.ddgi.es/armentera
A/e: arment@ddgi.es
Consell Comarcal de l’Alt
Empordà .............................. 972 503 088
Col·legi públic de
l’Armentera ......................... 972 520 502
Guarderia ............................. 687 521 201
Dispensari Metge ............... 972 520 206
CAP I’Escala ........................ 972 776 060
Llar del Jubilat
de l’Armentera...................... 972 550545
Creu Roja, Urgències
i Ambulàncies .................................. 061
Farmàcia ............................... 972 520 147
Mossos d’Esquadra .......................... 088
Bombers ............................................. 085
Hospital Comarcal
de Figueres ........................... 972 501 400
Associació Protectora
d’Animals............................... 972 502 361
Centre d’Emergències
de Catalunya ...................................... 112
Informació ........................................... 012
.......................

Horaris de
serveis
HORARIS DEL SERVEI DE TRANSPORT
Telèfon Sarfa: 902 302 025
Informació General ............972 300 262
.................................................972 674 298
L’Armentera - Figueres
07:45 h. feiners
08:30 h. feiners i festius
15:20 h.
19:20 h.
Figueres - l’Armentera
10:00 h. feiners
12:30 h. festius
13:30 h. feiners
18:00 h.
20:00 h.
L’Armentera - Girona
08:00 h. feiners
Girona - l’Armentera
18:30 h. feiners
HORARIS DISPENSARI
DE L’ARMENTERA
Metge:
Dimarts de 11:30 a 13:00 h.
Dimecres de 09:00 a 11:00 h.
Dijous de 11:30 a 13:00 h.
Divendres de 09:00 a 11:00 h.
Pediatra:
Dilluns de 09:30 a 10:30 h.
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Una breu experiència informativa

El Carbassó, nascut l’any 1984 i desaparegut el 1985, va ser una breu aventura d’uns aleshores joves que,
amb el suport de l’Ajuntament, volien dotar l’Armentera d’un espai de comunicació. El Butlletí Informatiu
de l’Armentera, que havia anat sortint des de l’any 1981, era el referent més immediat pel que fa al contingut: recollia informacions sobre els plens de l’Ajuntament, una miscel·lània de notícies, col·laboracions
de les entitats armenterenques i dels alumnes de l’escola, així com articles de temàtica diversa que podien tenir interès per als lectors. També teníem molt presents els excel·lents programes de festa major que
s’havien publicat als anys quaranta i cinquanta, recollint articles de tota mena (història, cultura popular,
llengua) sobre la població.
Hi va haver molts noms implicats en aquesta aventura, persones que d’una manera o una altra van ajudar
a què es fes realitat. Però he d’esmentar especialment l’aleshores alcalde del poble, en Carles Bofill, que
va posar a la nostra disposició les oficines de l’Ajuntament (màquina d’escriure, fotocopiadora) perquè
poguéssim confeccionar-la. Amb en Jaume Molins i la Dolors Isern compaginàvem els articles (procuràvem que fossin de temàtiques diversificades) i fèiem les fotocòpies. Es va voler potenciar la fotografia
(Joan Navalls i Dolors Janoher), sobretot gràcies a la impressió de les cobertes. També es va intentar
finançar la revista mitjançant la venda d’exemplars.
Al cap i a la fi, la fallida va venir precisament per aquest plantejament: en un poble petit no es pot buscar
rendiments econòmics, ha de ser l’Ajuntament, amb ajuda d’algun patrocini, el que tinguin cura d’impulsar
i mantenir aquesta mena de mitjans, que són en definitiva creació i difusió de cultura.
El nom també va ser objecte de llargues discussions entre els redactors de la revista. Volia partir d’una
tradició (de vegades pejorativa: “l’Armentera carbassera...”) per, donant-li la volta, recrear un element
que des del present es lligués amb les arrels, que ens identifiqués amb el passat. Recordo que fins al
darrer moment hi va haver el dilema entre “el carbassó” i “el campanar”. El resultat és conegut: del
campanar només en va quedar la fotografia al costat del nom i de l’escut del poble.
La reflexió que voldria fer és si en un poble com l’Armentera, on els vilatans es veuen i es comuniquen
cada dia i on tothom pot disposar de múltiples canals de comunicació (premsa, ràdio, televisió, internet...)
mitjançant els quals rebem informacions d’arreu del món; si en un poble així, deia, hi ha lloc per a una
revista d’informació municipal. Penso que sí: precisament en aquest món tan globalitzat es poden crear
espais locals que siguin un punt de trobada entre tots els armenterencs i que, a més, en tant que lletra
escrita, transcendeixin en el temps i ajudin a configurar la nostra memòria col·lectiva.
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MIQUEL PLANAS

Reaparició d’El Carbassó

I ara, 20 anys més tard, l’Ajuntament pren el testimoni, el relleu d’aquella iniciativa d’un grup de “joves”,
intentant respectar tant la capçalera (El Carbassó) com la seva filosofia.
Considerem que un mitjà de comunicació local -de proximitat, com es diu ara- aporta una dosi de cohesió social, d’integració, de coneixença dels uns cap als altres… que beneficia, sens dubte, les nostres
quotidianes relacions socials. Ja se sap que la desconeixença genera temor, rebuig… i, al contrari, el
coneixement, la confiança, la comunicació ens provoca una major grau de seguretat i fraternitat, encara
que tant aquest terme com el seu significat estigui, malauradament, en desús.
I volem que El Carbassó sigui una revista plural, democràtica, participativa, feta per tots i adreçada a tots.
Una publicació en la qual tothom hi pugui col·laborar i totes les entitats hi estiguin representades. Així,
doncs, aprofitem aquestes línies per demanar a tothom la seva col·laboració i aportació, bé sigui amb
escrits, com amb fotografies, documents, etc.
Esperem que aquest nou Carbassó sigui del vostre grat i que tingui una llarga vida. A les entitats i molts
particulars, moltes gràcies per col·laborar amb aquest primer número (d’aquesta segona època). I moltes
gràcies, també, a tots aquells establiments que amb el seu ajut econòmic l’han fet possible.
Només ens queda que desitjar-vos una molt bona Festa Major!
L’AJUNTAMENT
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Resum de les actes

.......................................................................................................................

ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL DIA 3 DE MAIG DE
2005
Es reuneixen a la Sala d’Actes de la Casa de la Vila,
sota la Presidència del Sr. Alcalde, en Miquel Isern
Serra, l’Ajuntament en Ple per tal de celebrar sessió ordinària, en primera convocatòria, conforme a
l’ordre del dia repartit a aquest efecte.
Assisteixen a la Sessió els regidors/es: Miquel
Isern Serra, Joaquim Marc Guday Salleras, Marta
Moradell Cabratosa, Lluís Gou Pons, Josep Palou
Salleras i Josep Oliveras Tubert. Martí Palahí Badruna excusa la seva assistència.
Lectura i aprovació si s’escau de l’esborrany de
l’acta de la sessió ordinària núm. 3/05
Es procedeix a la votació per a l’aprovació de l’acta
de la sessió del dia 1 de febrer de 2005, la qual se
sotmet a votació i és aprovada per unanimitat.
Coneixement resolucions Alcaldia i actes de la Junta de Govern Local (núm. 1 a 6/2005). Ratificació de
l’acord de la Junta de Govern Local, compareixença
recurs contenciós SAU 2
Resolucions Alcaldia
Es posen en coneixement del Ple els decrets de l’Al-

caldia números 1 a 4 de 2005, ambdós inclosos.
Actes Junta de Govern Local
Es posen en coneixement del Ple les actes de les
sessions ordinàries de la Junta de Govern Local
números 1 a 6, dels dies 11/1; 1)2; 15/2; 1/3; 15/3; i
29/3 de 2005
Ratificació acord Junta de Govern Local
Es posa en consideració de la Junta de Govern
Local l’acord de la Junta de Govern Local del dia
12 d’abril de 2005, i s’acorda comparèixer com a
part interessada en l’expedient en el recurs contenciós administratiu interposat per la Institució
Alt-Empordanesa per a la Defensa i Estudi de la
Natura (IAEDEN) contra la desestimació presumpta
del recurs d’alçada interposat contra l’acord de la
Comissió d’Urbanisme de Girona que va aprovar
definitivament el Pla Parcial del sector SAU 2 de
l’Armentera.
El Ple en pren coneixement.
Aprovació ajudes POIS 2004. Urbanització del carreró entre el c/ Major i el c/ de la Mar i del Passatge
de les Escoles i dos carrerons paral·lels
Vist que aquest Ajuntament té inclosa dins el Pla
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya l’obra següent:
Urbanització del carreró entre el c/ Major i el c/ de
la Mar i del Passatge de les Escoles i dos carrerons

CEREALS - FARRATGES
ADOBS - FITOSANITARIS
Pau Casals, 12
Tel. 972 52 01 23 - Fax 972 52 04 16
Mòbil: 639785336
17452 L’ARMENTERA - (Girona)
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paral·lels, se sotmet la proposta a votació i és aprovada per unanimitat dels assistents (6 dels 7 que
composen el Ple).
Aprovació inicial de l’expedient d’ordenació i imposició de contribucions especials per les obres
“Urbanització del carreró entre el c/ Major i el c/ de
la Mar i del Passatge de les Escoles i dos carrerons
paral·lels”
Amb motiu de les obres incloses en el Pla Únic
d’Obres i Serveis de Catalunya, d’urbanització
del carreró entre el c/ Major i el c/ de la Mar i del
Passatge de les Escoles i dos carrerons paral·lels,
aquesta Alcaldia va acordar iniciar expedient
de contribucions especials per al finançament
d’aquesta obra.
El tècnic assessor municipal i la secretària han
emès informe tècnic i jurídic respectivament.
Demana la paraula el regidor Sr. Oliveras i diu que
el seu grup votarà en contra per les raons que va
donar en el seu dia amb motiu de l’aprovació del
pressupost per a l’exercici 2005.
Per tot això, sotmesa la proposta a votació és aprovada per 4 vots a favor (grup municipal CiU) i 2 en
contra (grup municipal UA-PM).
Convocatòria de concurs públic per adjudicar l’obra
urbanització del carreró entre el c/ Major i el c/ de
la Mar i del Passatge de les Escoles i dos carrerons
paral·lels
El regidor Sr. Oliveras pregunta per què es fa con-

CLÍNICA DENTAL

ODONTOLOGIA GENERAL
ENDODÒNCIA - ORTODÒNCIA
ODONTOPEDIATRIA - PRÒTESIS
Dilluns de 10 a 13h.
Dimecres de 10 a 13 i de 16 a 20h.
Dissabtes de 10 a 13h.

Pça. Catalunya 15, B - 17452 LʼARMENTERA
Tel. 972 520 829 - Mòbil: 639 287 143

curs i no subhasta. Explica l’alcalde que l’obra té
certes particularitats que fan necessari valorar no
tan sols el preu de l’obra.
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per 4
vots a favor (grup municipal CiU) i 2 abstencions
(grup municipal UA-PM).
Mocions d’urgència
No hi ha cap assumpte a tractar a l’ordre del dia.
Precs i preguntes
El regidor Sr. Oliveras demana aclariments en relació amb les resolucions de l’Alcaldia mitjançant les
quals es requereixen a alguns titulars de parcel·les
de la UA-3 perquè enretiressin els portals basculants instal·lats als garatges.
A petició del Sr. Alcalde, contesta l’arquitecta assessora municipal i explica les diferents gestions
que s’han fet. En principi sembla que no hi haurà
cap problema i respecte a les actuacions ja fetes,
el que es farà és que cada vegada que algú vulgui
canviar un portal basculant haurà de canviar el sistema i obrir sense envair la via pública.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL
DIA 12 D’ABRIL DE 2005
Es reuneixen a la Sala d’Actes de la Casa Consistorial, sota la Presidència del Sr. Alcalde, Miquel
Isern Serra, la Junta de Govern Local per tal de ce-

Centre d’estètica
ESPERANÇA PASSOLAS
- Tractaments facials
- depilacions
- tractaments dʼaprimament

Tel. 972 52 02 49

Ginjolers, 2 - 17472 LʼARMENTERA (Girona)
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lebrar sessió ordinària en primera convocatòria,
conforme a l’ordre del dia repartit a aquest efecte.
Assisteixen a la sessió els regidors: Joaquim Marc
Guday Salleras i Lluís Gou Pons.
Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior
Es procedeix a la votació per a l’aprovació de l’acta
de la sessió del dia 29 de març de 2005 que, trobada
conforme, és aprovada per unanimitat.
Llicències d’obres. Altres sol·licituds
La Junta de Govern Local acorda atorgar diverses
sol·licituds i llicències d’obres presentades.
Aprovació comptes i factures. Pressupost ampliació
alarma
Es posa en consideració de la Junta de Govern
Local l’examen de diverses factures que són aprovades per unanimitat.
Correspondència i disposicions legals
Es posa en consideració de la Junta de Govern Local l’examen de la correspondència i disposicions
legals que ha tingut entrada a les oficines municipals des de la darrera sessió anterior, i es destaca:
Escrit de l’Institut Nacional d’Estadística mitjançant
el qual comunica la proposta de xifra de població a
1 de gener de 2005 de l’Armentera és de 765 habitants.
Escrit del Consell Comarcal en relació amb l’entra-

da en vigor del Reglament de la Llei Orgànica 4/2000
sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la
seva integració social.
Subvencions. Col·laboracions
Acceptació subvenció Fira de la Poma Diputació
Vista la subvenció concedida a aquest Ajuntament
per import 900 E per a l’organització de la X fira de
la poma, la Junta de Govern Local, per unanimitat,
acorda acceptar la subvenció concedida per la
Junta de Govern de la Diputació de Girona del dia
29 de març de 2005 per finançar l’activitat descrita.
Equipaments culturals Diputació
Vista la convocatòria de la Diputació de Girona
d’ajuts per a equipaments culturals municipals.
Atès que aquest Ajuntament vol procedir a moblar
la Sala de l’Ajuntament vell per destinar-la a local
on celebrar les activitats culturals del poble.
Vistos els pressupostos obrants a l’expedient per a
la compra d’un ordinador, taules i cadires, la Junta
de Govern Local, per unanimitat, acorda sol·licitar
a la Diputació de Girona un ajut de 3.791 E per a la
compra de mobiliari i equipament informàtic per al
local cultural (antic Ajuntament) situat al c/ Ajuntament de l’Armentera.
Desbrossar marges
Vista la convocatòria de la Diputació de Girona de la
campanya de subvencions per a la neteja, desbrossament i adequació dels marges del camins d’accés
al municipi, any 2005.
Vista la memòria valorada obrant a l’expedient per

Felip Borrella Alvaro
Instal.lacions i arranjaments
Aigua - Gas - Electricitat - Calefacció
C/ Tramuntana, 3
Tel.: 972 52 05 66 - Fax: 972 55 03 67
Mòbil 669 89 55 34
17472 LʼARMENTERA
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desbrossar el camí de les Feixes de Prats, la Junta
de Govern Local, per unanimitat, acorda sol·licitar
a la Diputació de Girona una subvenció de 1.500 E
per a la neteja del camí de les Feixes de Prats de
l’Armentera.
Acceptació subvenció Fira de la Poma Consell
Vista la subvenció concedida pel Consell Comarcal
de l’Alt Empordà per import 243,66 E per a l’organització de la X Fira de la Poma, la Junta de Govern
Local, per unanimitat, n’acorda la seva acceptació.
Programa Assistència Tècnica Consell
Vista la resolució del President del Consell Comarcal mitjançant la qual acorda incloure dins el
Programa d’Assistència Tècnica per a l’any 2005
l’adequació del projecte d’urbanització del carrer
de Santa Cristina, la Junta de Govern Local, per
unanimitat, acorda acceptar la inclusió de l’actuació esmentada dins el Programa d’Assistència
Tècnica any 2005, convocada pel Consell Comarcal
de l’Alt Empordà.
C.F.A.-Associació Cultural i d’Esplai Fluvianets.
Elena Bardera Badosa, en representació del CF.
l’Armentera, sol·licita el pagament del segon termini
de la subvenció concedida per la Junta de Govern
Local en sessió del passat 28 de setembre per a la
temporada 2004-2005 i per import 2.000 E. La Junta
de Govern Local, per unanimitat, acorda informar
favorablement la sol·licitud.
Publicació llibre d’Alexandre Deulofeu
Es posa en consideració de la Junta de Govern
Local l’escrit presentat pel Sr. Sebastià Delclos

Sunyer com a membre d’Amics de l’Albera i Cap de
Creus, manifestant que està editant un llibre sobre
l’Alexandre Deulofeu i demana que l’Ajuntament
col·labori amb aquesta publicació amb la compra
de llibres.
Examinada la sol·licitud pels assistents, acorden collaborar amb l’edició del llibre dedicat a Alexandre
Deulofeu amb la compra de 50 llibres per un preu
total de 600 E condicionat a què a l’edició hi figuri la
col·laboració de l’Ajuntament de l’Armentera.
Entitat Urbanística de Conservació El Pedró
Vist l’escrit presentat per l’entitat Urbanística de
Conservació El Pedró de l’Armentera de sol·licitud
de col·laboració econòmica d’aquest Ajuntament
per a la compra de la bomba d’extracció d’aigües
fecals de la urbanització i el protocol d’autocontrol
de l’abastament d’aigua. Acompanya a la sol·licitud
les factures acreditatives de la despesa. Per tot
això, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda atorgar a l’entitat Urbanística de Conservació “El
Pedró”, els següents ajuts:
-430,78 E per a la compra d’una bomba d’extracció
d’aigües fecals
-350 E analítica de la xarxa d’aigua de la urbanització
AMPA Sant Jordi.
Vist l’escrit presentat per l’AMPA CEIP Fluvianets
l’Armentera, mitjançant el qual sol·licita la collaboració d’aquest Ajuntament per celebrar la diada de Sant Jordi els propers 23 i 24 d’abril, la Junta
de Govern Local, per unanimitat, acorda col·laborar

PERIODISME - FOTO - -VÍDEO
A Girona: C/ Major 9
17137 VILADAMAT (Girona)
Tel. mòbil: 629 151 930 - Fax 972 78 84 81
A/e: c.gorbs@teleline.es
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amb l’esmentada festa amb un ajut de 500 E amb
càrrec al pressupost per a enguany.
Compareixença recurs contenciós administratiu
SAU 2
Vist l’escrit que ens ha tramés la Direcció General
d’Urbanisme en relació amb el recurs contenciós
administratiu interposat per la Institució Alt-Empordanesa per a la Defensa i Estudi de la Natura
(IAEDEN) contra la desestimació presumpta del
recurs d’alçada interposat contra l’acord de la
Comissió d’Urbanisme de Girona que va aprovar
definitivament el Pla Parcial del sector SAU 2 de
l’Armentera.
Vist que es considera necessari com a part interessada en l’expedient comparèixer a l’esmentat
recurs en defensa dels interessos municipals, la
Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda comparèixer com a part interessada en l’expedient en
el recurs contenciós administratiu i sol·licitar a la
Diputació de Girona que la defensa de l’Ajuntament
sigui assumida pels serveis jurídics de la Diputació.
Assumpte de personal de l’Ajuntament
Pren la paraula el Sr. Alcalde i informa als assistents que en Josep Sánchez ha causat baixa com
a treballador de l’Ajuntament de forma voluntària
per anar a treballar a l’Ajuntament de Torroella de
Montgrí. Per aquest motiu, i malgrat que les bases
de la convocatòria de provisió d’aquesta plaça no
ho preveiessin s’han fet diverses gestions per ordre
de qualificacions amb les persones que es varen

www.goldenquads.com
info@goldenquads.com
EXCURSIONS EN QUAD
LLOGUER DE BICICLETES
C/ Molí, 1 - 17140 SANT PERE PESCADOR
Tel. 649 303 739
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presentar al concurs convocat a l’efecte, amb el
resultat que la primera persona interessada en
ocupar aquesta plaça fins que no es convoqui un
nou concurs és la Sra. Montserrat Oller Geli, per la
qual cosa la Junta de Govern Local, per unanimitat,
acorda informar favorablement la contractació de
la Sra. Oller pel procediment de màxima urgència i
fins no es convoqui un nou concurs.
Suspensió de tramitació de l’aprovació dels estatuts
i bases de la Junta Compensació Sau 2
Es posa en consideració de la Junta de Govern
Local l’escrit presentat pel Sr. Josep M. Poch i
Carbó actuant en nom i representació de l’entitat
Harmonia Empordà i del conjunt de propietaris que
representen la totalitat de l’àmbit d’actuació corresponent al Pla Parcial SAU-2, manifestant que tots el
propietaris del sector han expressat la seva conformitat en promoure la seva execució a través de la
modalitat de reparcel·lació voluntària (acompanya
l’escrit còpia dels documents privats que han signat
els diferents propietaris) i sol·liciten la substitució
del sistema de compensació bàsica aprovat inicialment per l’Ajuntament de reparcel·lació voluntària,
sempre que de conformitat amb el que disposa l’art.
124.2 b) el projecte de reparcel·lació voluntària a
presentar a l’Ajuntament, compleixi els requisits
legals. La Junta de Govern Local, per unanimitat,
acorda informar favorablement aquesta sol·licitud.
Mocions d’urgència

Pintura en general
C/ Provença 40
Tel. 972 52 07 43 - Mòbil 676 20 70 59
17470 SANT PERE PESCADOR
e-mail: J_Llopart@hotmail.com

...........

.......................................................................................................................

Informació municipal
No hi ha cap assumpte a tractar a l’ordre del dia.

Precs i preguntes
Els assistents no prenen la paraula en aquest punt
de l’ordre del dia.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL
DIA 26 D’ABRIL DE 2005
Es reuneixen a la Sala d’Actes de la Casa Consistorial, sota la Presidència del Sr. Alcalde, Miquel
Isern Serra, la Junta de Govern Local per tal de celebrar sessió ordinària en primera convocatòria,
conforme a l’ordre del dia repartit a aquest efecte.
Assisteixen a la sessió els regidors: Joaquim Marc
Guday Salleras i Lluís Gou Pons.
Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior
Es procedeix a la votació per a l’aprovació de l’acta
de la sessió del dia 12 d’abril de 2005 que, trobada
conforme, és aprovada per unanimitat.
Llicències d’obres. Altres sol·licituds
La Junta de Govern Local acorda atorgar diverses
sol·licituds i llicències d’obres.
Aprovació comptes i factures. Pressupost aplicacions informàtiques

Aprovació factures
Es posa en consideració de la Junta de Govern
Local l’examen de diverses factures que són aprovades per unanimitat.
Aprovació pressupost aplicacions informàtiques
Es posa en consideració de la Junta de Govern
Local el pressupost presentat per l’empresa ABS
INFORMÀTICA SL de migració a windows de tots
els programes que té contractats aquest Ajuntament amb aquesta empresa. D’acord amb el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà s’han fet uns descomptes importants per la qual cosa l’import total de les
aplicacions és de 3.702,02 E. Explica l’alcalde que la
Diputació subvenciona aquesta adaptació dels programes. Finalment, per unanimitat dels assistents,
s’acorda la seva aprovació.
Endós certificació. Vestidors
Es posa en consideració de la Junta de Govern Local la sol·licitud de l’adjudicatària de l’obra “Construcció d’uns vestidors per a la pista municipal”
d’endossar a favor de l’entitat Caja de Madrid la
certificació núm. 4 per un import de 21.185,10 E.
La Junta de Govern Local en pren coneixement.
Correspondència i disposicions legals
Es posa en consideració de la Junta de Govern Local l’examen de la correspondència i disposicions
legals que ha tingut entrada a les oficines municipals des de la darrera sessió anterior.
Subvencions. Col·laboracions

QUEVIURES
FRUITA DIRECTA DEL CAMP
MERCERIA I LLENCERIA
M. Dolors Ferrer Puig
C/ Nou, 33 - Tels.: 972 52 01 46 - 972 52 00 88
17472 LʼARMENTERA

Botiga fundada el 1855

Pça. Catalunya, 13 - Tel. 972 52 02 10
L’ARMENTERA
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Diputació. Equipaments esportius
Vist que enguany aquest Ajuntament vol procedir
a pintar i arranjar les instal·lacions esportives del
camp de futbol municipal d’acord amb el pressupost presentat per l’empresa Pintures Roig de Sant
Pere Pescador, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda sol·licitar a la Diputació de Girona
Cooperació Esportiva un ajut de 8.055 E per fer
front a una part de les despeses que comportaran
les obres de pintura i manteniment de les installacions del camp de futbol municipal.
Subvenció El Dofí
Vist l’escrit presentat pel President del Centre de
Lleure per a joves amb disminució psíquica de l’Alt
Empordà El Dofí mitjançant el qual sol·licita, com
en altres anys, la col·laboració d’aquest Ajuntament per realitzar les diferents activitats pròpies
del centre, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda atorgar al Centre de Lleure El Dofí,
un ajut de 120 E per a l’organització d’activitats
pròpies del centre.
Subvenció menjador escolar
Es posa en consideració de la Junta de Govern
Local la llista d’alumnes de l’escola que han fet ús
del menjador escolar durant els mesos de febrer
i març de 2005, presentat per l’AMPA de l’escola
pública Els Fluvianets de l’Armentera. La Junta
de Govern Local, per unanimitat, acorda atorgar
a l’AMPA del CEIP Fluvianets de l’Armentera un
ajut de 920,40 E en concepte de menjador escolar
mesos febrer i març de 2005.

MECÀNIQUES
ARMENTERA S.L.
Pere Costa i Terms
C/ Santa Cristina, 30
Tel. 972 52 17 49 - Mòbil 626 99 71 04 - Fax: 972 52 17 50
17472 LʼARMENTERA
mecaniquesarmentera@hotmail.com
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Subvenció Cooperació municipal
Vista l’atribució per a l’exercici 2005 d’una subvenció de 15.025 E a favor de l’Ajuntament de l’Armentera dins la convocatòria de fons de subvencions
2005. Atès que enguany aquesta corporació vol
procedir a fer una remodelació important a l’edifici
de l’Ajuntament vell per a destinar-lo a equipaments culturals, d’acord amb la memòria valorada
redactada per l’arquitecta assessora municipal, la
Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda sollicitar a la Diputació de Girona-Cooperació Municipal un ajut de 15.025 E per fer front a una part de
les despeses que comportarà l’adequació del local
de l’antic Ajuntament.
Subvenció noves tecnologies
Vista la convocatòria per donar ajuts als ajuntaments de menys de 5.000 habitants per a l’execució
de projectes de noves tecnologies, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda sol·licitar una
subvenció de 1.352 E per fer front a les despeses
que comportarà l’adquisició d’un ordinador, així
com de sistemes operatius i d’altres, d’acord amb
el pressupost obrant a l’expedient.
Activitat gimnàstica
L’alcalde posa en consideració de la Junta de Govern Local la proposta de la regidoria de festes per
organitzar l’activitat de gimnàstica per a adults.
S’ha parlat amb el Consell Comarcal i en principi
tenim el següent pressupost:
-Empresa: Diversport

PERE JOAN TORRENT
ELECTRODOMÈSTICS

Instal.lacions dʼaigua, gas, electricitat,
calefacció, aire condicionat
Pompeu Fabra, 6 - Tel. 972 52 02 13
17452 LʼARMENTERA

...........
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Informació municipal

-Dies activitat: dimarts i dijous de 20,45 h. a 21,45 h.
-Preu: 321 E mensuals (IVA inclòs)
Continua explicant l’alcalde que en principi aquest
cost queda cobert amb les quotes de les persones
inscrites, però cal fixar l’aportació municipal pel
cas que el nombre d’inscrits no cobreixi el cost de
l’activitat.
S’obre un ampli debat en el qual intervenen tots
els assistents i, per unanimitat, acorden aprovar
la proposta sotmesa a la seva consideració i fixar
que l’Ajuntament mantindrà aquesta activitat sempre i quan el nombre d’inscrits sigui com a mínim
de 9 persones, en altre cas es farà una reunió amb
els interessats i es pujaran les quotes o se cessarà
l’activitat.
Aprovació inicial de Pla Especial Urbanístic d’Identificació i Regulació de Masies i Cases Rurals
Vist l’acord del Ple de la corporació d’aprovació
provisional del Pla Especial Urbanístic de Regulació de Masies i Cases Rurals, la Junta de Govern
Local, per unanimitat, acorda aprovar inicialment
el Pla Especial Urbanístic d’identificació i regulació de Masies i Cases Rurals i el seu annex redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal de
l’Alt Empordà.
Suspendre l’atorgament de llicències, de conformitat amb el que disposa l’art. 71 de la Llei 2/2002
de 14 de març d’Urbanisme, en l’àmbit territorial
objecte d’aquest Pla Especial.
I, entre d’altres aspectes, també acorda sotmetre
a informació pública el Pla Especial Urbanístic

d’Identificació i Regulació de Masies i Cases Rurals del municipi de l’Armentera, mitjançant la publicació al BOP, tauler d’anuncis de l’Ajuntament i
en un diari de premsa periòdica durant el termini
d’un mes, a comptar de l’endemà de la darrera publicació d’aquest acord. Durant l’esmentat període
quedarà l’expedient a disposició de qualsevol que
vulgui examinar-lo a fi de presentar les al·legacions
o reclamacions que consideri pertinents.
Contractes festes
Es posa en consideració de la Junta de Govern Local l’aprovació dels següents contractes de festes
presentats per la regidoria de festes i joventut:
-Festa de la gent gran: 5/6/05. Orquestra Nit i Dia.
Preu 812 E
-Festa 11 de setembre: 11/9/05. Orquestra
Cadaqués. Preu 850 E
-Fira de la Poma: 9/10/05. Orquestra Bisbal Jove.
Preu 600 E
-Festa Reis: 1/1/06. Artista Àngel Daban.
Preu 464 E
-Festa de Carnaval: 25/2/06. Orquestra Boogie Woogie. Preu 3.596 E
Examinats pels assistents, acorden, per unanimitat, la seva aprovació.
Mocions d’urgència
No hi ha cap assumpte a tractar a l’ordre del dia.
Precs i preguntes
Els assistents no prenen la paraula en aquest punt

Margarita Pi Bagué
Miquel Gatius Salart
C/ POMPEU FABRA, 20 - Tel. 972 52 06 33
LʼARMENTERA

C/ Ginjoler, 41 - Tel. 972 55 04 53 - 17472 LʼARMENTERA
Valveralla - Tel. 972 79 31 76 - 17473 VENTALLÓ
Mòbils: 607 48 49 63 - 649 38 31 30
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de l’ordre del dia.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL
DIA 31 DE MAIG DE 2005
Es reuneixen a la Sala d’Actes de la Casa
Consistorial, sota la Presidència del Sr. Alcalde, Miquel Isern Serra, la Junta de Govern Local
per tal de celebrar sessió ordinària en primera
convocatòria, conforme a l’ordre del dia repartit a
aquest efecte. Assisteixen a la sessió els regidors:
Joaquim Marc Guday Salleras i Lluís Gou Pons.
Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de
l’acta de la sessió anterior
Es procedeix a la votació per a l’aprovació de l’acta
de la sessió del dia 26 d’abril de 2005 que, trobada
conforme, és aprovada per unanimitat.
Llicències d’obres. Altres sol·licituds
La Junta de Govern Local acorda atorgar diverses
llicències d’obres i altres sol·licituds presentades.
Aprovació comptes i factures. Certificació obres
enllumenat públic
Es posa en consideració de la Junta de Govern Local l’examen de diverses factures i certificacions
d’obres que són aprovades per unanimitat.
Correspondència i disposicions legals

Es posa en consideració de la Junta de Govern Local l’examen de la correspondència i disposicions
legals que han tingut entrada a les oficines municipals des de la darrera sessió anterior.
Subvencions. Col·laboracions
Arranjament camins. Consell Comarcal
Vista la convocatòria d’ajuts per a l’arranjament
de camins rurals any 2005 del Consell Comarcal de
l’Alt Empordà la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda acollir-se a la subvenció convocada
pel Consell Comarcal i sol·licitar un ajut de 3.000 E
per a l’arranjament del camí de les Feixes de Prats
de l’Armentera, d’acord amb el pressupost obrant
a l’expedient.
Pla de Monuments. Diputació any 2005.
Vistes les bases que han de regir les subvencions
als ajuntaments per a la restauració i conservació
d’edificis de valor patrimonial i cultural.
Vist que en la convocatòria passada es va sollicitar restaurar les pintures murals situades a l’Església de Sant Martí, actuació que no es va tenir
en consideració, és per al que la Junta de Govern
Local, per unanimitat, acorda sol·licitar a la Diputació de Girona la inclusió dins la convocatòria de
subvencions per a la restauració i conservació
d’edificis de valor patrimonial i cultural la restauració de les pintures murals situades a l’Església
Sant Martí d’acord amb els informes que consten
a l’expedient.
Subvenció IES Castelló d’Empúries.

FUSTERIA

Puig Xibecas, sl
FUSTERIA EN GENERAL
Ronda dʼEmpúries, 5 - Tel i Fax 972 52 00 61
17472 - LʼArmentera
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Dimarts tancat
(excepte festius)
Carretera de Roses, 15
Tel. 972 52 17 03
17472 LʼARMENTERA
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Es posa en consideració de la Junta de Govern
Local l’escrit presentat per l’Institut d’Educació
Secundària de Castelló d’Empúries mitjançant el
qual manifesta que, d’acord amb el conveni de creació de l’aula taller a l’institut, el pressupost per al
proper curs representa un increment del 3% en relació amb el d’enguany per la qual cosa a l’Ajuntament de l’Armentera li correspon aportar 753 E. Per
tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat,
i d’acord amb les bases del pressupost aprovades
per a enguany, acorda la seva aprovació.
Contractes festes
Vist el projecte de contracte a subscriure amb el
grup cultural i popular Marboleny per actuar el dia
26 d’agost de 2005, dins les activitats culturals que
s’organitzen cada any durant el mes d’agost, la
Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda la
seva aprovació.
Casalet estiu
Atès que durant aquests darrers anys el Casalet
d’estiu l’organitzaven unes veïnes del municipi
amb títol de monitora i conjuntament amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
Atès que enguany aquestes monitores per qüestions de feina no es poden fer càrrec del Casalet,
l’Ajuntament s’ha posat en contacte amb la societat Promoció del Lleure i l’Esport SL com a organitzadora del Casalet d’hivern, perquè presenti
pressupost de l’activitat per als mesos de juliol i

agost.
Vist el pressupost presentat, la Junta de Govern
Local, per unanimitat, acorda encarregar a la societat Promoció del Lleure i l’Esport SL l’organització
del Casalet d’estiu (mesos juliol i agost/05), pel
preu de 4.743,36 E cadascun (IVA inclòs).
Aprovació definitiva projecte d’urbanització i
parcel·lació de l’UA-8
Aprovat inicialment el Projecte d’urbanització de la
UA 8 de l’Armentera en data 15 de gener de 2002.
Vist que s’ha exposat al públic durant un termini
de 20 dies, en els quals no s’han produït reclamacions.
Vist l’informe favorable del tècnic municipal de
data 31 de maig de 2005 mitjançant el qual informa
favorablement el projecte modificat.
Vist que els interessats han ingressat la fiança del
12% de les obres d’urbanització, i d’acord amb el
que determina l’article 64 i 65 del Decret Legislatiu 1/1990 de 12 de juliol, es proposa a la Junta
de Govern Local de la Corporació prendre l’acord
d’aprovar definitivament el Projecte d’urbanització
de la UA 8 de les Normes Subsidiàries de Planejament de l’Armentera.
Aprovació definitiva projecte parcel·lació UA-8
Vist que en el dia d’avui ha quedat aprovat definitivament del projecte d’urbanització de l’UA8 de
l’Armentera.
Vist que sotmès a exposició pública el projecte
de parcel·lació de l’UA8 no s’han presentat al-

SERRALLERIA
SUNYER

CARNISSERS
Major, 26 . Tel 972 55 04 22
L’ARMENTERA (Alt Empordà)

Rda. Fluvianets 22
Mòbil: 677 536 907
17472 LʼARMENTERA
(Girona)
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legacions ni reclamacions, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda aprovar definitivament
el Projecte de Parcel·lació redactat pels propietaris de la totalitat dels terrenys de l’UA 8 de les Normes Subsidiàries de Planejament de l’Armentera.
Aval Bancari obres d’enllumenat POIS
INELINSA sol·licita la devolució de l’aval bancari
dipositat com a adjudicatari de les obres d’Enllumenat Zona Escoles i Àrea d’influència en el nucli
de l’Armentera. Examinada la sol·licitud, els membres de la Junta de Govern Local, per unanimitat,
acorden:
1.Informar favorablement aquesta sol·licitud.
2.Donar trasllat d’aquest escrit als serveis tècnics
de la Diputació de Girona perquè emetin informe.
3.Publicar aquesta sol·licitud al BOP i al taulell
d’anuncis perquè tota persona interessada pugui
presentar al·legacions i/o reclamacions, en cas
que no se’n presentin aquest acord quedarà elevat
a definitiu sense necessitat de nou acord i es retornarà l’aval dipositat.
4.Autoritzar al Sr. Alcalde per executar aquest
acord.
Precs i preguntes
Els assistents no prenen la paraula en aquest punt
de l’ordre del dia.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL
DIA 14 DE JUNY DE 2005

Es reuneixen a la Sala d’Actes de la Casa

Consistorial, sota la Presidència del Sr. Alcalde, Miquel Isern Serra, la Junta de Govern Local
per tal de celebrar sessió ordinària en primera
convocatòria, conforme a l’ordre del dia repartit a
aquest efecte. Assisteixen a la sessió els regidors:
Joaquim Marc Guday Salleras i Lluís Gou Pons.
Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de
l’acta de la sessió anterior
Es procedeix a la votació per a l’aprovació de
l’acta de la sessió del dia 31 de maig de 2005 que,
trobada conforme, és aprovada per unanimitat.
Llicències d’obres. Altres sol·licituds
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda
atorgar diverses sol·licituds i llicències d’obres
presentades.
Aprovació comptes i factures. Certificacions
d’obra
Es posa en consideració de la Junta de Govern Local l’examen de diverses factures i certificacions
d’obra que són aprovades per unanimitat.
Correspondència i disposicions legals
Es posa en consideració de la Junta de Govern Local l’examen de la correspondència i disposicions
legals que han tingut entrada a les oficines municipals des de la darrera sessió anterior.
Subvencions

SUPER SPAR
Ramona Dunes
C/ Nou, 15
LʼARMENTERA
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Especialitat em embarcacions
Reparació de veles - Tendals

C/ Tramuntana, 6 - Tel.: 972 52 01 59 - Fax: 972 52 07 61
17472 LʼARMENTERA (Girona)
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Vista la subvenció concedida per import 1.202 E
per a la publicació d’un butlletí municipal, la Junta
de Govern Local, per unanimitat, acorda acceptar
la subvenció concedida per la Diputació per finan-

çar la publicació d’un butlletí municipal.
Precs i preguntes
Els assistents no prenen la paraula en aquest punt
de l’ordre del dia.

Informacions diverses
Vehicles

Aquest Ajuntament gestiona
les tramitacions de carnets de
conduir a majors de 70 anys, així
com els duplicats de permisos de
circulació i de conduir. També
us podeu informar sobre baixes
a vehicles de més de 25 anys i
canvis de nom.

Gossos

Donades la quantitat i contínues
queixes de diversos veïns sobre
el comportament de determinats
animals de companyia, en concret gossos, ho volem fer saber
i demanar als propietaris que recullin totes aquelles defecacions
que produeixi el seu gos.

CD Sardanes per
l’Armentera

El passat dia 5 de juny, durant
la Festa de la Gent Gran, l’Ajuntament va fer obsequi a tots i
cadascun dels assistents amb
un CD titulat “Sardanes per l’Armentera”. Aquest CD, editat per
aquest Ajuntament, és una reco-

pilació de 8 sardanes dedicades
a l’Armentera: L’Armentera de
cor obert, Sant Martí de l’Armentera, L’Armentera, L’Armentera
casa meva, De “La Cadaqués”
a l’Armentera, Santa Cristina
de l’Armentera, Armenterenca
i El Pla de l’Armentera. Totes
estan interpretades per la Cobla
Cadaqués i compostes per diversos autors: Conrad Saló, Josep
Masó, Agapit Torrent, Joan Puig
i Pere Vázquez. Tots aquells que
esteu interessats en comprar-ne
un, el podeu adquirir a l’Ajuntament.

Terrassa dʼestiu
Carns a la brasa
Amanides
Menú diari
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La coral, una històrica agrupació

.......................................................................................................................

No puc dir que parlo del cor des
del meu record, més aviat parlo
des del record d’altes persones
que, abans que jo, ja cantaven.
Abans que jo vingués a aquest
món ja pertanyien a la coral.
Tant la Montserrat Estragó com
la Rosita Ribera i altres m’han
fet memòria perquè pogués
parlar d’un temps que jo no puc
recordar.
Abans del 36, o sigui, abans de la
Guerra Civil, aquí, a l’Armentera,
al front de la parròquia hi havia
mossèn Jaume Bach. En aquest
temps ja teníem coral i, per cert,
amb molt bones veus.
La coral, que era mixta, collaborava a què al poble es poguessin celebrar amb solemnitat les festes assenyalades. Per
exemple, es cantava la missa
d’Angelis, les nadales, el dia de
Dijous Sant o fins i tot el dissabte de Glòria ja s’escoltaven les
seves veus a la missa d’alba,
a les cinc del matí i després a
les set. És curiós un detall que
ara ja no es fa, en Narcís Casa-

Maria Teresa Comte (a l’orgue), Josep M. i Mercè Compte (cantant), amb la Coral de
Sant Pere Pescador.

novas Pons i en Narcís Soler, a
cada enterrament cantaven les
absoltes.
Va passar la guerra i d’aquestes
persones tan animoses, unes
van continuar, altres van plegar,
sigui per causes alienes a ells o
sigui per salut, no ho sé.
Quan va ser l’any 39, crec que
va arribar a la parròquia mossèn
Arturo Pigem, que va estar-hi

Concepció Sánchez Rodríguez
Nou, 8
17472 LʼARMENTERA
972 520 426
csanchez@caixagirona.es
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durant 13 anys. També va agrair
la companyia de la coral durant
les dades assenyalades.
Durant aquest temps van començar a assajar la missa
Tedèum Laudamus a dues veus
i bastant més complicada que
l’Angelis. Primer anàvem a
aprendre a casa dels Casanoves (ara can Justa) i després a
l’església.

.......................................................................................................................
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...........

Caramelles a la plaça.

Era una època molt bonica. Per
la Pasqua els nois anaven pels
carrers a cantar caramelles i
altres cançons al peu de les
finestres de les noies. El porró
de vi, els bunyols, ous i tot el
que la gent tenia a bé donarlos, tot s’agraïa. També abans
de la Missa del Gall feien una
passejada pel carrer tot cantant
nadales.
A l’any 52 mossèn Lluís Planella
Roure va arribar a la parròquia
i per sort va deixar continuar
la coral, es pot dir que totes
les noietes d’aquest temps, les
més grandetes del col·legi, van
apuntar-se al cor. Què bé, així
aquelles cançons tan antigues
no es perdrien.
Durant aquesta època es va deixar de cantar a dalt el cor i es va
començar a cantar baix, primer
a l’altar dels Dolors i més tard
a la Capella Fonda o altar de la
Puríssima.
També anàvem a cantar a
Sant Pere Pescador en festes
assenyalades. I entre cantada
i cantada, va arribar a la par-

ròquia mossèn Josep Morera,
al voltant dels anys 60. Ell va
considerar que era millor desfer
el cor i que cantés qui volgués o
qui pogués. I això va durar uns
28 anys, o sigui, fins al dia de la
seva mort allà l’any 88.
En aquestes dades va arribar a
la parròquia mossèn Joaquim
Giol, i que Déu ens el conservi
per molts anys!, ja que va ser ell
qui va permetre que tornéssim a
reunir-nos a l’església per poder
assajar. Llavors vàrem tornar a
començar a cantar amb moltes

ganes i amb molta afició.
I què fem ara? El que podem.
A l’església cantem per les
Festes Majors, la d’estiu per
Santa Cristina, el 24 de juliol, i
la d’hivern per Sant Martí, l’onze
de novembre. També ho fem per
la missa de Pasqua, per les comunions, algun casament, per la
Festa de la Vellesa. Durant uns
anys hem cantat les caramelles,
aquí a l’Armentera, a Montiró, a
Vilarobau i a Valveralla.
A Roses vam cantar nadales al
Casal d’avis i a l’entrada d’uns
grans magatzems. També per
cap d’any al Casal d’avis de l’Armentera, així com també hem
participat en quatre trobades
de corals a l’Armentera, Sant
Sadurní de l’Heura i dues vegades a Sant Pere Pescador.
Bé, no està malament considerant que assagem quan podem
i cantem quan volem. I que per
molts anys puguem fer-ho!

M. MERCÈ COMPTE

Concert a l’església de l’Armentera.
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Casal de la Gent Gran de l’Armentera
Es fundà el 15 de maig de 1986
per iniciativa d’en Carles Bofill i
Vilardell, el primer alcalde de la
democràcia elegit per eleccions
després del franquisme.
El primer local social estava ubicat al Passatge de les Escoles,
en una casa petita propietat de
l’Ajuntament, habilitada per a les
activitats de l’Associació.
El 23 de juliol de 1994, el president
de la Generalitat, Jordi Pujol,
inaugurà les noves instal·lacions
actuals del carrer Pau Casals,
núm. 2.
La nostra associació està integrada per pensionistes, no només
de l’Armentera sinó per totes
aquelles persones foranes que
compleixin les condicions necessàries, siguin d’on siguin. Actualment compta amb 252 socis.
El Casal s’obre a les 12 del matí,
els dies feiners, i els festius, a les
11. Tanca entre les 6 i 8 de la tarda, segons les necessitats.
Les activitats són variades:
- Un o dos cursets de cuina anual.
- Un curset de memòria.
- Conferències (metge, Mossos
d’Esquadra, etc.)
- Excursions culturals d’un dia.
Les últimes han sigut a PalauSolità de Plegamans, al Museu
Folch i Torres i a Poblet i Santes
Creus.
- Festes onomàstiques consistents en un refrigeri per a tothom.
- Festa dels Dijous Gras, de Cap
d’Any…
- Festa de la Vellesa (enguany
fou el 5 de juny) organitzada per
l’Ajuntament.
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Festa de la Vellesa, celebrada el dia 5 de juny.

Un dels balls que s’han fet al Casal de la Gent Gran. Aquest fou amenitzat per la Gertrie, la Jenny i l’Iris.

La Festa de la Vellesa, un altra vegada!
Torna el juny amb perfums de ginesta
amb l’esclat de roses que li regala el
maig
i amb elles, altra vegada la festa
que l’Armentera dedica als nostres
jubilats.
Fa disset anys just, tots ells, any rere
altre,
aquesta diada, ja tradicional,
que ens aplega i ens agermana
amb íntima abraçada fraternal.
De totes les festes que tothom celebra

-tot i que no sigui la més principalla dels jubilats és la més tendra i bella,
la que ens estimula cap als grans ideals,
d’aquelles que el cor vibra.
Siguin els bons records del passat
-el preuat bé que estem gaudintbàcul d’imperi del nostre potestat
màgia de la vellesa d’ajut i consol.
PERE ROS, PRESIDENT
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FC l’Armentera, temporada 2004-2005. Foto: Dolors Janoher

FC l’ARMENTERA
Fa un temps uns quants joves
de l’Armentera ens vam reunir
per intentar que no es perdés
la feina feta durant molts anys
per gent del poble i, així, el FC
l’Armentera encara existeix,
amb els seus alts i baixos, però
existint. En l’actualitat l’equip
està format per nois de l’Armentera i rodalies.
Cal dir, que tot i que els resultats no han estat bons, hi ha

un bon ambient que esperem
que continuï. Això es demostra,
per exemple, en què, a part del
futbol, el club també col·labora
en algunes de les activitats del
poble com són la Fira de la Poma
i la Quina.
Volem agrair la col·laboració
dels socis i patrocinadors pel
suport que ens han donat i aprofitem aquestes línies que ens
brinda aquest nou Carbassó per

disculpar-nos dels moments en
què no hem estat a l’alçada del
que s’esperava.
També volem agrair el suport
constant de l’Ajuntament i esperem que la temporada que ve
les coses ens vagin millor amb
l’ajuda de tots.

FC. L’ARMENTERA

C/ Narcís de Ciurana 14
Tels: 972 52 17 70 - 972 55 04 20
Fax: 972 55 04 19
17140 SANT PERE PESCADOR

- TOT PER A LA CONSTRUCCIÓ I DECORACIÓ
- AIXETES, SANITARIS, MOBLES BANY, MOBLES CUINA,
REVESTIMENTS, PAVIMENT, LLAR DE FOC...
- FERRETERIA INDUSTRIAL I BRICOLATGE
-TRANSPORTS I GRUES
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El Casalet del nostre poble
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El Casal del poble de l’Armentera se situa al carrer Passatge de
les Escoles núm. 9, just al costat
de l’Escola dels Fluvianets, veïna nostra i companya.
El Casalet és obert tot l’any,
funciona com a casal d’hivern
de setembre fins a juny, i durant
els mesos de juliol, agost i la
primera setmana de setembre
passa a ser casal d’estiu. El curs
del Casalet d’hivern comença el
mateix dia que les escoles públiques i acaba el dia 30 de juny.
L’horari de funcionament del
casal és el següent:

(de dreta a esquerra): Arnau Planas, Lluc Palou, Júlia Gan, Edgar Saldaña, Mariona
Muñoz i Quim Aulet.

Horari d’hivern
Matí de 9:00h a 13:00h
Tarda de 15:00 a 18:00h
Horari d’estiu
Matí de 9:00h a 13:00h
Tarda de 16:00h a 19:00h
Què oferim?
Un espai on treballem el creixement global del nen/a; créixer
en salut, benestar, autonomia i
solidaritat, a partir de les aptituds, habilitats i valors de cada
nen/a.
Un espai on s’aprenen les normes de convivència i el respecte envers els altres.

(de dreta a esquerra): Maria González, Lluc Palou, Arnau Planas, Júlia Gan, Amenata
Kajahek i Mariona Muñoz.
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“Un dia de festa en el Casalet de
l’Armentera”
L’arribada del
Carnestoltes
La setmana va començar mogudeta al Casalet amb l’arribada
del Carnestoltes, ja que és un
personatge una mica entremaliat i enrevessat que ens fa fer
bogeries i entremaliadures a
grans i petits.
El Carnestoltes és una tradició
celebrada arreu del món i la seva
essència és, com no, passars’ho molt bé i no avergonyir-se
d’un mateix. Per això, també té
una funció terapèutica, com ara
potenciar la nostra autoestima i,
per un dia, deixar la vergonya
a casa, accentuar els defectes
i virtuts de la mateixa persona,
idolatrar ídols del cinema o de
la cultura popular, expressar
emocions o temes amb els quals
no hi estem d’acord... Més d’un
aprofita aquesta tradició com a
medi de reivindicació.
La setmana al Casal va començar plena d’alegria, ja que el
primer dia el Carnestoltes ja
va fer de les seves: va dir als
nens que s’havien de pintar la
cara i posar-se una perruca,
i ja sabem que quan es tracta
d’empastifar-se la cara els nens

s’apunten de seguida. El segon
dia el senyor Carnestoltes ens
va dir que havíem de posar-nos
un barret estrafolari i dur-lo
mentre jugàvem, esmorzàvem
i treballàvem. El tercer dia ens
va dir, per fi, que ens havíem
de disfressar i així va ser, ens
vàrem disfressar d’indis; els
nens van enganxar gomets a la
disfressa i amb l’ajut de l’educadora vàrem fer la disfressa amb
materials de rebuig o de poca
qualitat, ja que es tracta de fer
una disfressa amb aquest tipus
de materials i així potenciar la
creativitat el més possible. El
quart dia el Carnestoltes ens la
va ben jugar, ens va fer una fes-

ta sorpresa amb globus a l’aula,
galetes, sucs i pastissos per a
tots. I el cinquè i últim dia ens
vàrem disfressar de gatets, tot i
que a més d’un li sortia la cueta
de dimoni sota el vestit. Vàrem
fer una cercavila que anava des
de la sortida de l’escola fins a
la plaça de l’església, però ens
vàrem quedar a mig camí pel
cansament. Un cop més, el que
comença s’ha d’acabar i vàrem
dir adéu al Carnestoltes que va
desaparèixer sense dir ni mut. A
reveure i fins una altra. Ens ho
hem passat molt bé.

SUSANNA CALDERÓN
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CEIP FLUVIANETS
La nostra escola es diu CEIP Fluvianets i té més de 50 anys d’antiguitat. Està situada al poble de
l’Armentera, a l’Alt Empordà.
Juntament amb les escoles de
Fortià (CEIP Teresa de Pallejà),
Garrigàs, Pont de Molins (CEIP
Tramuntana) i Santa Llogaia
(CEIP Alguema) formem la ZER
EMPORDÀ. Compartim 4 mestres especialistes itinerants
(Educació Física, Música, Anglès i Educació Especial).
També fem junts algunes festes
populars, sortides i anem de
colònies. I tot i que no vivim al
mateix poble, mica en mica, ens
anem coneixent tots i fem amics
d’altres escoles.
La nostra escola és molt bonica.
Està envoltada d’un pati molt
gran amb molta herba. Tenim 2
sorrals, gronxadors i una pista
esportiva per a jugar.
A l’interior hi ha quatre classes,
un menjador, una sala d’ordinadors, un despatx, un petit
magatzem i dos lavabos. Tenim
uns vestíbuls molt grans on podem exposar-hi treballs, on fem
la gimnàstica quan plou o fa mal
temps.
Tenim 4 mestres: l’Olga, a la
classe de P-3 i P-4; la Sílvia,
amb els alumnes de P-5 i 1r; la
M. Aurora amb els de 2n i 3r i la
Carme a la classe de 4t, 5è i 6è.
Aquesta és la nostra escola!

Aquestes són algunes de les activitats i sortides
del curs 2004-2005

ELS ALUMNES DEL CEIP FLUVIANETS

Per Nadal: El Cagatió.
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Festa de la Castanyada. Tota la ZER, a l’escola de Santa Llogaia.
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I, per Carnaval, tota
una festa medieval
amb prínceps, princeses, arquers, cavallers
i bufons.

Fent botifarres a Can
Ricard i la Rosa, per
dijous gras.

Colònies a Can Sans de
Felines (Educació Infantil i
Cicle Inicial).

Colònies a Vall Clara
(Cicle Mitjà i Superior)

Modest Frigolé

Ctra. Roses 5 - 17472 LʼARMENTERA (Girona)
Tel. 972 520 148 - Mòbil 636 432 561
www.rusticsantacristina.com
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Joana Teixidor
Noguera
Retalls de tota una vida

Cent

anys

es

diuen

molt

de

pressa, però no es
viuen tan ràpid,
cosa que queda
de manifest quan
es parla amb una
persona que els
ha

viscut,

com

és el cas de la
Joana
Noguera,

Teixidor
que

els va complir el
passat any 2004.
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Per a nosaltres “cent” és
un número, però per a la
Joana és tota la seva vida,
vida que ens impressiona
perquè ha viscut pràcticament tots els esdeveniments més importants
de la modernitat, com ara
l’arribada de la llum elèctrica, amb tot el que això
comporta: la ràdio, electrodomèstics,
televisió,
llum al carrer... a banda
de l’asfaltat dels carrers i
el clavegueram del poble
i, per descomptat, també
l’aparició dels vehicles
motoritzats.
La Joana va néixer a ca l’Oliaire
de l’Armentera el 5 de novembre
de 1904, on va viure la seva
joventut fins que es va casar
als 25 anys amb Miquel Planas
Costa, fill de Ventalló, i va anar
a viure a Can Serret, on viu des
de llavors. “Casa meva es deia
ca l’Oliaire perquè els meus
pares tenien oliveres i de tota
la collita fèiem oli. Recordo que
passàvem molt de fred quan collíem les olives a l’hivern, perquè
abans feia molt més fred que no
pas ara”, ens explica.
Durant tota la xerrada ressalta
sempre una frase que repeteix
quedant-se pensativa “abans la
vida era molt més dura” -i continua dient- “hi havia molta feina
perquè s’havia de treballar en
el camp però també a la casa.
Llavors qualsevol feina era dura,
ara, com que les màquines ho
fan tot, és molt diferent. Fèiem
de tot: collir olives a l’hivern,
després també hi havia blat, civada, ordi i blat de moro. El blat

Cent anys plens d’il·lusió, simpatia i optimisme.

de moro el tallaven, el deixaven
a terra i després el portaven a
casa i s’espallussava. Ara de tot
això ja no s’ha de fer res. Jo de
vegades hi penso i em pregunto
per què havíem de fer tanta feina, no sé com vàrem poder fer
tantes coses”.
És clar, a temps d’ara, l’hort o
bestiar per a consum propi el té
qui vol, és a dir, no és una primera necessitat, perquè els diners
ens permeten anar a comprar
els productes que necessitem
per al dia a dia. En canvi, abans
era diferent, era pràcticament
tot per a consum propi. Com
la Joana comenta: “també hi
teníem hort i es plantava de tot,
mongetes, cebes, pomes del
ciri, magranes, maduixes..., a
cada època el que tocava. En
canvi, ara ja no tenim hort”.
La curiositat m’obliga a preguntar-li què feia un dia qualsevol
de la setmana, i realment és
admirable la força de gent com
la Joana: “M’aixecava al matí,

L’arribada de la
llum va millorar
molt la vida de
les persones.

esmorzava, donàvem de menjar
als porcs i a les gallines. El galliner el teníem a la casa de davant, “Can Caus”, i també l’hort.
El meu marit, que patia una mica
del cor, no podia encarregar-se
de totes les feines del camp,
així que entre algun ajudant
de Ventalló i jo ho portàvem tot
endavant. Com que abans era
tot feina de mà es necessitava gent. Fèiem el dinar, tot ho
fèiem! fregàvem agenollades,
anàvem a l’hort, també cosíem
la roba, l’apedaçàvem, perquè
llavors s’aprofitava molt més
la roba, no com ara. Al tenir-ho
tot ja començat no podíem pas
deixar-ho de fer”.
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Mare de dos fills, una noia i
un noi, recorda com a anècdota el dia que va parir el
seu fill a casa. “Abans, tenir
un nen significava una altra
mà d’ajuda per fer de pagès,
per això totes les cases en
preferien, encara que a mi,
no cal dir que si eren nenes,
de sobres, m’estava molt
bé. Però recordo que el dia
que em tocava parir, era juliol, època de batre el gra, la
colla de treballadors dinava
i jo a la meva habitació a
punt de tenir la criatura.
Quan el vaig tenir i va ser
un nen, tots saltàvem d’alegria”. Aquesta declaració
realment em va sobtar, de
veure què diferent era la
vida dels que avui són els
nostres avis i àvies.
Però a la Joana no li agrada
gaire pensar com vivien llavors, com ella mateixa diu
“de tot això no s’ha de fer
res! Poc que no ho sap ningú, només el que ho ha vis- Joana Teixidor, a Figueres, quan tenia 14 anys d’edat.
cut, tot el que es feia abans.
Es treballava de sol a sol,
sense tenir hores. Ara en canvi
no es pot fer pràcticament cap
sí que és maco, que a les 8 això,
cosa. En canvi la Joana ha visa les 12 allò altre…”. I és que,
cut sense ella i ens ho explica:
aquesta dona, suposo que com
“Recordo
que com que collíem
altres dones de la seva època,
olives i fèiem oli, teníem uns
ha aplaudit tots els canvis que
recipients
amb oli on hi posaven
ha comportat la modernització
un
tros
de
tela i cremàvem la
i comenta que “són un gran enpart
que
es
quedava fora, com
cert i que millora molt la vida de
una llàntia. El primer dia que
les persones”.
vàrem
posar llum a la nostra
Aquest és el cas de l’arribada
casa
semblava
que estàvem en
de la llum elèctrica, que per a
un
altre
cel!
Mare
de Déu, allò
ella va ser la millora més imporsí que va ser terrible! Encara
tant de la seva vida. Avui en dia
vàrem
trigar una mica en posi ens falta la llum, ens sentim
sar-la
perquè
llavors érem molt
inútils, pensem fins i tot que
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estalviadors, pensàvem que
ja teníem oli de collita pròpia
i havíem d’aprofitar-lo, i així
no havíem de fer cap despesa externa. Però allò de l’oli
era una brutícia i no durava
gaire”.
Per als que ara són joves
costa pensar i reconstruir
un poble, com per exemple
l’Armentera, tants anys endarrere. Per començar, els
carrers, que per suposat no
estaven asfaltats, estaven
plens de terra i de bestiar
i quan plovia tot era fang.
Aquesta imatge també és
una de les que més critica
ella perquè “era tot brut i una
porqueria. Gràcies que van
asfaltar i van posar també
el clavegueram perquè no sé
pas com es podia viure així.
Fins i tot de vegades a davant
de les cases hi havia el femer
i al costat potser havies de
rentar la roba perquè no havies tingut temps d’anar al riu
o al rec del Molí. Podeu imaginar-vos com era tot de net!
Hi havia molts dies plujosos i
tot es feia una pastera de fang i
brutícia. Tot era brut i lleig. Per
això aquesta va ser una obra tan
bona per al poble”.
També una altra cosa que no hi
havia eren les rentadores, així
que s’havia de rentar a mà i al
costat del riu, o d’una font d’aigua, rec o safareig. En el cas de
l’Armentera “hi passava el rec
del molí pel mig del poble, que
encara hi són el ponts, i venia
d’una resclosa del riu Fluvià.
Anàvem a uns rentadors que
havien fet els paletes que es

...........
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posaven a dintre la terra i
passava l’aigua a l’alçada
de la panxa. Després, entre
que el moliner va plegar i
el rec de molí es va quedar sec, es va fer malbé la
resclosa i l’Ajuntament les
va tapar perquè ja estaven
desfetes… llavors s’havia
d’anar al riu”, explica.
Al poble hi havia dos molins,
un per fer la farinada per als
porcs al molí de dalt i l’altre,
l’Arbre Sec, per moldre el
gra. “El que fèiem era portar
al molí les saques de gra
amb carro i després recollíem la farina, pastàvem el
pa a casa i el portàvem a enfornar al forn. És per aquest
motiu que hi havia tres
forns, Can Reig, Can Porcalles i Can Tomàs Roure. De
totes maneres, les botigues
han canviat d’amos o han
tancat. També hi havia gent Amb la seva filla, a Ventalló, ara fa 74 anys.
que hi anava a buscar la llet
a la plaça, si no tenia vaques
pròpies. De bars n’hi havia dos,
Can Martí Palahí, on anaven els
coses que avui en dia ens costa
homes al vespre i Can Tejero. Sí
creure, com és que abans no
que és veritat que hi havia molta
hi havia pràcticament diners.
cosa, però el que no hi havia
Llavors el que es feia era intereren diners”, ens confessa.
canviar unes coses per altres,
tal com ens ho comenta ella
I és aquesta una altra de les
mateixa: “Anàvem a algun lloc i
s’intercanviaven els aliments, o
gra per a altres aliments o proDe la guerra
ductes que no teníem a casa.
Per exemple, portar farina a
no val la pena ni
Figueres i canviar-la per pasta
feta. Es canviava la quantitat
enraonar, va ser
justa. Nosaltres teníem blat, blat
molt trist.
de moro, ordi. Però si no volies
canviar-lo per res te’l quedaves
per tenir la quantitat suficient

per a tot l’any, com l’oli i la
farina, o quan es feia la matança del porc”.
El mitjà de transport per
descomptat que també s’ha
transformat, el desplaçament era amb carro tirat per
l’animal, fins a la bicicleta o
caminant, eren les maneres
d’anar d’un lloc a l’altre. “Recordo d’anar amb carro fins
a Figueres i amb bicicleta
més d’una vegada”.
Encara que sembla que la
gent d’abans no es desplaçava gaire, no és el cas de
la família de la Joana, ja
que tenien un bons amics
de Barcelona que venien a
passar uns dies a l’estiu a
l’Armentera, i així la família
de la Joana anava després
a Valldoreix. “Els meus fills
hi anaven per Nadal i jo i el
meu home hi anàvem per la
primavera o setembre, quan
no es collia blat de moro o
quan tenien el temps lliure.
Ens agradava anar-hi, i als meus
fills també, perquè anàvem a
visitar llocs, a la plaça de toros
o a passejar. Quan venien els
de Barcelona, recordo que amb
el carro anàvem al mar a dinar
una paella d’arròs. Ens portaven
totes les coses en el carro i amb
l’euga anaven fins a la Cagarra.
Ben dinat, reposaven una mica
i cap a casa. També els dies de
feina, en acabar, anàvem tots
plegats a berenar sota un arbre,
era bonic”, ens diu.
Una altra de les coses que
recorda amb bon somriure és
la Festa Major. “Això sí que ho
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trobo a faltar, si vosaltres l’haguéssiu vista, era molt maca,
molta gent, molt menjar… Hi
havia parents que venien a
dinar. Els dies de festa havien
de ser cada dia! Es menjava
platillo, rostit i després menjàvem ametlles torrades, panses i
altres fruits secs. Hi feien futbol,
per descomptat se celebrava la
missa, es dinava i a la tarda es
feia el ball”. I és, precisament,
a un dels balls on va conèixer el
seu marit, en Miquel.
De tot allò que ens ha explicat
diu que no mereix la pena passar-ho, exceptua les festes i
també la germanor que hi havia
entre els veïns, ja que, segons
ens diu, s’hauria de recuperar:
“ja que la gent s’ajudaven uns
als altres”.
A les cases hi vivien avis, pares i
fills, fins tres o quatre generacions, ara les cases són unifamiliars i fa que el lligam no sigui tan
fort. Encara que en el cas de la
Joana, gaudeix de la seva famí-

Joana Teixidor (al mig) amb dues amigues a Valldoreix.

lia de ja quatre generacions tant
com pot. “Sempre m’ha agradat
molt jugar amb els meus néts i
besnéts, i parlar de com van les
coses amb tota la família”.
Dels episodis de la guerra no vol
ni parlar-ne, perquè “va ser una
cosa molt trista, no val la pena
ni enraonar. Va ser el més trist
del món! L’església estava tota

a terra i teníem sempre molta
por”.
Tornant a la realitat d’avui dia i
preguntant-li què fa un dia qualsevol ens diu: “menjo de tot però
no coses gaire fortes i pesades
per a l’estómac, m’agrada sortir
a la plaça a passejar i si puc ajudo a fer alguna cosa a la casa”.
Treballadora incansable, que
encara ara es fa el seu llit i si
fa falta anar a comprar s’ofereix
sens dubte, la Joana porta al damunt cent anys de novetats com
ara la televisió, que confessa
que la cadena que més li agrada
és TV3, i a més es coneix tots els
polítics del moment.
Qui pogués arribar a veure tantes coses com aquesta senyora
i tenir un esperit tan alegre i viu
com el seu.

Celebrant el seu centenari amb els seus besnéts.
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La parròquia

Sant Martí. El pobre mira l’home que
compartirà amb ell, la pluja.
Sant Martí:
El breviari de l’Església,
a l’hora de parlar-ne, és
lògicament molt auster,
ja que les dades que ens
arriben del segle quart
són escasses. “Nasqué a
Pannònia vers l’any 316,
de pares gentils. Rebut
el baptisme i deixada la
milícia, fundà un monestir
a Ligugé (França), on féu
vida monàstica sota la direcció de Sant Hilari. Després fou ordenat sacerdot
i elegit bisbe de Tours. Fou
un exemple de bon pastor,
erigí altres monestirs,
adoctrinà el clergat, evangelitzà els pobres. Morí
l’any 397”. Serà un dels primers sants que no són
màrtirs a la història de l’Església.
El seu gest més conegut és el de partir la seva capa
amb un pobre, a les portes de la ciutat d’Amiens.
L’equipament dels legionaris anava a mitges, la meitat el pagava l’emperador, l’altra el soldat. Per això
-diuen molts- Martí va partir la seva capa. Per donar
la seva part al pobre. Però el fet té una dimensió
simbòlica que va més enllà d’aquesta interpretació. Amb aquest gest, Martí comparteix la situació
d’aquell que no en té prou per protegir-se de la pluja.
És una manera d’acostar-se a aquell pobre veient-lo
com a un igual en dignitat. La capa serà, doncs, el
signe que distingirà Sant Martí a la iconografia religiosa. La rosassa que hi ha sobre l’altar a l’església
parroquial representa dos àngels que sostenen la
capa del sant.

Des de la parròquia volem donar, també, la benvinguda al Carbassó. Una revista que facilitarà la comunicació i que serà un element significatiu a l’hora
de teixir aquesta xarxa de relacions que formen un
poble.
MN. JOAQUIM GIOL I AYMERICH
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El rellotger de Creixell

.......................................................................................................................

En comprar la casa on ara vivim,
els antics propietaris, la família Aulet-Baix, ens van fer conèixer una
tradició, transmesa de pares a fills,
que narrava la relació d’aquesta
finca amb un personatge de finals
del segle XIX, anomenat el “Rellotger de Creixell”.
Aquesta tradició es basava en els
relats que havien escoltat dels avis
referents a les estades que feia a
la casa el rellotger, quan viatjava
per la comarca tot exercint el seu
ofici per cases i masies.
Segons es deduïa dels relats dels
contemporanis del “Rellotger”,
aquest, aprofitava les visites
professionals per detectar els
possibles objectes de valor que es
trobaven a les cases i la seva ubicació dins l’habitatge, informació
que passava a una colla de bandits
que s’encarregaven de “visitar”
aquests domicilis i endur-se el botí
indicat.
No quedava clar si el “Rellotger”,
de qui ningú no recorda el nom, era
el cap de l’escamot o si només actuava com a informador, però això
no modifica la seva responsabilitat
directa en els delictes.
Fos quina fos la seva intervenció, segur que el “Rellotger” era
retribuït generosament i molt
probablement la seva part del botí
era amagada dins les cases on
s’allotjava en els diferents pobles,
per diversificar l’import i no acumular-lo al seu domicili, prevenint
el risc de ser sotmès a un possible
registre a conseqüència d’alguna
denúncia.
La personalitat d’aquest individu
havia de ser prou curiosa. Per
una part, es presentaria de forma
educada com un professional de
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la rellotgeria, per tal d’accedir
als domicilis de les quals serien
les seves víctimes. Per una altra,
es guanyaria la confiança dels
amos de les cases on pernoctaria i hi deixaria part de les seves
pertinences. Per últim, només en
ocasions puntuals, deixaria veure
el seu veritable caràcter, mancat
de tota humanitat, quan es trobava
en situacions difícils.
La tradició oral transmet una
anècdota que confirma aquesta
múltiple personalitat. Sembla que
una de les seves víctimes, una
dona que havia estat robada i fins
i tot maltractada per l’escamot del
“Rellotger” però que finalment
pogué salvar la vida, va reconèixer
i denunciar alguns integrants de
la banda, que van ser detinguts i
empresonats. Referint-se a aquest
fet, el “Rellotger”, parlant amb algú
davant de qui no li calia amagar-se,
va dir: Només els morts no parlen.
Per ell, aquella dissortada senyora
no hauria pas salvat la vida.
En iniciar les obres de restauració
de can Xiquet, el mestre d’obres
encarregat de fer-les, mig en
broma i mig de debò, ens feia comentaris sobre la possibilitat que
es trobés enterrada al sòl o dins
les gruixudes parets alguna olla
plena de monedes amagada pel
“Rellotger”.
La casa es buidà, es rebaixà el sòl
i es remogueren totes les parets,
però ningú no va veure cap olla i,
encara menys, monedes. Potser
l’olla no hi havia estat mai, o potser
ja l’havia trobada algú abans.
Psteriorment, encara algun veí
feia preguntes en aquest sentit,
confirmant l’arrelament que tenen aquestes petites històries

locals que han perdurat centenars
d’anys.
La llegenda acabava amb el relat
de la mort violenta, en un paller
esgavellat de l’Armentera, situat
al carrer del Ginjoler, dels últims
integrants de la banda, que es
resistiren a l’intent de la seva detenció per part d’un escamot del
sometent.
Aquestes històries, envoltades
del romanticisme que desprenen
les aventures dels bandolers, ens
tenien embadalits, però mai no
vam pensar que es tractés de res
més que d’una llegenda rural amb
el desig de fer transcendents les
gestes d’un personatge curiós i
potser enigmàtic.
Aquesta era tota la informació que
tenia de la “Banda del Rellotger
de Creixell” fins que va caure a
les meves mans el llibre “La vida
i l’obra d’Eduard Rodeja i Galter”,
que en el capítol “Records del conviure amb una persona entranyable, el meu pare”, l’Eduard Rodeja
i de las Heras, recorda anècdotes
dels avis i en una es parla de l’estada del “Rellotger de Creixell” a la
casa pairal de la família.
Diu Eduard Rodeja:
D’altres vegades la nostra conversa feia referència a moments
de perill que havien afectat els
nostres avis, com el cas de l’estada a casa del conegut bandoler el
Rellotger de Creixell.
Aquest home era un amic dels
senyors de les cases benestants,
que visitava freqüentment i on
exercia la seva professió. Quan
en volia assaltar una d’aquestes,
es presentava un dia de forta
tempesta i ja de nit. D’aquesta
manera aconseguia que ningú
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dels voltants sabés de la seva estada allí i, emparat en la confiança
que li tenien, hi pernoctava. Una
vegada dins, facilitava l’entrada
als components de la seva banda i
assassinaven tots els membres de
la família i altres residents.
Una nit que s’havien donat totes
aquestes circumstàncies i el
rellotger es quedava a la casa,
uns peregrins es varen presentar
demanant allotjament.
El meu avantpassat no els va
permetre entrar a l’edifici, tot i la
gran insistència de l’allotjat que
no comprenia tan gran manca
d’hospitalitat. Els va donar solament permís perquè s’allotgessin
en unes dependències que, si bé
eren dins del recinte, no tenien
accés a l’edifici principal. Aquesta
precaució els va salvar.
Per cert, la versió que m’havia
donat referent a la manera com
la banda havia estat descoberta
s’aparta força d’altres versions
que he llegit. Segons aquesta, en
un assalt a can Rissec d’Avinyonet,
un component de la banda va desobeir les ordres i deixà viure un
infantó que gairebé no parlava
encara.
Tot i això es va saber fer entendre
prou perquè atrapessin els causants de l’atropellament.
Un membre d’aquesta banda, el
Menut de Pins, residia en aquest
petit veïnat proper a Camallera. Allí
tenen una magnifica finca uns molt
bons amics meus que, per raó del
seu veïnatge, m’han donat molts
detalls de les corregudes d’aquest
individu.
Fent referència a l’època dels bandolers, és curiós constatar com
havien influenciat aquesta gent
molts costums dels nostres indrets. Encara recordo una senyora
gran que, sobretot quan es trobava

en una d’aquestes cases aïllades,
cosa que passava tan sovint en les
masies pairals, no oblidava mai revisar sota el llit abans d’anar a dormir. També tenien aquest origen
les precaucions que es prenien.
Segons m’explicava el meu pare,
fent referència al seu avi, Eduard
Rodeja i Nadal, quan es traslladava de Figueres a Vilanant hi anava
sempre, del seu record, sobre un
cavall blanc voltat de set o vuit
gossos de talla respectable. L’últim que recordava, ja mort el meu
besavi, era un gos buldog molt
fidel, però molt ferotge per fer front
a una agressió.
També recordava que el senyor
d’una gran casa pairal, molt coneguda, quan es desplaçava anava
sempre amb el seu majordom ben
abillat mentre ell anava vestit amb
roba vella. D’aquesta manera creia
que li seria més fàcil desorientar
els delinqüents i alliberar-se dels
atacants.
Així mateix recordo que teníem
al mas un cinturó amb uns departaments on quedaven molt
ben dissimulades, una a una, les
monedes que volgués portar, i els
bastons sabre que havia vist, molt
vells i mancats de peces, a les golfes de casa, en els quals el bastó
pròpiament dit era la beina d’una
arma defensiva, més punxó que
sabre, diria jo.
Un cop es va descobrir la banda
del Rellotger, es varen atribuir a algunes famílies de la vila augments
sospitosos en les seves despeses.
Com que no es va demostrar res
i és manifesta la tendència de la
gent a aixecar falsos testimonis,
el meu pare mai no em va dir els
noms que li havien arribat.
Jaume Nabot Fina, bon amic meu,
’explicà el cas de segrest en el

qual retingueren la víctima dins
una cova de muntanya on amb
prou feines hi arribava la claror,
però sí que se sentia el so de les
campanes que tocaven en les esglésies dels pobles veïns. L’home,
fi d’orella, va distingir-ne una que
tenia un so molt particular. Quan,
per fi, pagaren el rescat i el van
alliberar, recorregué un a un a les
dotze del migdia totes les viles dels
voltants fins que va trobar la que
tenia aquell so i, finalment, localitzà l’amagatall i els segrestadors.
Aquest relat té molts punts de
contacte amb la versió armenterenca del “Rellotger”, la qual cosa
em fa pensar que aquesta és més
versemblant del que sempre havia
cregut.
El bandolerisme a l’Empordà del
segle XIX, és un fenomen habitual. Les guerrilles sorgides amb
motiu de la “Guerra del Francès”,
del 1808 al 1814, deriven cap al
bandolerisme i es veuen incrementades amb les partides procedents
de les guerres carlistes, la primera
del 1840 i la segona del 1849, els
anomenats “trabucaires” especialitzats en segrests, es mouen
també en el Rosselló.
Els pobles petits i les masies aïllades eren, doncs, punts vulnerables
per a l’actuació d’aquestes bandes
armades.
Aquest no és un problema local.
Cap lloc d’Espanya està lliure
d’aquestes bandes. No és casual
que l’any 1844 es fundés la Guàrdia Civil com a instrument de lluita
rural, i encara a la premsa de finals
del segle XIX es comenten episodis de bandolerisme a Andalusia i
la Manxa.

JOAN RAMON INGLADA
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Jaume Carbó i Ferrer (a títol pòstum)
Ara fa aproximadament un any,
quan es va començar a parlar de
fer reaparèixer de nou El Carbassó,
es va pensar en fer una entrevista
a en Jaume Carbó, i així es va fer.
Poc temps després, ens va deixar
per sempre, encara que el seu
record romandrà per sempre més
entre nosaltres.
Hem volgut, doncs, publicar igualment l’entrevista feta per la seva
família com un homenatge a un
armenterenc que va estimar el seu
poble.
Impulsor de l’empresa CARBÓ,
dedicada a la compra i venda de
cereals, adobs i farratges.
Armenterenc remarcable, va néixer l’any 1919. Sempre dedicat a
l’activitat empresarial al poble, al
1956 va rebre un petit comerç de
mans del seu pare i, després de
28 anys de treball i sacrifici, l’ha
deixat en plena expansió en mans
del seu fill Josep.
A aquest personatge, exemple
d’una nissaga d’empresaris que
han ajudat amb els seu esforç al
desenvolupament de l’economia
del nostre país, dirigim aquestes
12 preguntes:
-Sabem que l’any 2003, la Cambra
de Comerç de Girona us va concedir un guardó a l’empresa Carbó.
Ens podríeu explicar més detalls
d’aquesta distinció?
La Cambra de Comerç de Girona,
l’any 2001, ens va comunicar que
els comerços que acreditessin la
seva antiguitat de més de 25 anys
amb documents, albarans o rebuts
de contribució serien guardonats
amb una distinció pels anys exercits. Per tal motiu, vaig trobar do-
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Jaume Carbó durant el període del servei militar a l’any 1939.

cumentat que l’any 1890 els Marquesos de Sentmenat cedeixen
en arrendament el molí de Sant
Mori “con toda la fábrica y casa,
como también todos los aparatos
útiles”, a Narcís Carbó Rovira, de
Bellcaire, el qual el dedicà a la
moldura de cereals i derivats per
al bestiar. L’activitat continua, a
partir de 1894 al molí de l’Arbre
Sec de Valveralla. El seu fill, Josep
Carbó Oller, el succeeix fins que al
1917 s’estableix a l’Armentera, on
obre una botiga de queviures i un
negoci per a la compra-venda de
cereals, farratges i adobs. L’any
1956 és succeït pel seu fill, Jaume
Carbó Ferrer, el qual amplia les
instal·lacions. En jubilar-se, al 1984,
el succeeix el seu fill, Josep Carbó

Isern, que treballa amb el seu fill,
Jaume Carbó Pagès.
Per les fires de Sant Narcís de
Girona, la família Carbó vàrem
ser guardonats a la Cambra de
Comerç per més de 100 anys d’antiguitat amb cinc generacions de
dedicació al comerç.
- Recordeu com vàreu començar
la vinculació de la família Carbó a
l’Armentera?
Al meu pare, en Josep Carbó Oller,
no li agradava l’ofici de moliner:
Al casar-se amb Maria Ferrer
Isern, de l’Armentera, s’estableix
en aquesta població, l’any 1917.
Obren una botiga de queviures i,
a més, es dediquen a la compravenda de cereals.
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marcable d’algun fet ocorregut durant aquest conflictiu període?
No recordo gaires anècdotes de
la Guerra Civil perquè sóc de la
quinta del 40 i en aquell temps,
el primer trimestre de l’any 1938,
em vaig haver d’incorporar a files. Però tanmateix coses que no
s’obliden són quan va caure una
bomba al paratge de les Vernes,
al camp de “can Roure” on va fer
un sot de 15 m de fondària. També
ens van prendre el cotxe Citroen
GE-5486, que no vàrem poder
recuperar, i el camió Studebaker
GE-4552 que aquest sí que el vàrem poder recuperar el 5 d’agost
de 1939 en un camp de ferros vells
de l’exèrcit a l’Acadèmia Militar de
Saragossa.
Jaume Carbó junt a la seva dona, Francisca Isern, durant el dinar de Carnaval, a l’any
1999.

- Ens podríeu explicar com i quan
s’inicià la dedicació de la família
Carbó al comerç de cereals?
Gairebé puc dir el mateix que en
la pregunta anterior. L’any 1917
es varen establir els meus pares
a l’Armentera i va ser quan s’inicià
l’activitat del comerç de cereals,
adobs i farratges.
- Quins records teniu del vostre
pare, en Josep Carbó, com a empresari instal·lat a l’Armentera?
Comercialment, el meu pare Josep
en tota la vida fou una persona
molt honesta i de paraula. Va fer
molts favors als clients. Quan no
podien pagar les mercaderies
que necessitaven per mantenir el
bestiar, els donava un ajornament
per pagar o ho deixava per quan
venguessin les seves mercaderies
(blat, ordi, userda).
Els tractes es feien de paraula, i
es complien com si fossin signats
per notari. Cada setmana anava
el dijous al mercat de Figueres,
a la plaça del gra, i el dissabte a

Girona, sota les voltes, allà es feien
els tractes de paraula de compravenda.
- Quina repercussió va tenir la
Guerra Civil i la postguerra respecte al negoci familiar?
Durant el temps de la Guerra Civil,
el comerç de la userda i cereals
fou intervingut per les cooperatives i sindicats de cada municipi. El
comerciant havia de cooperar amb
ells o renunciar a la seva activitat.
El meu pare va cooperar amb el
carro, mules, premses d’empacar,
i tots els utensilis necessaris. Per
aquests serveis i pels jornals dels
treballadors els sindicats el pagaven.
A la postguerra els comerciants
varen recuperar part del seu negoci. La userda es podia comprar
al pagès. En canvi, el blat, blat de
moro, mongetes i altres cereals
estaven intervinguts pel “Servicio
Nacional de Productos Agrarios”.
El pagès tenia l’obligació de portar-ho a la mencionada entitat.
- Recordeu alguna anècdota re-

- Quina era la situació de l’empresa
quan la vàreu heretar a l’any 1956?
L’any 1956, quan vaig heretar el negoci del pare, tot anava bé. L’empresa estava creixent, teníem el
camió Bedford per transportar les
mercaderies, i en aquells anys vàrem constituir el primer magatzem
que toca a la Placeta, d’uns 500 m2
i després un altre a continuació,
al costat d’aquest, amb una construcció típica de Gaudí de voltes
catalanes d’uns 300 m2.
- Quins van ser els objectius assolits durant els 28 anys de la vostra
gestió empresarial?
De fet, els 28 anys com a empresari
han estat tota la meva vida. Després dels estudis i la Guerra Civil ja
vaig treballar a l’empresa fins a la
jubilació, l’any 1984, sempre ajudat
per la meva muller Francesca i tota
la família.
Els objectius per al nostre negoci
d’userda i cereals varen ser la
necessitat de gran espai d’emmagatzematge. Per tal motiu vaig
comprar entre els anys 50 i 65 uns
terrenys al Sr. Oriell de Barcelona,
part del Mas Bonet per constituir-
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hi més locals.
- La vostra activitat ha anat sempre molt lligada amb el transport.
Digueu-nos una mica dels vehicles
que heu utilitzat durant la vostra
vida activa.
En el comerç de cereals i farratges
fou necessari portar la mercaderia
fins al client, ja que ell no tenia
mitjans per venir a buscar-lo. Per
aquest motiu, el meu pare Josep
efectuava el transport mitjançant
carros de cavalls que anàvem a
l’estació de tren de Sant Miquel de
Fluvià per enviar gènere a destí.
Com que el transport era molt lent
amb els carros era necessari fer-lo
més ràpid. Per això, l’any 1929, el
pare va comprar el primer camió,
marca Opel, de dues tones de càrrega, matrícula GE-3685.
L’any 1932 es va fer petit i el va
canviar per un Studebaker de cinc
tones, matrícula GE-4552, que fou
requisat durant la Guerra Civil i
recuperat al final de la guerra. El
1949, comprà el camió Bedford de
cinc tones, matrícula GE-7665, que
després el va canviar l’any 1960
per un Barreiros de deu tones de
càrrega, matrícula GE-28964, ja a
nom de Jaume Carbó Ferrer.
L’expansió de l’empresa a altres
províncies m’obligà a comprar un
altre camió marca Barreiros Super Azor, també de 10 tones, l’any
1963, matrícula GE-45892. El primer
Barreiros es canvià l’any 1969 per
un altre Barreiros Super Azor de
deu tones, matrícula GE-84739, i
el segon per un altre Barreiros de
dotze tones de càrrega, matrícula
GI-9352-G, l’any 1977. L’últim Barreiros Super Azor, com el meu fill
Josep continua amb el negoci, el
canvià per un Renault de setze tones de càrrega, matrícula GI-9609V. Però amb aquest camió a l’any
1985 es va produir un accident el
dia 2 de setembre de 1991 i va anar
als ferros vells. Per sort el conduc-
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tor no es va fer res.
Finalment, el camió Barreiros de
dotze tones es canvià, l’any 1994,
per un altre de dotze tones marca
Iveco i matrícula GI-7191-AX, que
és l’actual que tenim en circulació.
- Quina ha estat l’aportació més
important dels vostre fill Josep a la
gestió del negoci familiar?
La continuació del negoci per part
del meu fill Josep, la seva muller
Assumpció i el nét Jaume, ha estat
molt important per al creixement
de l’empresa.
Sempre amb els problemes de la
manca d’espai perquè cada vegada les collites dels agricultors són
més abundants en quantitat, el fill
Josep, l’any 1978, construeix un
edifici de 1.400 m2 a la carretera de
l’Armentera a Montiró per entrar la
collita de blat i userda de la zona.
Sempre amb el ritme de la modernitat de les màquines actuals (recollidores, tractors i altres), també
de les noves llavors més productives i els millors aprofitaments dels
fertilitzants, la producció de blat de
moro a la comarca es dispara. Per
tant, fou necessari un assecador
de blat de moro, que en Josep,
juntament amb altres socis, posen
en marxa. Però a l’any 1990, els
altres socis decideixen posar-ho a
la venda i el meu fill els compra la
part restant, per tant ell queda com
a únic propietari.
- Segons el vostre punt de vista,
quin és l’avenir que es preveu en
aquests moments per a un negoci
de les característiques del vostre?
El meu punt de vista per a la continuïtat del negoci familiar és molt
clar. La quantitat de comerciants
d’aquest sector que abans hi havia
a cada municipi de la província
de Girona era aproximadament
de dos o tres. Actualment a molts
municipis no en queda cap. Això
vol dir que va a menys. Als mercats

no hi ha gent, estan buits, però les
operacions es fan igual. Els comerciants que avui queden s’han
expandit més, gràcies al sistema
operatiu modern, amb més capacitat de maniobra, com camions
de gran tonatge, carretons elevadors, grans magatzems i per descomptat, la comunicació, telèfons
mòbils, fax, internet, vehicles més
ràpids, etc.
-Segons la vostra experiència,
quins consells donaria a un empresari jove que volgués iniciar la
seva activitat a l’Armentera?
Actualment, el meu nét Jaume
treballa juntament amb el seu pare
Josep i crec que és aquest qui l’ha
d’aconsellar sobre la situació actual en què es troba el comerç de
cereals i farratges. Al meu criteri,
un jove que volgués iniciar aquesta
activitat ho té molt difícil.
Primer, per la gran despesa dels
locals per guardar les mercaderies. Recordem que la majoria dels
agricultors vénen a la collita i es
necessita destinar-hi molt d’espai,
com també per als adobs i les
llavors.
Segon, que molts agricultors o ramaders estan a punt de jubilar-se i
els fills no ho continuen. Per tant,
això vol dir que dintre de pocs anys
ens trobarem que a cada terme
municipal hi haurà molt pocs pagesos o ramaders.
I tercer, aquests pagesos o ramaders en ser més grans tindran
més capacitat de compra o venda de més quantitat. Això vol dir,
que menys gent farà igualment la
feina.
O sigui, que el comerciant d’aquesta activitat en els pobles no té un
futur gaire clar.
FAMÍLIA CARBÓ
L’ARMENTERA, 24 DE NOVEMBRE
DE 2004
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Els nostres establiments

Ca la Carme
És conegut per aquest nom l’establiment dedicat a la venda de
queviures i articles tèxtils situat a
la plaça de Catalunya núm. 4.
En aquesta ubicació, la documentació més antiga és la referent a
Mateu Aulet, nascut a l’Armentera
l’any 1738 i casat amb Isabel Isern.
Ignorem la seva professió, però
per manca d’indicacions precises,
possiblement podria ser pagès.
El matrimoni va tenir dos fills, en
Josep i en Jaume.
Josep Aulet i Isern, nascut el 1768,
ja és presentat com a “menestral”,
la qual cosa ens fa considerar que
podria ser l’iniciador del negoci
familiar, que s’hauria perpetuat
durant més de 200 anys. Aquest, es
va casar tres vegades. La primera
esposa va ser Margarida Alsina,
amb qui va tenir dos fills: Elisabet
i Rosa. La segona esposa, Mariana
Massoni, li donà dos fills: Jaume i
Francesca. Amb la tercera, Maria
Vilagran, no va tenir fills. L’únic fill
mascle, en Jaume Aulet Massoni,
nascut el 1798, va deixar com a
hereu en Damià, vingut al món el
1825.
Damià Aulet és considerat com a
pagès i propietari. Aquest, es casà
amb Mònica Esponellà, amb la
qual va tenir cinc fills, Joan, Josep,
Salvador, Maria i Caterina. L’any
1855 va obtenir el permís d’oferir
interinament en el seu establiment
els servis d’estanc. Aquesta és la
primera constatació formal que
tenia una botiga oberta al públic. El
1875 va ser alcalde, però el càrrec
només li durà tres dies, ja que va

ser destituït pel governador polític.
El fill gran, en Joan Aulet i
Esponellà, nasqué el 28 de febrer
de l’any 1850. Als vint anys és
mobilitzat i participa durant vuit
anys a les campanyes militars de
la guerra Carlista a les províncies
de Biscaia i Navarra. Llicenciat
l’any 1878 retorna amb una heroica
fulla de serveis. Obté la medalla
de la ciutat de Bilbao, la medalla
d’Alfons XII amb els passadors de
Pamplona, Oria i Helguera, com
també el títol de “Benemérito de
la Patria”. Retornat a l’Armentera
amb importants ferides a la mà es
fa càrrec del negoci familiar i ja és
considerat com a “industrial”.
Es casà amb Maria del Carme
Gener i Artigas, filla d’Apolònia
Artigas, procedent de Sant Llorenç
de Salanca, un poble de 3.000 habitants del Rosselló, prop de Salses,
on feia d’hostalera.
Del nom de la mestressa li ve el rètol amb el qual ha estat coneguda
sempre la botiga: “Ca la Carme”.

El matrimoni infantà sis fills, Dolors,
el 1878; Jaume, el 1880; Josep, el
1883; Jaume, el 1885; Maria, el 1890
i Hermenegild, el 1892.
Va heretar l’establiment la filla
gran, Dolors, que es casà amb
Ramon Ferrer i Costa. Els nasqueren dos fills, en Joan i en Josep,
aquest últim el 20 de novembre
de 1911.
Josep Ferrer i Aulet, casat amb
Justina Puig i Masjoan, van infantar una filla, Dolors Ferrer i Puig,
que actualment segueix regint el
negoci familiar, junt amb el seu
marit, Rafel Muñoz i Planas.
Així doncs, estem en presència
d’un establiment que probablement era obert al públic des del
1768, però amb tota seguretat des
del 1855. Aquest any 2005, complirà
el seu 150è aniversari.
Felicitats!

JOAN RAMON INGLADA
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L’escorxador de l’Armentera
No us podeu imaginar el que representa l’escorxador de l’Armentera.
Abans de res volem donar una forta abraçada al
nostre company Pere Cosp i, com no, a la seva muller, Anna Maria.
Gràcies a en Pere, moltes vegades l’escorxador va
tenir el seu temps de supervivència e innovació.
Tot sovint, mentre treballàvem, m’explicava com
portava els porcs passejant pel mig del poble cap
a l’escorxador. Una vegada allà, els socarrimava a
la brasa i de nou els portava a casa seva amb un
carretó. Totes les innovacions d’aquell temps, com
ja us podeu suposar, eren les eines de les seves
pròpies mans. Gràcies Pere.
Actualment, l’escorxador s’ha transformat en una
eina de qualitat i és motiu de mirall per als escorxadors de baixa capacitat, com a catalogació que
atorga la Generalitat de Catalunya.
Nou carnissers hem estat capaços d’aglutinar un
conviure exemplar, d’aquests cal esmentar que no
tots som de l’Armentera. Del poble hi ha en Fidel
i en Ricard; de Sant Pere, en Pere Sánchez i en
Jordi Punset; de Vilamacolum, en Jordi Xarles; de
Viladamat en Miquel Planes; de Ventalló, en Miquel
Roca; de Sant Mori, en Francesc Corrius i de Sant
Jordi Desvalls, en Brangaret. Cal dir que tots nosaltres, any rere any i sempre pensant en el poble, hem
anat millorant els diferents serveis d’infraestructura
pel que fa als diferents components d’aquest tipus
d’instal·lacions, com ara, una prova palpable, és
el fet de la depuradora i altre tipus de maquinària.
També cal esmentar que hi ha plans d’autocontrols
d’analítiques de la carn abans de sortir de l’escorxador. Pel que fa a l’aigua també s’aplica diàriament
aquest tipus d’analítica, alhora que vénen certificades per l’administració per mitjà de laboratoris. Tot
aquest procés no només permet portar un control
exhaustiu de les instal·lacions, sinó que al mateix
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temps dóna vida a empresaris del món ramader de
la comarca, a més de pagesos i pastors.
Tot això té un cost molt important. Els porcs, vedelles i xais ens resulten molt més cars que si anéssim
a buscar-los a qualsevol escorxador industrial de la
comarca i, per tant, només cal recalcar que pel fet
de disposar de la qualitat de l’escorxador de l’Armentera d’immillorable, demanem a l’Ajuntament i
als vilatans que valorin el nostre esforç físic i econòmic.
Volem oferir la carn més bona de la província i ho
estem aconseguint. Pel que fa a l’actualitat, pretenem millorar l’edifici fent la sala de la triperia nova i
renovar les quadres. Per tot això, demanem a l’Ajuntament que ens escolti i ens pugui defendre davant
la Diputació o qualsevol entitat administrativa que
ens pugui donar un cop de mà.
La tasca i l’esforç han de ser reconeguts per a tots
i només podrem portar-ho a bon fi amb les nostres
il·lusions si tothom creu en la feina tradicional i artesana que és, alhora, garantia de salut nostra i dels
nostres fills, i així poder dir i demostrar amb orgull
que ho tenim a la vila de l’Armentera.
RICARD JOSEP LLAVALLOL
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L’Armentera esperantista
A l’Armentera, durant uns anys de la dècada dels
trenta del segle passat, del carrer Nou se’n digué
“carrer del Dr. Zamenhof’-”strato Zamenhof (constava amb doble denominació a les plaques que el
delimitaven) en homenatge al Dr. Lejzer Ludwik
Zamenhof, oculista i lingüista jueu polonès, el qui
creà la llengua auxiliar internacional esperanto
(nom pres del pseudònim de Fautor) perquè fos un
vehicle d’entesa entre tots els parlants del planeta.
L’esperanto fou concebut de manera que fos de fàcil
aprendre. Té una gramàtica senzilla i molt pràctica,
sense excepcions, amb construccions planeres que
el fan accessible sense gaire esforç per a qualsevol
habitant terrestre, sigui quina sigui la seva parla.
La prova n’és que un cop aparegut, cap al final del
segle XIX, s’escampà ràpidament, primer per tot
Rússia, després pels països bàltics i, tot seguit, a
la resta d’Europa i del món. Tant fou així que durant
el primer terç del segle passat tenim testimoni de
gent d’ací que es cartejava amb gent del Japó, dels
Balcans i d’Amèrica del Nord. Nasqueren entitats
esperantistes, com a Catalunya la Kataluna Esperantisto Federacio (desapareguda el 1939) que editava la revista “Kataluna Esperantisto”; es traduïren
a l’esperanto moltes obres importants de la literatura universal; es muntaren congressos intencionals i
nacionals, àdhuc al nostre país. Però el més important és que l’esperanto ha facilitat que habitants de
totes les latituds i de totes les races puguin sentir-se
indiscriminadament en una gran família on regna la
fraternitat entre les persones. Per exemple: un bon
amic nostre de Roses, que havia impartit classes
d’esperanto a Figueres gratuïtament, fa anys que
resideix a Nova York, on trobà una bona col·locació
gràcies a un esperantista nord-americà. Sabut és
que en l’exili dels republicans l’any 1939, d’entre els
internats en els camps de concentració de França,
els esperantistes foren reclamats i protegits per
correligionaris del país veí. Si voleu fer un viatge a
Turquia i us poseu en contacte amb un esperantista
turc no necessitareu pas cap guia: ja hi haurà qui us
atendrà i us acompanyarà en el que calgui.
Un moviment tan idealista també tingué ressò a la
nostra vila. S’hi formà una agrupació esperantista,
els principals adalils de la qual foren Joan Vergés
a. Vergerets, mossèn Josep Casanoves i el meu
pare, Josep Armengol, que sovint solien conversar

en esperanto amb tanta propietat i fluïdesa que era
un goig escoltar-los; segurament hi havia algú més,
que lamento no recordar. El que sí tinc present és
d’haver-ne vist el distintiu en forma d’estendard amb
la divisa “Empordana ebenajo”, i també em sembla
que se n’havia començat algun curs a l’Ateneu, l’entitat cultural formada per entusiastes armenterencs
que tan bona labor desenvolupà al poble.
El resultat de la contesa civil comportà l’anorreament de la manifestació esperantista, especialment
a Catalunya. Centralitzada a Madrid resta una Hispana Esperanto-Federacio, de no gaire transcendència. En règims totalitaris interessa l’obediència
i no pas iniciatives per a la comprensió i bona avinença entre les persones. A Catalunya, fins al 1981,
no ha reaparegut l’esperantisme en forma estatuïda
amb la fundació de l’Associació Catalana d’Esperanto. Tan bon punt les tropes de Franco arribaren a
l’Armentera, el 8 de febrer de 1939, les plaques que
donaven nom al carrer del Dr. Zamenhof foren arrencades i substituïdes pels rètols que rebatejaven
de nou el carrer Nou pel de Flechas Azules, nom de
la unitat italiana de l’exèrcit franquista que ocupà el
poble el 8 de febrer de 1939. Reinstaurada la democràcia, la via urbana ha recuperat la denominació
originaria: carrer Nou. L’esperantisme, malgrat que
a algú li pugui semblar una utopia, no deixa de ser
un projecte per contribuir, ben pacíficament, al progrés de la humanitat.
JOAQUIM ARMENGOL
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Fulls de la nostra història
Poc temps després de la guerra civil espanyola (19361939), el règim vencedor creà el “Patronato Nacional de
la Vivienda”, que era un dels organismes encarregats
de reconstruir els pobles i les regions devastats. Cap
als anys 1945-1946, a l’Armentera s’emprengué la construcció d’un grup d’habitatges, setze cases i una escola
amb quatre aules. Sis de les cases eren del municipi,
destinades als mestres, agutzil, secretari, etc. Foren batejades amb el nom Grupo de viviendas protegidas Juan
Navalls, però sempre s’han dit “les cases barates”.
Per adquirir les deu cases destinades a particulars no
hi havia prou sol·licitants i se les varen haver de quedar
l’alcalde i autoritats per cobrir el nombre exigit. El poc
interès, en part, era perquè es trobaven cares les vinti-set pessetes que s’havien d’abonar cada mes durant
quaranta anys. Quant al municipi, l’escola i les sis cases,
representaven una càrrega de dues-centes mil pessetes en total.
Els que semblaven estesos pronosticaven que això seria un dogal per al poble, que ens ofegaria per sempre
més. Si és ben cert que aquests edificis d’estil barraca
valenciana són molt poc vistosos, també ho és que de
cars a la llarga no n’han tingut res, al contrari.
Es necessitaren quatre anys llargs per acabar les obres,
cap al 1945, quan per fi arribà el dia de la inauguració.
Amb un gran desplegament propagandístic, es llogaren
els músics L’Emporitana de Verges i el “Excelentísimo
señor Gobernador Civil i Jefe Provincial del Movimiento
de Gerona”, Don Luis Mazo Mendo, va venir a l’Armentera per presidir l’acte i efectuar l’entrega de claus.
Però vés per on, el que poden ser les coses, aquest
acte va coincidir amb què uns pocs dies abans molts
pagesos del nostre poble havien estat sancionats per la
Fiscalia de Tasas amb fortes multes per no entregar al
“Servicio Nacional del Trigo” el “cupo” anual obligatori
de blat de moro que Ventalló havia assignat, ben injustament i d’una forma arbitrària, als que cultivaven terres al
seu terme municipal, que gairebé era tothom.
A l’Armentera es vivien uns dies de fort disgust, enuig
i protesta quan arribà el Gobernador amb cotxe oficial,
escortat per motoristes. Esperant-lo a l’entrada del poble
(que era on ara hi ha el bar de can Serrats) i arrenglerats
en una espècie de formacions, hi havia l’alcalde i “Jefe
Local del Movimiento”, Senyor Don Juan José Francés
i Sánchez, vestit impecablement amb l’uniforme de la
Falange, és a dir, pantaló negre, camisa blava i boina
vermella, junt a tot el Consistori Municipal; l’agutzil, Pere
Manzanares, els mestres i la mainada, la Guardia Civil i
els músics amb els instruments a punt.
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En obrir la porta del cotxe i sortir el Gobernador, l’alcalde, corejat pel “vivas” dels assistents, se li acostà i
saludant-lo s’expressà així:
-“Excelencia, el pueblo le saluda emocionado y le recibe con orgullo, satisfacción y entusiasmo”.
-“¿El pueblo? ¿Dónde está el pueblo? Señor Alcalde, yo
no he venido a ver criaturas.
I manà a la Guàrdia Civil que voltessin pel poble i fessin
venir a tothom que hi trobessin.
Igualment l’alcalde, emporegut, deia el mateix a l’agutzil,
però pels carrers no hi circulava ni una ànima i per més
que truquessin portes ningú no obria i romania tancat a
casa seva.
En Mazo s’anava enfadant. Manava als músics: “Venga,
tocad el Cara al sol”.
Els músics esa miraven els uns als altres. No se la
sabien de memòria, cosa estranya, i no portaven les
partitures.
El Gobernador esclatà:
-“¿Así que no sabéis el Cara al sol? ¡No se toca con
partituras, se toca con el corazón! ¡La Internacional la
tocaríais de memoria, cabrones!”
I procedí a l’entrega de claus:
-Començà anomenant els usuaris: “Señor Ricardo
Brunet.”
L’alcalde digué: “No está, Excelencia. Es el veterinario y
ha tenido que ir de urgencia al parto de una vaca”.
-“¡Qué parto ni ocho cuartos. Hoy debía estar aquí sin
falta!”
L’enrabiada d’en Mazo no pogué aguantar-la més. Entregà les claus als qui eren presents, i als que faltaven
i als músics els ordenà que l’endemà, a punta de dia,
fossin davant del Govern Civil a Girona.
Ningú no les tenia totes. Podia passar qualsevol cosa.
A corre-cuita donà l’acte per finalitzat i fugí ràpidament
no sense etzibar una amenaça:
-“¡Si sabéis de alguien que habla mal del Régimen, de
un puñetazo rompedle los dientes!”
Els músics foren portats al terrat de l’edifici del Govern
Civil i van haver d’anar tocant el Cara al sol fins al vespre, i aleshores el Sr. Mazo el volgué sentir sense que
llegissin la solfa, és a dir, de “memoria y con el corazón”.
Els de les claus hagueren de romandre tot el dia a la
sala d’espera perquè un ajudant els donés les claus. El
Gobernador ni els volgué veure. Pobre senyor; segur
que mai en sa vida s’havia endut un perboc tan gran.
PERE ROS

...........

.......................................................................................................................

Opinió

Armenterencs fent cultura
A mi sempre m’ha agradat
perquè no cal dir-ho, per la
viatjar, primer sola, no vull dir
droga).
sola, però sí amb un grup de
Veiem tribus com la dels
persones que no coneixia de
Akha, la de les dones Girafa
res. Després amb un grup de
i la dels Karén amb formes
persones del Baix Empordà i
de viure molt especials.
ara, des de fa uns anys, tamA Bangkok visitem el merbé ens acompanyen un grup
cat flotant, el Jardí de les
d’armenterencs que tenen
Roses i gaudim, entre altres
inquietuds culturals i ganes
coses, d’un espectacle de
de conèixer altres paisatges,
música i danses típiques.
altra gent i altres formes de
Sense oblidar l’interesviure.
sant convent dels monjos
En els tres últims anys hem Tot el grup a la Capadòcia (Turquia).
Lamas, un important centre
conegut tres països imporde cultiu d’orquídies i per
tants que ens han deixat molquè no… un bon massatge
tes ganes de tornar-hi.
tailandès del qual vam poL’any 2003 vam anar a Egipte, què bonic va ser veure
der fruir a l’hotel Tara de Mae Hong Son.
al natural tots aquells monuments que tantes vegades
També aquest any 2005 vam voler anar a veure coses, i
havíem vist als nostres llibres d’estudi.
ben variades, per cert. Vam decidir anar a Turquia.
Ho vàrem veure tot o quasi tot vorejant amb un creuer
El dia 8 de març agafem l’avió i cap a Istanbul i després a
pel Nil i més tard a El Caire.
la Capadòcia, on vam visitar aquesta espectacular zona
Vàrem sortir amb avió des de Barcelona per arribar a
que no sembla d’aquest món per les formes que tenen
Luxor on vàrem agafar el vaixell. Durant tot el creuer
les muntanyes per culpa o gràcies al vent i la pluja, on
vam passar per Luxor, Esna o Aswan, on vam fer un pasa través del temps, moltes cultures hi han fet estatge.
seig amb fallica (veler típic egipci). D’Aswan vam agafar
Petites poblacions viuen dintre d’aquestes formacions
l’avió fins a El Caire, una magnífica ciutat habitada per
que semblen un paisatge lunar; cases, esglésies, momés de 16 milions de persones amb un magnífic museu
nestirs bizantins, les Xemeneies de les fades, uns cons
d’art egipci que conté els tresors fabulosos de la tomba
coronats amb pedres planes, ciutats subterrànies de
de Tutankhamon.
vuit pisos amb capacitat d’allotjar milers de persones,
La mesquita d’Alabastre, el gran conjunt piramidal de
utilitzades pels cristians com a refugi front els constants
Guisa (Keops, Kefrén i Micerinos), l’Esfinge tan gransaquejos dels àrabs. Aquí vam fruir d’una bona nevada.
diosa i també el complex funerari de la piràmide de
De la Capadòcia cap a Konya, ciutat on viuen els comSakkara.
ponents de l’ordre del Derviches danzantes, senyors
Què bonic i monumental tot. Ens ho vàrem passar tots
que fan una dansa molt especial, girant sobre si mateimolt bé.
xos. D’aquí passem a l’original Pamukkale, després cap
A l’any 2004, encara vam voler anar molt més lluny
a la ciutat romana de Hierápoli i a Efes, capital de l’Àsia
(aprofitem ara, no fos cas que l’any que ve les cames no
Menor i un dels conjunts artístics hel·lenístics més
tirin…) vam decidir anar a Tailàndia i després de 20 horepresentatius de l’època, on trobem les meravelles
res d’avions ens vam plantar a Bangkok, la seva capital,
de l’Odeón, porta de Hèrcules, la Biblioteca de Celso,
al delta del riu Chao Phraya.
l’Àgora i l’impressionant teatre romà. Cap a la muntanya
Vinga, ràpid, que no podem perdre el temps, ja que són
de Panayir trobem la casa de la Verge Maria.
tantes les coses que hem de veure, l’impressionant PaUn cop arribem a Istanbul, visitem les tantes mesquites
lau Reial i els temples dels budes de maragda, el Buda
que hi ha, com la de Soliman el Magnífic o la Rosa.
d’Or i el Buda reclinat… Des de bon matí anem d’un lloc
Després, un creuer pel Bòsfor, el mercat de les espècies
a l’altre. Veiem museus, pagodes, pobles rurals molt
i el gran basar. A l’endemà tornem cap a casa a reposar
interessants, passejades en barca per les fronteres de
o a treballar per fer guardiola per a l’any que ve.
Tailàndia, Laos i Birmània anomenat el triangle d’or (el
M. MERCÈ COMPTE
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Gastronomia

La Festa de la Vellesa, un altra vegada!

Amanida d’espinacs (per a 4
persones)

..........................................................................................................

Torna el juny amb perfums de ginesta
amb l’esclat de roses que li regala el maig
i amb elles, altra vegada la festa
que l’Armentera dedica als nostres jubilats.
Fa disset anys just, tots ells, any rere altre,
aquesta diada, ja tradicional,
que ens aplega i ens agermana
amb íntima abraçada fraternal.
De totes les festes que tothom celebra
-tot i que no sigui la més principalla dels jubilats és la més tendra i bella,
la que ens estimula cap als grans ideals,
d’aquelles que el cor vibra.
Siguin els bons records del passat
-el preuat bé que estem gaudintbàcul d’imperi del nostre potestat
màgia de la vellesa d’ajut i consol.
PERE RIBAS ARMENGOL

A l’Armentera
Estàs envoltada de primavera,
quan tot floreix per eixos confins,
tots els conreus d’aqueixes lleres,
no semblen tals, sinó jardins
de presseguers i de pomeres.
Ets un descans, de bell paisatge,
quiet i petit, un senzill poble,
no hi ha enrenou com als de platja
tens tracte bo, la gent és noble
i lo ideal és fer-hi estatge.
Vida senzilla, gent enfeinada,
i quan el jardí de primavera
dóna el seu fruit, dona l’anyada,
el préssec i la poma de l’Armentera
tenen la fama molt ben guanyada.
JESÚS GIOL
MAIG DE 1996

Ingredients:
200 grams de pernil salat, millor si és d’ànec
Espinacs tendres
Unes fulles d’enciam variat
1 barra de pa de nous
1 gra d’all
Vinagreta
Preparació:
Talleu el pa en daus i daurem l’all a la paella amb un mica d’oli.
Batem en un bol una mica de vinagre de Mòdena, una culleradeta
de soja, 1⁄2 culleradeta de mostassa i oli de oliva; es barreja tot i es
bat com si fos una maionesa.
En una plata posarem l’enciam i els espinacs, i el pernil, passat
una mica per la paella. Amanirem l’amanida amb la vinagreta i hi
afegirem el pernil, els daus de pa i l’all per sobre.

Vedella amb salsafins

Ingredients per a 6 persones:
Carn de vedella (jarret, tapa o culata) 1 1⁄2 kg (aproximadament)
Salsafins 1 1⁄4 kg
2 cebes
4 tomàquets madurs
125 grams de llard
1⁄2 cullerada de farina
2 grans d’alls
Manat d’herbes: farigola, marduix, llorer
25 grams d’ametlles torrades
Una galeta maria
Una copa de vi ranci
2 litres (aproximadament) de brou de carn
Preparació:
Talleu la carn a petites tallades de 50 grams cadascuna, saleu-les, enfarineu-les i salteu-les amb el llard fins que es rossegin. Tot seguit, passeules a la cassola. Coleu el llard i afegiu-hi un sofregit amb les cebes i els
tomàquets, deixant-lo ben concentrat.
Empolseu-ho amb una mica de farina, deixeu-la coure i mulleu amb el
brou. Deixeu-ho coure uns 5 minuts i tireu aquesta salsa a la cassola on
heu reservat la carn. Afegiu-hi el manat d’herbes i feu-ho coure tot junt.
Quan falta una 1⁄2 hora per acabar la cocció afegiu-hi els salsafins, prèviament pelats, rentats i mig bullits amb aigua i sal, i després saltats amb
una mica de llard. Deixeu-ho coure tot junt 10 o 15 minuts.
10 minuts abans d’acabar la cocció, afegiu-hi la picada feta amb 2 grans
d’all, les ametlles torrades i la galeta maria deixatada amb el vi ranci.
Proveu-ho de sal i mireu que tot sigui cuit, però que la salsa no quedi
massa caldosa.
NURI BAGUÉ
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Pla d’actuació per prevenir els efectes
de l’onada de calor sobre la salut

Aquest any, l’espai dedicat a la salut el
cedeixo a la informació preparada per
la Conselleria de salut per prevenir els
problemes que pot ocasionar l’excés de
calor.
Des de fa anys, s’han descrit els efectes negatius
de les variacions tèrmiques sobre la salut. La calor
excessiva i sostinguda comporta un augment de la
mortalitat, especialment en la gent gran i les persones que tenen patologies cròniques intercurrents.
Se sap que una calor elevada i sostinguda, durant
uns dies, provoca un excés de mortalitat que varia
entre el 12 i el 40%, als països desenvolupats.
Les elevades temperatures a què va arribar Europa

l’estiu de 2003 van tenir un efecte en l’augment de
mortalitat en diferents països, inclòs el nostre. A
Catalunya, durant les setmanes del 3 al 16 d’agost,
en què les temperatures màximes van arribar a 35º
C de mitjana, es van superar en un 53% els valors de
mortalitat comparats amb els registrats durant les
mateixes setmanes de l’any 2002.
A més d’un excés de mortalitat, també es va observar un increment en el nombre d’ingressos no
programats als hospitals de Catalunya, que van
augmentar un 7,5% al juliol i agost de 2003, respecte
als mateixos mesos de 2002. L’increment d’ingressos es va concentrar durant el període comprès del
7 al 20 d’agost, coincidint amb els augments tèrmics
més elevats i sostinguts.
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Amb aquests antecedents, durant l’any 2004 (el 26
de maig), es va posar en marxa per primer cop el
Pla d’actuació per prevenir els efectes de l’onada
de calor sobre la salut.

Consells per evitar problemes
causats per la calor
L’onada de calor: un perill per a la
salut
Les temperatures molt extremes i l’excés de calor
produeixen una pèrdua de
líquids i de sals minerals
(clor, potassi, sodi, etc.) necessaris per a l’organisme.
Aquest fet pot agreujar una
malaltia crònica o provocar
deshidratació i esgotament.
Si l’exposició a temperatures
tan elevades es perllonga, es
pot patir un cop de calor, que
és una situació que pot acabar sent greu.
Hi ha alguns símptomes que ens poden alertar que
algú està patint un cop de calor: temperatura molt
alta, mal de cap, nàusees, set intensa, convulsions,
somnolència o pèrdua del coneixement. Davant
d’aquests símptomes, traslladeu la persona a un indret més fresc, doneu-li aigua, mulleu-la i venteu-la.
I aviseu urgentment els serveis sanitaris (061).
Presteu atenció a aquests consells, sobretot si
esteu entre aquests col·lectius o sou familiars o
coneguts d’aquestes persones:
• Gent més gran de 75 anys.
• Persones amb discapacitats físiques o psíquiques
i limitacions de mobilitat o autocura.
• Persones que realitzen un activitat física impor-
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tant.
• Nadons.
• Persones amb hipertensió arterial, diabetis, malalties cardiorespiratòries, hepàtiques, Parkinson,
Alzheimer, obesitat o altres de cròniques.
• Persones que prenen una medicació especial
(tranquil·lizants, antidepressius, psicòtrops o diürètics).
Protegiu-vos del sol i la calor i, a casa, controleu la
temperatura:
• Durant les hores de sol,
tanqueu les persianes de les
finestres on toca.
• Obriu les finestres de casa
durant la nit, per refrescarla.
• Estigueu-vos a les estances
més fresques.
• Recorreu a algun tipus de
climatització
(ventiladors,
aire condicionat) per refrescar l’ambient. Si no teniu aire
condicionat, mireu de passar
com a mínim dues hores al dia en llocs climatitzats
(centres comercials, cinemes...).
• Preneu dutxes fresques d’una manera freqüent.
Al carrer, eviteu el sol directe:
• Porteu una gorra o un barret.
• Utilitzeu roba lleugera (com la de cotó), de colors
clars i que no sigui ajustada.
• Procureu caminar per l’ombra, estar sota un parasol quan sigueu a la platja i descanseu en llocs
frescos del carrer o en espais tancats que estiguin
climatitzats.
• Porteu aigua i beveu-ne sovint.
• Mulleu-vos una mica la cara i, fins i tot, la roba.
• Vigileu en els trajectes amb cotxe durant les hores
de més sol i no hi deixeu els infants amb les fines-
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tres tancades.
Limiteu l’activitat física a les hores de més calor
• Eviteu sortir a les hores del migdia, que és quan fa
més calor.
• Reduïu les activitats intenses.
Beveu força i vigileu l’alimentació
• Beveu aigua i sucs de fruita tant com pugueu, fins
i tot, sense tenir set.
• No prengueu begudes alcohòliques.
• Eviteu els menjars molt calents i els que aporten
moltes calories.
GRUPS DE RISC EN CAS D’ONADA DE CALOR

• Gent gran, especialment el grup per sobre de 75
anys.
• Persones amb determinades circumstàncies socials (viure sol, pobresa, etc.).
• Persones amb discapacitats físiques o psíquiques
que limitin l’autocura i la mobilitat.
• Persones amb malalties cròniques: cardiorespiratòries, diabetis, hipertensió arterial, hepatopaties,
etc.
• Persones que reben medicaments que actuen sobre el sistema nerviós central.
• Persones amb hidratació insuficient o que realitzen un excés d’activitat física.
Consideracions clíniques
A l’estiu, les temperatures extremes poden comportar diversos problemes de salut. Quan a una
situació de calor extrema s’afegeix una disminució
en la capacitat d’eliminació de la calor corporal,
s’entra en una situació de risc de desenvolupar les
malalties relacionades amb la calor. Determinades
circumstàncies augmenten el risc de patir aquestes
malalties: unes persones tenen una disminució en

la capacitat d’eliminació de la calor de l’organisme i
altres pateixen determinades malalties de base que
fan incrementar la seva temperatura corporal; són,
sobretot, la gent gran, els nens petits, els pacients
en tractament amb psicofàrmacs, els alcohòlics, els
drogoaddictes i la gent amb malalties cròniques. Cal
recordar que les activitats esgotadores de l’estiu
realitzades a les hores de màxima temperatura també predisposen a patir alguns dels trastorns mèdics
associats amb la calor.
Definicions
Estrès de calor: Percepció de disconfort i estrès
fisiològic associat a l’exposició al calor ambiental,
especialment, durant el treball físic.
Cop de calor: El cop de calor es produeix quan una
persona produeix una quantitat de calor que no
pot eliminar a través de la suor o amb la dilatació
dels vasos sanguinis. Això apareix quan s’arriba a
temperatures molt extremes. És una malaltia greu,
caracteritzada per una temperatura central superior a 40º C i alteracions del sistema nerviós central,
que poden provocar deliri, convulsions o coma, com
a conseqüència de l’exposició a la calor ambiental
o a l’exercici físic extrem.
Esgotament per calor: Malaltia moderadament greu
provocada per la pèrdua d’aigua o sal, a causa de
l’exposició a l’alta calor ambiental o per exercici
físic extenuant. Els signes i símptomes inclouen set
intensa, astènia, disconfort, ansietat, mareig, debilitat i cefalea; la temperatura central pot ser normal,
més inferior a la normal o lleugerament elevada (>37
però <40º C).
Hipertèrmia: Augment de la temperatura corporal
per sobre del nivell de regulació hipotalàmica quan
els mecanismes de pèrdua de calor estan alterats
(per fàrmacs o per malaltia) o sobrepassats per
calor externa (ambiental o induïda) o interna (metabòlica).
Síndrome de disfunció multiorgànica: Canvis que
es produeixen a més d’un òrgan després de lesions
traumàtiques, sèpsia o per cop de calor.
Manifestacions clíniques de la calor extrema
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Tot i que les manifestacions poden ser molt variades (cansament, lipotímies, cremades, edemes...), hi
ha dues grans malalties relacionades amb la calor
extrema: l’esgotament per calor i el cop de calor.
L’esgotament per calor
Es manifesta perquè la
persona es nota molt
cansada, té sensació
de mareig i molta suor.
La pell està fresca
i humida, el pols va
ràpid i la respiració és
superficial i ràpida. En
aquest cas, s’aconsella beure aigua fresca,
dutxar-se i quedar-se
en llocs amb aire condicionat. Si els símptomes no se’n van i no es
recupera en uns trenta
minuts, si apareix una alteració del nivell de consciència o si la persona té alguna malaltia de base,
s’aconsella sol·licitar valoració mèdica urgent.
El cop de calor
És un quadre clínic greu, en què el mecanisme que
permet la sudoració comença a fallar i el cos ja no
pot refredar-se per si mateix. Es manifesta amb una
hipertèrmia molt elevada, normalment per sobre de
40º C, alteració del nivell de consciència (que pot
variar des d’un trastorn del caràcter fins a l’estat de
coma) i manca de sudoració. La pell està vermella,
calenta i seca. Requereix atenció mèdica urgent, ja
que pot portar a la mort del pacient si no se li aplica
un tractament mèdic immediat.
Tractament:
La millor mesura per al tractament de les malalties
relacionades amb la calor és la prevenció. S’aconsella beure molts líquids (les begudes alcohòliques
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o amb molt de sucre són dolentes, perquè faciliten la
pèrdua de líquids). Les begudes per als esportistes
aporten molts ions i permeten reemplaçar les sals
minerals perdudes amb la suor. És important beure
molt regularment, anticipant-se a la sensació de set.
Les begudes molt fresques no són aconsellables, ja
que fan desaparèixer més ràpidament la sensació
de set i, per tant, s’ingereix menys líquids.
A les persones que
tinguin malalties de
base que els imposin
limitar la ingesta de
líquids se’ls aconsella que consultin el
seu metge, per saber
fins a quina quantitat
poden beure durant
l’estiu. És important
la utilització de roba
apropiada: lleugera i
de colors clars.
S’ha d’intentar estar en llocs amb aire condicionat.
Si una persona no en disposa al seu domicili, és
aconsellable que visiti llocs públic que en tinguin,
com els cinemes, les biblioteques o els grans centres comercials. S’aconsella no deixar ningú dintre
d’un cotxe estacionat, amb les finestres tancades.
Les persones que han de treballar exposades a la
calor és important que recordin la necessitat de
prendre begudes no alcohòliques molt sovint i, si
han de realitzar activitats físiques esgotadores,
han de descansar a l’ombra periòdicament. Als
qui tinguin familiars ancians que viuen sols, se’ls
aconsella que els controlin ben sovint, per saber si
presenten algun dels símptomes relacionats amb el
cop de calor.
Si trobem una persona que presenti algun d’aquests
símptomes, se li ha d’aconsellar que busqui refugi
en una ombra o en un lloc amb aire condicionat, i
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intentar fer-li baixar la temperatura corporal amb
qualsevol mètode: submergint-lo en aigua freda,
mullant-lo amb una mànega… mentre sol·licitem
atenció mèdica urgent. Una vegada a l’hospital, se
li iniciaran les mesures de rehidratació i per fer-li
baixar la temperatura corporal.
Recomanacions per a la hidratació de la gent gran
Calcular l’objectiu diari d’ingesta de líquids: per als
primers 20 kg de pes = 1.500 ml; 15 ml/kg addicionals
a partir dels 20 kg de pes. L’aigua ha de representar
un 70-75% de la ingesta calculada.
Comparar la ingesta ideal amb la real per conèixerne el dèficit.
Fer la ingesta hídrica necessària, considerant que
l’administració d’un fàrmac per via oral ha d’anar
acompanyada de 180 ml d’aigua.
Els líquids s’han d’administrar des de les 8 del matí
fins a les 19 hores. No s’aconsella prendre’ls després d’aquesta hora pel risc d’incontinència urinària nocturna i la fragmentació del son.
Situacions amb risc de deshidratació
Demències, depressió, accident cerebrovascular,
diabetis mellitus, infeccions, malnutrició, incontinència urinària, antecedents de deshidratació.
Fàrmacs: diürètics, neurolèptics, antidepressius,
ansiolítics, laxants, corticoides.
Edat: > 85 anys i nadons.
Dependència funcional per a les activitats de la vida
diària.
Estat nutricional inadequat, incloent-hi la ingesta
hiperproteica.
Situacions agudes amb vòmits, diarrea, febre.
Consumidors de drogues il·legals i alcohol.

Els medicaments
que no fem servir
Tots sabem que els medicaments són bons per a
la salut quan són correctament administrats, però
cal recordar que quan aquests medicaments ja no
els fem servir i han caducat, o ens han canviat el
tractament, o no hem acabat la capsa o, fins i tot,
els envasos buits, no els hem de llençar mai al
cubell de les escombraries. Són un residu especial i, per tant, no s’han de barrejar amb les altres
deixalles.
S’han de portar a la farmàcia i així tenim garantit
el reciclat dels envasos i la correcta eliminació de
les restes dels medicaments.
I així, també, protegim el medi ambient!

DANIEL CARMONA,

MARIA LLUÏSA FALGUERA

METGE DE L’ARMENTERA

FARMACÈUTICA DE L’ARMENTERA
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Àlbum de fotos

Temps era temps, els homes del poble, en fila “índia”
entrant a l’església

Històrica nevada a l’Armentera a l’any 1947

L’Armentera el dia de la Mare de Déu de Fàtima.

La plaça Catalunya en el llindar dels anys 60 i 70.

El Carnestoltes de 1961.
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FESTA DE SANTA CRISTINA

2005
Divendres, 22 de juliol
A les 16,30 h A la pista poliesportiva, Gran Xeringada de Colors i Cercavila amb el grup
d’animació infantil El Singlot
A les 24,00 h A la pista poliesportiva, Gran Ball amb l’Orquestra Origen
Dissabte, 23 de juliol
A les 19,00 h, A la pista poliesportiva, 3 sardanes i, tot seguit, Concert
A les 23,00 h A la pista poliesportiva, 2 sardanes i Gran Ball de Nit
Tots els actes seran amenitzats per l’Orquestra Gironina
Diumenge, 24 de juliol
A les 10,00 h Missa amb la Coral Armenterenca
A les 12,30 h A la Plaça Catalunya, 4 sardanes amb la Cobla Els Rossinyolets
A les 19,00 h A la pista poliesportiva, Ball de Vetlla amb el conjunt Boogie Woogie
Tots els actes seran gratuïts.
Organitza:
La Comissió de Festes amb la col·laboració de l’Ajuntament de l’Armentera

47
JULIOL 2005

...
.........

