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ó

Ajuntament
Dilluns, dijous i divendres de 10.00 a 13.30 hores.
Dimarts de 16.00 a 19.00 hores

Infermera, Maria Pilar Badia Puig
Dimarts: ............................................d’11.30 a 13.30 h
Dimecres: .......................................de 09.00 a 11.00 h
Dijous:..............................................de 09.00 a 11.00 h
Divendres:.........................................d’11.30 a 14.00 h
Analítiques
Dimecres i dijous a les 08.00 hores

Benvolguts veïns i veïnes, un altre any de Carbassó.
Aquest any ha estat de consolidació de l’equip municipal. La situació econòmica va millorant lentament, no pels ingressos sinó per
l’esforç que s’està fent per estalviar. Demanem que entengueu la
situació que estem vivint. Esperem que aquest proper any sigui de
liquidació i puguem mirar-nos les coses amb més optimisme.
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Tot i això, s’han anat fent coses: hem arranjat els recs del poble; els
camins, perquè en el moment de la recollida de la fruita estiguessin
immillorables; el camí que va cap a la deixalleria; hem resolt en una
part important els problemes d’aigua del carrer de la Mar, etc.
Potser la situació més complicada que hem viscut aquest any sigui
la problemàtica de l’escola. A la gran majoria d’armenterencs que
hi hem assistit des de fa més de seixanta-cinc anys ens porta boníssims records. Des d’aquest Consistori farem tota la pressió que
es pugui per mantenir-la, sense perdre de vista la situació econòmica actual.
Us vull donar les gràcies a tots per la vostra magnífica col·laboració,
en tots els esdeveniments que s’han fet al poble (fira de la poma,
Reis, festa de la vellesa, teatre, playback, etc.), no volem deixar-nos
cap de vosaltres i, per tant, a tothom GRÀCIES. Continuem, el poble
és vostre i sou, tots, qui el dinamitzeu.
No sé què en penseu vosaltres, però l’equip de govern creiem fermament en la idea que el poble soms tots, per tant, tots els èxits són
vostres i les coses que no s’han fet prou bé, són mancances que
aquest equip de govern no us ha sabut transmetre. Per a nosaltres
és molt important que totes aquelles coses que veieu en el vostre
entorn i en la vostra quotidianitat ens les feu saber per intentar posar-hi remei. Hi ha moltes coses que no són econòmicament costoses però que ens milloren molt la nostra convivència.
El país està vivint canvis molt engrescadors i això ens ha de fer encarar el futur amb ganes de tirar endavant. Aquestes eleccions ens
donaran una perspectiva molt interessant del que espera el poble
de Catalunya del seu futur; sempre que les decisions que es prenguin siguin en PAU serà positiu per a tothom.

Nota: La direcció de la revista no s'identifica necessàriament amb l'opinió dels articles signats, que són
d'exclusiva responsabilitat dels seus autors.

Us desitgem que tingueu un bones festes de Nadal i que aquest any
que se’ns tira a sobre sigui millor que els anteriors.

L’Equip de Govern
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I nformació municipal
Activitats portades a terme i futurs projectes
de l’Ajuntament de l’Armentera durant l’any 2012
Neteja dels recs i el rec del Molí

Arranjament dels camins
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Adequació i decoració del
Rocòdrom de l’Armentera

I nformació municipal
Desviament parcial de les aigües
del carrer de la Mar

Posada en servei del
Bombeig d’aigües EDAR

Creació del servei
d’aigües potables

Ampliació de les aigües potables
dels carrers Marinada,
Camp de l’Arbre i Montgrí.
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I nformació municipal

Discurs de benvinguda de
la flama del Canigó
Per la vigília de Sant Joan a molts pobles antics celebraven el
solstici d’estiu, que és el dia més llarg de l’any: “Sant Joan, el
dia més gran”, diu la dita. És un dels dies de l’any més intens de
costums i creences: les herbes que es recullen avui, per exemple, cobren gràcies i valors excepcionals. Els romans recollien
el gram negre, la berbena, i el costum estigué tan arrelat que el
nom del vegetal va passar a determinar la revetlla d’avui: “Les
herbes de Sant Joan, tenen virtut tot l’any”.
La nit de Sant Joan és la nit del foc. L’encesa de fogueres en
aquesta nit màgica ve de lluny, tot i que els grans focs col·lectius
i de veïnat són més moderns. És molt curiós el costum antic, en
alguns masos, d’encendre una foguera a cada un dels quatre
vents, per tal de guardar la casa de malalties, de lladres, d’embruixaments i de l’atac de mals esperits. Les fogueres se solien
encendre amb la llenya que la mainada recollia per les cases i
que transportava damunt d’una estora vella, que feia de vehicle.
Ens ho diu la cançoneta popular: “Tres dies abans del sant, va
pels pisos la canalla, recollint els trastos vells, canyes i manats
de palla, i aprofiten la diada, del que tenen molts veïns, que desembarassen casa, de mobles vells i roïns.”
En aquesta nit màgica també és tradicional menjar coca, possiblement com una romanalla d’algun ritu solar, per això eren
circulars i amb un forat al mig. Es pastaven a casa, com un de
tants productes de la pastisseria casolana. Era costum de remullar-la amb vi dolç. Hi ha una cantarella mallorquina, que es
cantava mentre es picava el palmell de la mà dels infants, que
deia: “Una coqueta amb sucre i olieta, i enmig un foradet, menjala pel nasset”.
També l’aigua, en el dia d’avui, es creia que estava posseïda de
virtuts especials, exclusives d’aquesta nit. Al punt de la mitjanit,
de totes les fonts es deia que en rajava la ‘flor de l’aigua’, i el qui la
podia agafar tenia assegurades la riquesa, la ventura i la salut.
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Totes les tradicions tenen una càrrega simbòlica, i aquesta ja veieu que més que cap altra. Moltes de les fogueres que es continuen cremant arreu dels Països Catalans s’encendran amb la flama
que els arribarà de Canigó. L’any 1955 al Vallespir, en Francesc
Pujades –veí d’Arles de Tec, enamorat de Canigó i inspirat en el
poema de mossèn Cinto–, va prendre la iniciativa d’encendre un
foc la nit de Sant Joan al cim de Canigó i, des d’allí, repartir la
seva flama per totes les terres de parla catalana, com a símbol
d’una identitat comuna. Aquells anys eren de clandestinitat i no
va ser fins onze anys més tard que la Flama va poder travessar
per primera vegada la frontera i encara amb dificultats.
Ara, per sort, la frontera s’ha quasi esborrat. Els temps han canviat molt i les relacions entre els catalans del nord i els catalans
del sud ja poden ser més normals. Vivim, tots plegats, amb molta
més llibertat. La Festa de la Flama de Canigó, després de tants
anys, ja és una festa normalitzada. Però la càrrega simbòlica que
atresora continua ben viva i és potser per això que celebrar-la
pren encara tot el seu sentit.
Som, culturalment, un sol poble, i la flama ens en fa memòria
cada any. I el fet d’encendre les fogueres amb la mateixa flama
ens recorda que ho volem continuar essent, malgrat les dificultats. Vivim temps difícils, però no per això hem de deixar de ser,
ni de deixar de celebrar les nostres tradicions. Encenem un bon
foc, mengem un bon tros de coca i proclamem ben fort i ben alt:
llarga vida als països catalans.
Gràcies a tots per ser avui aquí. Gràcies per ajudar a què no es
perdin les nostres tradicions.
Visca la flama del Canigó!
Meritxell Ibarz
Regidora de Cultura

A ctivitats

Els Reis Mags
de l’Orient

Festa de la sopa

Aquest any hem començat amb l’arribada del patge reial. Els
nens i nenes del nostre poble s’ho van passar d’allò més bé
entregant la carta.
Tot seguit, l’arribada de Ses Majestats els Reis Mags d’Orient.
Quins nervis i quina sorpresa es van endur els infants amb els
regals que els hi van deixar. Tots estaven molts contents!

El diumenge de Carnaval s’aixeca i un grup de persones preparen la sopa. Ells amb molta il·lusió preparen l’arròs que serviran a tothom del poble que s’apropi a la pista. El temps ens
acompanya i s’aixeca vent quan ja estem per les postres. A la
tarda acabem amb el ball amenitzat pel grup Boogie Woogie.

Concert de
Setmana Santa
El dia 9 d’abril, a la Sala Nova del poble va tenir lloc un concert
molt especial, a càrrec d’un grup de cinc noies que feien servir
només la veu per cantar i oferir l’espectacle. Aquest grup vocal s’anomena Nàiade i a la gent els hi va agradar.

Carnaval 2012
El segon mes de l’any arriba i a disfressar-nos toca! El carnaval ja ha arribat. El dissabte a la tarda i els nens i nenes desfilen per damunt la passarel·la per ensenyar les seves disfresses acompanyats pels músics del grup Boogie-Woogie.
Tot seguit gaudeixen de la xocolata desfeta que se’ls ha preparat.
A la nit, són els pares, mares i també joves del poble qui es disfressen i desfilen amb carrosses pels carrers del nostre poble.
Després, a ballar s’ha dit! Quin goig feien les carrosses!
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A ctivitats

XXIV Festa
de la Vellesa

Festa de
Santa Cristina

El 27 de maig fou el dia escollit per celebrar la Festa de la
Vellesa d’enguany. Aquesta festa començà amb la missa,
una foto de record i, tot seguit, un dinar, fet per gent del poble. Tots, acompanyats pels familiars, van gaudir d’un concert i de ball, amenitzat pel trio format al piano per en Santi,
a la trompeta per en Jordi i a la veu per la Gemma.

La Festa Major d’estiu va començar el divendres a la nit
amb un grup de joves que va tocar per al jovent de l’Armentera. L’endemà a la tarda hi va haver festa de l’escuma
per als nens i nenes, a la nit, un grup per a la gent gran del
poble i tot seguit, per als no tan joves, l’actuació dels Banana Beach i l’Hotel Cochambre. Quin gust veure la pista
poliesportiva a rebentar! No hi cabia ni una agulla!

Revetlla de
Sant Joan
El 23 de juny per celebrar l’arribada del solstici d’estiu, la
flama del Canigó va arribar a les nostres terres amb molta
alegria. Un cop encès el foc, el sopar va començar amb la
companyia inestimable del vent de la zona: la Tramuntana.
Un cop acabat el sopar, la festa va continuar amb el grup
Crossing Roads que va amenitzar la nit més curta de l’any.

696 11 25 16
17472 l’Armentera (Girona)
jesusmadrid85@hotmail.com
www.fusteriajesus.com
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L’endemà, diumenge a la tarda, es va fer un espectacle per
als infants i el concert a la pista poliesportiva a càrrec de
l’orquestra Gerunda. El dijous, 24 de juliol, es va fer la cantada a l’Església per part de la Coral Armenterenca i, tot
seguit, sardanes amb els Rossinyolets a la plaça del Sarau.
Aquesta festa va ser organitzada per la Comissió de Festes, la Diputació i l’Ajuntament.

A ctivitats

I cicle de concerts: nits musicals
Durant els mesos de juliol i agost d’enguany van tenir lloc a l’església
parroquial de Sant Martí tres concerts de música clàssica i moderna.
El dissabte, 27 de juliol, van donar el tret de sortida el trio
Madeskutrio format per pianista, un violinista i una cel·lista
que van interpretar música de Piazzola i de temes de pel·
lícules, entre d’altres. El públic va quedar impressionat. El
dimecres, 15 d’agost, va tenir lloc el concert amb el quartet anomenat Quartet sonor, que ens va delitar amb música
clàssica i del segle XX i per acabar aquest cicle un quartet
de saxos anomenat Sax & Fun amb música moderna, de
pel·lícules i jazz.
Aquest cicle de concerts va deixar un bon regust de boca,
tant per part dels oients com dels participants i es va poder
dur a terme gràcies a la Diputació de Girona, Mossèn Giol i
l’Ajuntament de l’Armentera.

I triatló
a l’Armentera

Diada Nacional
de Catalunya

El 15 d’agost al matí va tenir lloc a l’Armentera el primer
triatló. Els participants van nedar 6 km en el riu Fluvià, 6 km
en bici pels voltants del poble i 6 corrents. Hi va haver uns
200 participants, dos dels quals eren fills de l’Armentera.
Esperem que l’any vinent n’hi hagi més.

L’Onze de Setembre es va celebrar, com és habitual, la Diada Nacional. Aquest cop va ser amenitzada per havaneres
a la plaça de Missa i el respectiu cremat elaborat per gent
del poble. Que bé que sonaven a la plaça de Missa!
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A ctivitats

Fira de la poma
El diumenge, 14 d’octubre, va tenir lloc la Fira de la poma,
aquest any amb 100 parades repartides al casc vell del poble.
La gent d’arreu de la comarca es va apropar a comprar les nostres pomes,
nous i altres articles que els de les parades van posar.
A la Sala Nova es va poder gaudir del muntatge de l’aigua
fet per les senyores grans del poble. També hi havia quadres que artistes del nostre poble van exposar a la sala de
dalt i de les fotos realitzades per un veí del poble.
Tastet d’allioli amb poma de l’àvia Remei. Tot seguit, demostració i tast de plats cuinats amb poma al bar de la Sala
Nova realitzat per gent del poble. I, abans de les sardanes,
entrega dels premis de dibuix i pintura realitzats pels infants i el jovent del poble.
Finalment, la festa va acabar amb l’amenització de sardanes a la plaça Catalunya.
La fira es va celebrar gràcies a la col·laboració de diferents
entitats (Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Departament
d’Agricultura, la Caixa) i amb l’organització de l’Ajuntament.
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A ctivitats

IV Campionat de Bloc en
el rocòdrom de l’Armentera
El passat dissabte, 3 de novembre,
va tenir lloc, al rocòdrom de l’Armentera, el tercer campionat de
bloc.

Va ser tot un èxit, ja que hi van participar una trentena de persones i un
gironí, en Marc Muñoz, de tan sols
20 anys, en va ser el guanyador.

L’acte va ser organitzat per l’Associació Camins Verticals i va comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament.

Festa Major de Sant Martí
El divendres, 9 de novembre, a la nit, tres grups van cantar
i tocar per als joves del poble. Aquests grups van ser Delai,
Bannana Beach i Removida. L’endemà a la tarda el País
de Xauxa van delitar els més menuts i van acabar amb una
xocolatada. Tot seguit hi va haver audició de sardanes amb
els Rossinyolets. A la nit, ball a càrrec de Bells Temps i el
grup de versions The papa’s & the popo’s i a continuació Dj
Armenstyle.

Tots els actes van ser organitzats per la Comissió de Festes
i la col·laboració de l’Ajuntament i la Diputació de Girona.

El diumenge, 11 de novembre, va començar a les 12h a l’església amb l’ofici solemne a càrrec de la Coral Armenterenca.
A les 16h a la plaça Catalunya va tenir lloc la tradicional
trencada d’olles. Es van trencar 150 olles. Impressionant! El
fi de festa el va fer el ball amb el trio Música tres.
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Casal de la gent gran

Casal de la gent gran “Sant Martí”
Un any més volem posar el nostre gra de sorra per col·laborar amb
El Carbassó. Malgrat les greus retallades per part de les administracions,
hem hagut d’espavilar-nos nosaltres mateixos. Gràcies a alguna transacció
interna, venda de loteria i alguna excursió, s’ha aconseguit un mínim
d’euros per poder arribar fins al final de l’any sense haver de suprimir
cap de les activitats que es fan regularment.
Castanyada 2011

Torronada 2011

Dues d’aquestes activitats i celebracions les volem recordar, tot i que pertanyen a l’any passat, ja que no donà temps
a publicar-ho al El Carbassó anterior. La primera fou una
castanyada, celebració típica de la tardor, que tingué lloc
el dia 29 d’octubre del 2011.

La segona va ser una torronada per les festes de Nadal, una
trobada de germanor en la qual ens hi varen acompanyar
els nostres amics i col·laboradors de Viladamat, Ventalló,
Valveralla i Torroella de Fluvià.
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ó

Casal de la gent gran
Dijous gras
Al mes de febrer, temps de Quaresma, no hi podia faltar el Dijous Gras, com sempre, i passar una tarda alegre i divertida.

Excursió a Barcelona
Més endavant, el 29 de juny, es va fer una excursió a Barcelona, per visitar la fàbrica de cerveses Damm.
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Casal de la gent gran
Activitats diàries
El públic masculí continua assistint diàriament al Casal organitzant les tradicionals partides de cartes, billar i altres
jocs, acompanyats per les senyores els dimarts, dijous i
diumenges. Aquests dies el local s’omple i s’aconsegueix
un ambient de cal ample.
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Casal de la gent gran
Curs de costura
El curset de costura organitzat per les senyores del Casal
continua endavant, però amb una particularitat molt acurada. En el dinar de fi de curs 2011–2012 es van proposar
trobar una manera de promocionar el nostre poble, organitzant una sortida nocturna per donar a conèixer a tothom
que hi estigués interessat i de manera resumida la història
i anècdotes de com era abans l’Armentera. Tingué un èxit
rotund i va agradar molt, així que s’acordà que l’estiu que
ve se’n farà una altra. De fet no tot és cosir i fer labors, de
tant en tant també se celebren els aniversaris amb algun
berenar. L’assistència a aquests berenars és molta, per
això se celebren gairebé cada setmana.
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Casal de la gent gran
Curset d’exercici físic

Excursió a les Guilleries

Per no quedar rovellats amb tantes festes, es posaren en
marxa diferents activitats. La primera fou un “curset d’exercici físic i prevenció de caigudes en gent gran”, patrocinat
per la Diputació de Girona i amenitzat per la professora Elena. Començà el dia 5 de setembre i acabà el 5 d’octubre,
amb cinc sessions, i fou un èxit total.

El 16 d’octubre vàrem tornar a sortir d’excursió. Aquesta
vegada de visita a Tavertet i Santa Maria del Far, al bell mig
de les Guillaries, amb unes magnífiques panoràmiques del
pantà de Sau des de dalt dels seus cingles.

També estava prevista una xerrada del Col·legi de Farmacèutics de Girona sobre interaccions aliments–medicaments, però en no haver-hi confirmació per fer-la es va
anul·lar.
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Casal de la gent gran
Curs d’informàtica
Ja començat el mes d’octubre, hem posat en marxa una de
les habituals activitats, un nou curs d’informàtica. Els dies
estipulats per les classes foren els 5 i 19 d’octubre, 2, 16 i
30 de novembre i s’acabaren el dia 14 de desembre, amb un
total de 9 socis apuntats.

Aprofitant l’avinentesa, volem també dedicar un record per
als socis i sòcies absents, amb els qui passàrem tantes i
tantes estones agradables. Estareu sempre en el nostre
record.
La junta del Casal us vol saludar a tots i a totes, desitjantvos un venturós 2013 i unes bones festes.
Josep Oliveras
President del Casal de la
Gent Gran “Sant Martí”
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V ida social

Naixements

Sóc l’Aina Carbó Algueró i vaig néixer el 16 de maig
de 2012.

Bones! Em recordeu? Sóc la Berta i us vull presentar
la meva germana Carla, que va néixer el 17 d’abril. Els
nostres pares, en David i la Montse, estan molt i molt
contents perquè es porta estupendament i jo també!
Ens veiem!

Ei, ja sóc aquí, una petita carbassoneta més! Em dic
Júlia, vaig néixer el 3 de maig i els meus pares són
en Iag Sagrera i la Gemma Lladó.

Hola, sóc l’Eudald Gràcia Serrats. Vaig néixer el 3 de
novembre de 2012. Els meus pares són en Miquel i la
Maite, i tinc una germana, la Mar, que m’estima molt.
Fins aviat!
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V ida social

Tothom diu que el temps passa volant, però nosaltres el gaudim de la millor manera a l’Armentera!
En Bernat va néixer el dia més llarg d’aquest 2012,
i d’aquí poquet ja començarà a la Llar d’Infants.
Encara que els pares siguem nouvinguts, esperem
que ell sigui un súper carbassó! Sergi, Margot i
Bernat.

Hola, carbassons! Em dic Nicolau Planas Maspons i
vaig néixer el 21 de març de 2011. Sóc un nen molt
trapella, però molt afectuós, que corro pels carrers de
l’Armentera, amb la meva germana Mon, darrere dels
tractors. Ens veiem! Un petó.

Hola, em dic Oriol Muñoz Madrid, vaig néixer el 25 de juliol de 2012. Els meus pares són en Pau i la Loli. Tinc moltes
ganes de créixer per poder jugar amb el meu germà Adrià.
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V ida social

Defuncions
Joan Ramon Inglada i Gimeno
Morí el dia 20 de desembre del 2011 a l’edat de 68 anys.

Maria Noguera i Carbó
Morí el dia 4 d’abril del 2012 a l’edat de 91 anys.

Joan Costa i Guillamet
Morí el dia 12 de gener del 2012 a l’edat de 88 anys.

Narcís Palou i Arnau
Morí el dia 22 d’abril del 2012 a l’edat de 62 anys.

Pere Ribas i Armengol
Morí el dia 29 de febrer del 2012 a l’edat de 85 anys.

Cristina Costal i Tarrés
Morí el dia 3 de juny del 2012 a l’edat de 96 anys.

Isabel Vicens i Viusà
Morí el dia 16 de març del 2012 a l’edat de 93 anys.

Josep M. Planas i Llorens
Morí el dia 27 de juliol del 2012 a l’edat de 77 anys.
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E ducació - Llar d’infants

Els espais a la llar d’infants
«passet a passet»
És un ambient familiar i acollidor per als infants i obert
a les famílies perquè puguin implicar-s’hi tant com vulguin i
comunicar-se directament amb el personal docent.
Un espai exterior com a continuïtat de la vida dins l’escola,
amb elements vius i elements inerts.

L’aula, com a espai de referència amb els seus racons d’activitat, però oberta i connectada als altres espais compartits per afavorir la relació entre diferents edats, la llibertat
de moviment i la pròpia autonomia.

Espais adequats a la mida del nen, a la seva visió i als seus
interessos, espais amb els quals el nen interactua contínuament i a on l’educadora manté una presència activa però
no directiva.
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E ducació - CEIP Fluvianets

Visitem un camp d’oliveres de l’Armentera
•.Les olives del camp són arbequines.
• Es cullen olives verdes i negres.
•.Les olives negres tenen més oli que les verdes.
•.Les olives cauen a la xarxa del terra i les recullen
amb la mateixa xarxa.
• Les posen al remolc.
•.Les olives un cop collides s’han de dur ràpid a fer
oli perquè si no es fan malbé i l’oli no és tan bo.
•.Al final les porten a la cooperativa per fer l’oli.
•.Gràcies, Jaume, per ensenyar-nos coses tan
interessants.
Classe dels gegants i gegantes

La història de les tradicions
catalanes als Fluvianets
A Cicle Inicial hem començat elaborant treballs per projectes amb algunes de les tradicions catalanes més importants: festes de Nadal / Sant Joan i Correfoc / Castellers,
trabucaires i bandolers / Pubilles i hereus / Sant Jordi / Gegants, capgrossos i sardanes.

Cada any a l’escola Fluvianets de l’Armentera treballem sobre un centre d’interès, i aquest curs 2012–2013 hem triat el
de les tradicions catalanes.
Hem posat noms de tradicions a totes les classes de l’escola: Sant Jordi (P3 i P4), Gegants i capgrossos (P5), Bandolers i pubilles i hereus (Cicle Inicial), Correfoc (Cicle Mitjà) i
Castellers (Cicle Superior).
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Nens i nenes de Cicle Inicial

E ducació - CEIP Fluvianets

L’escola Fluvianets, una escola verda

A l’escola Fluvianets portem 2 anys compostant la matèria
orgànica per fer adob i afegir-lo a l’hort. A dins hi tirem les
restes de menjar de l’escola. Està situat al costat de l’hort.
Va molt bé per a la natura perquè no contaminem.

paper a un contenidor blau que tenim al pati de l’escola.
Aquest és el segon any que ho fem. Per cada mitja tona de
paper que reciclem ens regalen un paquet de fulls de paper
reciclat.

També ens hem adherit a la campanya Re-paper. Els nens
i nenes reciclem paper per no contaminar el medi ambient. Cada dues setmanes dos encarregats van a llençar el

A més a més, ja fa tres anys que tenim l’hort. Hem après
moltes coses:

• Les eines que s’utilitzen: el rasclinet, l’aixada, la pala...
• Les hortalisses que s’han de plantar a cada temporada:
a la tardor, enciams, faves, pèsols, carxofes, pastanagues, cebes, porros, cols, bròquils, bledes... a la primavera, patates, mongetes, tomates, albergínies, pebrots...
• Els passos que s’han de seguir: treure les pedres i les

males herbes, tirar fems, fer les regues, plantar el planter, regar sovint, cuidar que no hi hagi males herbes ni
animals paràsits...

Aquest any hem anat a buscar el planter als Vivers Bellvehí
i ens l’han regalat. Moltes gràcies!
Els dimonis del correfoc de Cicle Mitjà
Fluvianets al foc!!!
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E ducació - CEIP Fluvianets

La fira de la poma
A l’Armentera, el diumenge 14 d’octubre es va celebrar la 17a Fira de la
Poma i, com en anys anteriors, els
carrers es van omplir de parades
de tota mena que oferien productes
ben variats: aliments com pomes,
allioli, nous, pastissos, joies, roba,
cabassos, calçat, joguines... i molts
més!
Tot el poble es va guarnir molt bé
per rebre els visitants, amb pomes
gegants vermelles, verdes i grogues
i altres detalls relacionats amb les
pomes. Quin goig que feia!
També va quedar molt bonica la
Sala Nova. A l’escenari, decorat
pels alumnes i mestres de l’escola, hi havia unes figures d’uns nois
i noies vestits de catalans ballant
una sardana, amb l’orquestra i la
música de fons i tot. A la resta de la
sala hi havia una catifa al mig que
representava un camp de pomeres
amb els núvols i la pluja al damunt,
i tires blanques que semblaven una
gran cortina al voltant, preparat per
les senyores grans del poble. Feia
molt d’efecte!
Durant tota la jornada va haver-hi
molta gent i tothom s’ho va passar
molt bé. Els que vam gaudir de valent vam ser els nens i nenes amb
les atraccions que hi havia muntades i el concurs de dibuix. A la
tarda, una ballada de sardanes va
cloure la diada.

Esperem que el
proper any tot vagi
igual de bé i, si pot
ésser, millor!
Cicle Superior
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E ducació - AMPA de l’escola

Drets i deures
Gràcies a Déu, tenim la gran sort de viure en una societat on es preveuen i
respecten els drets de les persones, vinguin d’on vinguin.
Podria assegurar que aquests drets
es respecten de manera escrupolosa i són eix vertebrador de tot el
nostre sistema. D’aquesta manera
podem dir, sense por a equivocarnos, que ens trobem en un dels
països més garantistes del món, la
qual cosa s’entreveu en les nostres
lleis principals, entre altres la Constitució i l’Estatut d’Autonomia.
Cal dir que només trobem altres referents comparables en països de
jove democràcia.
El concepte de drets humans que fonamenta tot el que s’ha dit anteriorment,

té les seves arrels en el segle XIX
amb l’humanisme i altres moviments
que es troben clarament influenciats
per un corrent ideològic anglosaxó.
Dit això, m’agradaria fer unes reflexions a títol personal:
– És possible que en aquest “Estat
de dret”, en alguns casos, estiguem
perdent de vista les obligacions?
– És possible que estiguem educant
una generació amb clara consciència
dels seus drets i poca o nul·la observança de les obligacions, les quals, al
capdavall, sustenten aquets drets?

En aquestes contrades, molts anys
enrere, quan encara no havien entrat en guerra els móns cristians i
anglosaxons, sempre s’havia condicionat els drets de l’home a una
sèrie d’obligacions (poso a tall
d’exemple els deu manaments) i
d’aquesta manera, s’establia un
equilibri que va funcionar prou bé
uns quants segles.
La reflexió que potser ens hauríem
de fer com a societat, i més ara, que
corren temps difícils, seria que no
podem oblidar que tots tenim uns
drets molt clars i definits però que,
alhora, també
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R acó jove

KSAL JOVE 2012
VENTALLÓ - L’ARMENTERA
Aquest estiu s’ha portat a terme des de les regidories de Joventut de
Ventalló i de l’Armentera el Ksal jove, una proposta que ha engrescat
joves dels dos municipis en un projecte comú. El projecte ha consistit a
compartir el temps de lleure dels joves realitzant tasques en benefici de
cada poble i també fent activitats lúdiques i divertides acompanyats per un
dinamitzador juvenil titulat com a monitor de lleure per la Generalitat.
El fet d’implicar els joves de dos municipis només ha fet
que aportar beneficis a tothom: s’ha donat resposta a una
necessitat dels joves d’aquesta franja d’edat, s’han unit
esforços entre els dos ajuntaments amb la conseqüent
reducció de despeses, els joves han tingut l’oportunitat de
conèixer-se i ser un grupet que ha fet possible l’execució
del Ksal Jove.
Els joves que han participat d’aquesta proposta són nois i
noies de 12 a 15 anys, de Ventalló i l’Armentera, que segurament haureu vist pel poble carregats amb brotxes i pinzells
els matins del juliol i l’agost.
A l’Armentera han estat arreglant “el poli”, començant a
rentar-li la cara, pintant parets i portes. A Ventalló han estat
treballant al camp de futbol, pintant-ne els vestidors i les
parets i tanques exteriors.
Però no tot ha estat treballar! Banyades als gorgs de Valveralla i a la platja de Sant Pere Pescador, matins de pesca i de kaiak, escalada al boulder de l’Armentera i esports

de “risc” al Llac de l’Aventura... han estat algunes de les
activitats lúdiques que han fet més refrescant les tasques
d’aquest estiu.
I com a gratificació per la feina feta, a final de cada mes
han anat d’excursió a Aquabrava i han fet unes curses als
Kars de l’Escala, amb un berenar de comiat inclòs.
Els objectius d’aquest projecte han estat:
> Oferir una alternativa d’oci per a l’estiu a joves
adolescents que encara no poden entrar en el mercat laboral.
> Executar alguna tasca en benefici del poble.
> Positivitzar la imatge dels joves a mostrar com fan
quelcom en benefici pel poble.
> Potenciar les seves capacitats d’organització i les
seves habilitats en cada servei a desenvolupar.
> Oferir unes activitats d’aprenentatge per als joves i
servei al municipi.
I l’estiu que ve hi tornarem!
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La gastroenteritis
La gastroenteritis és una inflamació de l’estómac
i del budell produïda per un virus o un bacteri.
Els símptomes són: vòmits, diarrees, dolor abdominal i nàusees; a vegades, també, febre i mal de cap. Es podria produir una deshidratació amb pèrdua d’electròlits com el sodi
i el potassi.

Què puc menjar?
Durant les primeres hores no s’ha de menjar cap aliment
sòlid, quan es nota una mica de millora es podrà prendre
una dieta astringent amb algun d’aquests aliments:
•.Iogurt amb bífidus i formatge fresc.
•.Sopa d’arròs, pastanagues o peix.
•.Puré de patata amb pastanagues.
• Ou dur o truita molt cuita.
• Pollastre bullit sense pell.
•.Peix blanc bullit o a la planxa.
• Compota de poma o oxidada (es deixa partida
a trossos a l’aire lliure).
• Codony.
•.Plàtan xafat amb una mica de suc de llimona
i sacarina.
• Pa blanc torrat.
• .Infusions clares de té, camamilla o fonoll.

Què no puc menjar?
• Begudes molt fredes.
• Llet.
• Verdures.
• .Fruites crues menys les pomes, el plàtan
i la llimona.

No s’ha oblidar beure molt de líquid.
També es important prendre sèrum oral, ja que té la quantitat exacta d’electròlits que hem de recuperar. Al principi
es recomana administrar-lo molt a poc a poc i amb cullera
per evitar el vòmit.
Maria Lluïsa Falguera
Farmacèutica de l’Armentera

Catalunya contra el càncer. L’Armentera
Com cada any, ens plau donar-vos els resultats de la capta del
“Dia contra el càncer” a l’Armentera. A la postulació de la “Fira de la poma”,
aquest any 2012, s’han recollit 1.345,35 euros. Moltes gràcies!
Res d’això no es podria fer sense la decidida col·laboració dels voluntaris i voluntàries,
ni tampoc sense la vostra participació.
Gràcies, doncs, a tots.
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A rt i cultura - Armenterencs fent cultura

La gran Xina
Maletes a punt, sortim de l’Armentera cap a Barcelona i llavors a Hèlsinki
(Finlàndia) per fer canvi d’avió (com si vingués de passada...).
L’endemà, arribem a Beijing (Pekín). Temps just per deixar maletes a
l’hotel i, a córrer, que no volem perdre temps.
Beijing, la gran capital de la Xina, és una ciutat molt gran,
centre polític, amb més de dinou milions d’habitants i més
de 45 km de llargària.
La primera parada serà al Palau d’estiu i, només entrar, en
els jardins, ja trobem gent fent gimnàstica, cosa que veurem molt freqüentment durant el viatge.
Aquest palau és un conjunt de jardins, llacs i palaus que va
ésser un lloc d’esbarjo de la cort imperial.

Palau d’estiu.
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Gent als jardins del Palau d’estiu.

A rt i cultura - Armenterencs fent cultura
Al dia següent visitem la plaça més gran del món, o sigui, la
plaça de Tian’anmen, amb més de 440.000 m2 on, per desgràcia, hi van morir molts estudiants durant la revolució.

Tot seguit anem a la ciutat prohibida, o també coneguda com
a Palau Imperial. Té més de 9.000 sales i està tot molt ben
cuidat. Quedem bocabadats, que bé vivien els emperadors!

Plaça de Tian’anmen.

Palau Imperial.

Què puc dir de la muralla xinesa, la Gran
Muralla, Patrimoni de
la Humanitat amb
6.700 km, des de la
frontera amb Corea,
fins al desert de Gobi,
i que forma part de la
Ruta de la Seda? No
la vam veure tota, és
clar, qui pot caminar
tant?

Foto de
grup a la
Gran Muralla.
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A rt i cultura - Armenterencs fent cultura
De tornada, visitem els locals de la seu olímpica del 2008 i
d’aquí anem a sopar ànec “laquejat”, el plat típic de la Xina.

Avió i cap a Xi’an, la ciutat més antiga de la Xina, capital
de dotze dinasties i l’origen de la famosa Ruta de la Seda.
Veiem la pagoda de l’oca major, la muralla de la ciutat i,
l’endemà, el museu dels Guerrers de Terracota. L’emperador va manar fer un exèrcit de terracota de mides naturals
perquè l’acompanyés i el protegís quan fos mort. Fins al
dia d’avui s’han desenterrat 8.000 guerrers, tots diferents,
amb les seves armes i en disposició de combat. És un dels
monuments del Patrimoni de la Humanitat més important
del món, amb 8 km2 de superfície. I el que queda per desenterrar...

Cuiner xinès preparant el plat típic.

Al matí del dia següent fem una volta amb bicicleta pels barris antics i, tot seguit, visitem el Temple del Cel, lloc on els
emperadors de les dinasties Ming i Qing feien les pregàries
al cel per tenir bones collites i bones pluges.

Temple del Cel.
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A rt i cultura - Armenterencs fent cultura
Per la nit, veiem un gran espectacle de balls típics xinesos i,
al dia següent, tornem a pujar a l’avió i tirem cap al sud per
veure la ciutat de Guilin i fer un creuer pel riu Lijang. Aquí
sembla que estem dins d’un conte de fades, quin paisatge
més estrany, amb roques altes que surten del mig del riu,
això sembla un miratge. No m’estranya que s’hi facin tantes
pel·lícules. Hi ha uns relleus calcaris de més de 300 milions
d’anys. Aquí pesquen de nit, d’una manera molt curiosa: agafen un corb marí, el lliguen pel coll i el tiren al riu. Si agafa un
peix petit se l’empassa, però si és gros i no se’l pot empassar
l’hi treuen de la boca i el guarden.

Shangai.

Es conserva una petita part que, com és natural, anem a visitar, el Temple del Buda de Jade i els jardins de Yuyuan, que
són una meravella.

Barca pel riu Lijang.

I una altra vegada cap a l’avió per anar cap a l’est, anem a
Shangai, una ciutat de més de vint milions d’habitants, és la
ciutat més poblada de la Xina i centre econòmic, financer i
industrial del país. També té el port més important del món
amb volum de mercaderies.
El riu Huangpu parteix la ciutat en dues parts, la part antiga
i la ciutat colonial; i la súper moderna i cosmopolita de Pudong, amb els gratacels més alts del món.
Qui vagi a Shanghai i esperi trobar aquella vella ciutat, on la
Rita Hayworth i l’Orson Welles varen filmar la Dama de Shangai, se’ls farà molt difícil de trobar-la, ja que no s’hi assembla
en res.

Jardins de Yuyan.

Per desgràcia, el temps passa massa de pressa i ja torna a
ésser l’hora d’anar cap a casa. Tot el viatge és interessant,
des de la cultura mil·lenària, fins a la gran modernitat, des de
la bicicleta, fins als cotxes més luxosos, des del carrer sense
asfaltar, fins a les grans autopistes dins i fora de la ciutat... i
tot fet en pocs anys. Treballadors sí que ho són.
A la tornada passem per Finlàndia i cap a caseta a reposar.
Mercè Compte
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La nostra escola
L’any 1939 finalitzà el conflicte. El país intentava tornar a la normalitat,
la llarga postguerra obligava les persones a sobreviure com es podia. Incerta
Glòria, obra magistral de Joan Sales, de qui aquest any s’ha commemorat el
centenari del seu naixement, deixa constància, amb serenitat i sinceritat,
del patiment d’una població massacrada durant tres anys llargs.
L’Armentera no en va ser l’excepció, de mica en mica la
calma, si bé que imposada, i el progrés, molt lentament,
retornaren. El poble va millorar les seves infraestructures i, amb elles, la construcció de les noves escoles,
avui tristament notícia, per l’esfondrament de la classe
anomenada anys enrere del “Sagrat Cor”. Aquesta aula
ha tingut, entre d’altres funcions, la del “mes de Maria”,
de biblioteca, de menjador i d’espai polivalent fins en
aquests darrers cursos.
Els que ja som adults no oblidarem mai aquest Col·legi,
la Escuela Nacional on els nens i les nenes, cadascú a la
seva classe, eren alliçonats pels seus mestres respectius, professionals que van acollir, i acullen, els que ara
ja són avis, els seus fills i els seus néts. Aquesta instal·
lació, que ja ha complert 60 anys, ha vist créixer tres generacions de vilatans, que en el transcurs de la història
han anat aparellant-se amb nous mètodes acadèmics
i millors objectius curriculars. L’edifici ha suportat amb
estoicitat i benevolència tots aquests canvis, però el pas
dels anys n’ha afeblit una part. El recinte es queixa, perd
les forces, encara que vol aguantar amb fermesa. Escoltem el que diuen les seves parets: el primer dia d’escola,
els primers aprenentatges, els primers i millors amics,
les corredisses al pati, els càstigs injustos o no, els dies
de fred amb l’estufa de llenya, la formació de la primera
AMPA, tants i tants records… Fem poble, reconeixem el

que ens ha donat, segurament una de les millors etapes
de la nostra vida. No és només la nostàlgia dels que ara
ja som grans, és una qüestió d’exigència, d’orgull, de seguir tenint “la nostra escola” en condicions i, sobretot,
d’agraïment a tots els mestres i les mestres que han format, i formen, en aquest espai, persones amb principis
i valors.
Des d’un altre vessant, l’Associació Cultural El Pont Nou
procura, dintre de les seves possibilitats, aportar el seu
gra de sorra, reforçant aquesta intenció. L’estimació vers
el nostre poble es tradueix en el respecte a les persones,
a la llengua i a les institucions, i en aquest cas a les “més
nostres”, l’escola, el municipi, la parròquia (també amb
la caiguda de part del teulat de la Sagristia Vella). Per
això s’ha enfocat el primer lustre de la nostra existència a promoure aquesta cultura pròpia. Potser la nostra
tasca no té la grandesa ni la vistositat de les grans associacions, potser encara hi ha gent que no ens coneix,
després de cinc anys!!! però el suport d’un bon nombre
d’armenterencs i armenterenques ens anima a seguir.
Avançar és costós, una vegada més ens repetim, però
tenim l’esperança que quan passi aquesta crisi ho podrem millorar. De projectes i propòsits n’hi ha molts, però
ens superen les mancances de caire econòmic per poder-los tirar endavant.

FARMÀCIA
M. LLUÏSA FALGUERA SACREST
Plaça Catalunya, 11 - 17472 - L’ARMENTERA
Tel./Fax 972 52 01 47
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L’amic Inglada
A les fotografies que acompanyen aquest escrit veureu
una bona part de la tasca feta enguany. Però en aquestes imatges hi manca una presència, la d’un bon amic
que ens va deixar fa gairebé un any, un historiador, un
investigador, el nostre “convidat d’honor” de la diada
de Sant Jordi, un armenterenc que s’havia posat com a
fita recuperar la nostra història, enfortir la nostra identitat: en Joan Ramon Inglada. Trobarem a faltar els seus
interessants articles en aquesta publicació, el sincer
respecte que tenia pels estudis d’en Joan Riera, d’en
Jaume Caussa i de l’Enric Riera, el treball conjunt amb
els seus amics Pere Ros i Joaquim Armengol, i els llaços
d’amistat que va crear amb diverses famílies del poble.
No va deixar mai d’escriure sobre el nostre poble des
que va venir a viure-hi. Avui en el Carbassó es parla de
tu. Tindrem sempre present les teves paraules:

«Seguim pregant als veïns de l’Armentera que trobin
interessant aquest humil treball, que revisin les seves
cases cercant informació en els documents i dates, i
noms a les pedres o a les voltes, per aconseguir que no
es llenci cap paper ni cap objecte abans d’estar segur
que no té cap interès com a testimoni històric.
Els animem també a conservar i a rehabilitar les seves
cases, i a destruir el mínim possible el seu entorn. En la
majoria dels casos, l’obra més humil és irrepetible. La
gran història té com a fonament el conjunt d’aquestes
petites històries locals, com les que un dia van tenir com
a protagonista la nostra estimada Armentera».
Els masos de l’Armentera
Valgui, amb aquestes línies, el nostre record i agraïment
més sincer.
Associació Cultural El Pont Nou

Conferències

Conferència a càrrec de Salomó Marquès.
El president de l’AC el Pont Nou lliurant un record a Adela Grau,
vídua de Joan Ramon Inglada.

Josep M. Sòria presentat per Borja de Riquer.

Mossèn Joaquim Lleal i Maria Alsina.
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IV Concurs Literari Sant Jordi

Pilar Armengol i Maria Duran presentant l’acte.

Alba Vallès Baix. 1r premi. Categoria A.

Ainara Aguirre Oses. 2n premi. Categoria A.

Arnau Planas Palou. 3r premi. Categoria A.

Laura Aulina Roca. 1r premi. Categoria B.

Mariona Isern Roca. 2n premi. Categoria B.
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Bernat Puig Aupí. 3r premi. Categoria B.

Cèlia Garbí Lamich. 1r premi. Categoria D.

Pere Ros Aulet. 2n premi. Categoria D.

Anna Camps Buscarons. 3r premi. Categoria D.

Agnès Fort Hugas. Accèssit. Categoria D.

Nabil Moutalibi. Menció. Categoria D.
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M. Teresa Santamaria Bech. Menció. Categoria D.

Foto de tots els guardonats.
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ó

Cristina Granés Santamaria (representada per M. Teresa Santamaria). Menció. Categoria D.

A rt i cultura - Associació Cultural Pont Nou

Activitats infantils
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ASSOCIACIÓ CULTURAL EL PONT NOU
acpontnou@gmail.com
l’Armentera
http://acpontnou.blogspot.com
PROGRAMACIÓ CLUB DE LECTURA 2012-2013
Setembre 2012
Dia de la trobada: 17/09/12
Llibre que repartim: Aigües encantades (Joan Puig i Ferrater)

Octubre 2012
Dia de la trobada: 29/10/12
Llibre que repartim: Ara que tinc quaranta anys (Rafel Vallbona)

Desembre 2012
Dia de la trobada: 03/12/12
Llibre que repartim: Atrapada al mirall (Gemma Lienas)

Gener 2013
Dia de la trobada: 14/01/13
Llibre que repartim: L’Illa de l’holandès (Ferran Torrent)

Febrer 2013
Dia de la trobada: 25/02/13
Llibre que repartim: El nas de Mussolini (Lluís Anton Baulenas)

Abril 2013
Dia de la trobada: 08/04/13
Llibre que repartim: Donde las mujeres (Álvaro Pombo)

Juny 2013
Dia de la trobada: 03/06/13
Llibre que repartim: _________________________ Comentaris: Opinions del darrer llibre i COMIAT

HORA TROBADES: 8.30 h. del vespre
LLOC: Biblioteca
OBERT A TOTHOM

ASSOCIACIÓ CULTURAL
EL PONT NOU - l’Armentera
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ACTIVITAT TEATRAL DE
L’ARMENTERA 2011-2012
El grup Maisomtots Teatre ha representat aquest any una adaptació de l’obra
“Arsénico por compasión”, traduïda aquí com a “Arsènic i puntes de coixí”.
La nostra adaptació “Tietes, una família de grillats”, volia emfatitzar els dos
personatges centrals de l’obra, dues tietes velles, maniàtiques i assassines
que alhora eren encantadores i prou boges com per creure que enverinar
gent gran era una obra de caritat cap a aquelles persones soles i tristes....
Potser seria bo que es digués que en una
companyia de teatre amb molts actors i actrius, per molt amateur que sigui, sempre
passen coses, i amb aquesta obra ens va
passar de tot. Som quinze persones, més
tots els col·laboradors i els amics que ens
ajuden a tirar endavant els nostres projectes
i en aquesta ocasió va ser com una carrera
d’obstacles. Si més no, penso que l’obra “Tietes!” va resultar un exercici molt constructiu
per a nosaltres i que va agradar molt al públic
pels comentaris que es van fer després.
Sempre dic als meus companys actors i actrius que no hi
ha paper petit, que cada paper és molt important per al
conjunt de l’obra, i així va ser.

Tots i totes varen fer un treball magnífic al
marge de com fos de llarg. Varen tenir prou
recursos per ajudar-se entre ells durant les
representacions, i això em va emocionar molt.
Hem aconseguit funcionar com un sol cos
en cada representació que era, i és, un dels
meus objectius quan vaig començar aquesta
aventura.
Del proper projecte m’agradaria parlar-ne
poc, ja sabeu el que diuen de la gent del teatre i les seves manies... El que sí que vull és
donar-vos alguna pista: és un clàssic francès i es tractarà de nou d’una comèdia, que serà “majestuós” i que els
assajos estan anant molt bé.
Com sempre, agraeixo a tothom que està implicat amb
el teatre d’una manera o d’una altra, la seva dedicació
i ajuda.

El grup Maisomtots Teatre. Foto: Pere Vallès
El grup de teatre saludant el públic al final de l’obra. Foto: Pere Vallès
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Cant d’enyor a un home bo
(Josep M. Planas i Llorens)

Sota el vol del teu barret,
un somriure generós
i un cor obert a tothom,
regalaves a diari
tot venent el noticiari.
I enganxant-te a la vida
amb il·lusió i alegria,
fins al darrer alè,
conservares l’esperança
dels qui viuen dia a dia
sense esperar cap miracle.
D’allà on siguis procuraràs
vigilar la llibreria,
ajudaràs la Maria
a fer les devolucions,
i, potser, a algun nou amic,
li donaràs La Vanguardia,
El Punt o l’Empordà,
nom de la terra,
bressol de la llengua
que tu tant has estimat.
I ara...
...has marxat i quedem orfes
de tu i la teva presència,
però tot i la teva absència
hi ha un xic de tu
en tots nosaltres...
un pòsit que només deixen
els homes bons i afables,
vivint una vida digna
senzillament entranyable.
Cèlia Garbí i Lamich

BI
VER
PRO

B

ÀRA

No diguis tot el que saps,
no facis tot el que pots,
no creguis tot el que sents,
no gastis tot el que tens;

Oratge
I t’ensenyaré les platges,
les roques, les barques,
les onades dolces
i les nits de calma.
Veuràs les boires grises,
veuràs el roig de l’alba,
caminaràs per dreceres
per marges, per muntanyes,
t’espinaràs en garrigues,
et banyaràs en cales.
Jo seré l’aigua dolça
o bé la mar salada,
també la tendra carícia
del sol de la tarda.
Els meus petons
com la rosada,
lliscaran suaus
damunt ta pell glaçada.
I tu, t’estremiràs
en una llambregada
d’amor.
I just llavors,
en aquell instant,
em sentiré estimada.
Cèlia Garbí i Lamich
I Premi de la categoria D
IV Concurs literari – L’Armentera 2012

perquè:
el que diu tot el que sap,
el que fa tot el que pot,
el que creu tot el que sent,
el que gasta tot el que té;

moltes vegades:
diu el que no convé,
fa el que no ha de fer,
jutja allò que no veu
i gasta allò que no té.
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La trucada

J

ust d’obrir els ulls i després d’una nit de confusió i desordre, el primer que albiro és una
tènue claror que remarca el quadrat de la
finestra. S’esgota la nit i la llum de l’albada em diu
que comença un nou dia.

explicar i en els moments de solitud en una nit
d’insomni penso que me’n sortiré, si més no, la
paraula indicada s’amaga darrere d’un núvol que
em priva d’accedir-hi quan jo vull.

Però el cas és que ara m’adono amb tristor que
he tardat massa a fer-ho i sento com una mena
de culpabilitat. He hagut de decidir-me ara precisament en adonar-me que la memòria m’està
traint... Com és que m’ha costat tant reaccionar?

És cert, tots hi estem exposats, des del més distingit al més necessitat, l’única diferència està en
què uns acabaran entre coixins de seda i els altres ho faran entre catifes de solitud i pobresa.

El que em passa no sé si és a causa dels anys o
Ara, és aquell moment en què tot és nou i penso que a la malaltia, però en qualsevol cas pot esdevenir
avui, com diu la cançó... «hoy puede ser un gran dia». un llarg procés, i el més llastimós és que no s’arriba a la total destrucció d’un mateix fins que t’has
El cas és que per fi, ahir vaig fer la trucada que ja fet un tip d’errar amb les coses més senzilles i
feia massa temps em voltava pel cap. Vaig veure mortificar a qui més estimes.
que no és tan difícil agafar el telèfon, marcar un número i donar una esperança, n’hi que sigui minsa, a Tots sabem prou bé pels mitjans de comunicació
de persones influents com savis, músics, invesl’immens problema que es viu darrere la línia.
tigadors, metges que al llarg de la seva vida han
Penso que és ben poc el que vaig fer, comparant- estat famosos, necessaris i eficients per la seva
ho amb la gran magnitud del problema, només sóc trajectòria i que també irremissiblement s’han
un granet de sorra en una platja immensa, una trobat després dels anys que no saben qui son,
gota d’aigua al mig del mar, però per un moment ni que fan. Ja no coneixen aquells que havien esm’he sentit útil i si serveix per a alguna cosa, per timat, els que fa ben poc identificaven amb ulls
closos, pel seu to de veu o per la seva olor.
petita que sigui, ja em sentiré satisfeta.

Però en algun moment tots es preguntaran sense
El meu cervell està desconcertat i boirós. Con- remei i amb els ulls perduts... On sóc, et conec?
centrar-me en un fet qualsevol em costa un gran
esforç, recordar una data, un nom o bé un lloc, M’esborrona enormement que pugui arribar aquest
em sembla una muntanya i en aclucar els ulls el dia, que algú que m’estimo, o potser jo mateixa,
meu pensament gira i gira per paratges foscos i ens trobem morts amb vida. Per això, aquest matí,
emboirats. Massa sovint el meu cap està absent, en veure la primera llum i pensant amb la trucada
com ho fa el sol entre nuvolades i una sensació he cregut que podem tenir noves esperances.
de deixadesa m’omple els sentits.
Algú molt qualificat i amb noves tecnologies està
La meva gran afició des de sempre ha estat es- treballant pel bé de la humanitat. Segur que trocriure, embruto quartilles sense dir grans coses barem entre tots un nou camí, un camí de certeperquè no dono per a més, però la il·lusió de dir, ses i d’il·lusions si anem seguint cooperant en les
explicar i esborrallar papers no m’ha deixat mai moltes investigacions que es fan.
i començo a dubtar si podré fer-ho gaire temps.
Qui sap si serem nosaltres els afortunats.
Cada cop em costa més treure de la meva ploma alguna cosa de bo i que tingui sentit. No esAnna Camps
tic mancada de idees, tinc un munt de fets per
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Llum de ponent

T

ot i estant arrelat al terra sempre m’he sentit
lliure. Creixo recte i amb valentia, desafiant
com puc les adversitats que em suposa viure
el dia a dia.

Ell era com el nostre símbol, el nostre guardià, d’alguna manera, ell ens protegia. Teníem la seguretat
que mentre ell seguís viu i rígid allà dalt, nosaltres
estàvem segurs. No ens podia passar res de mal.

Miro sempre amunt cap al cel, a la llum que em dóna
vida i em sento bé, perquè mai no m’he sentit sol.
Visc envoltat d’amics que, com jo, s’enfilen sense
descans buscant molt amunt l’aire net de cada matí
i l’escalfor del sol els migdies d’hivern.

A trenc d’alba, quan el sol tímidament emergia per
l’horitzó, ell era el primer en rebre’l, mentre cada
tarda amb la llum del crepuscle, el darrer a gaudirlo. Es trobava emplaçat als quatre vents, res no hi
havia al seu voltant que el protegís, però a ell tant
li era. En els dies de forta tempesta se’l veia segur
sempre dret, rígid en el seu pedestal. Havia crescut
en un lloc difícil superant amb èxit moltes calamitats, estava ben arrelat al terra i després de tants
anys, estàvem convençuts que no hi hauria res que
li pogués fer mal.

Junts formem un gran bosc, un meravellós bosc
de pins plens de vida des de la terra, fins a l’última
branca, així portem dècades oferint tot el que tenim,
per bé de l’espècie humana i animal.
Fa molts anys que vaig néixer, tants, que he perdut
el compte. Enmig de tots nosaltres i potser una mica
avergonyits també van creixent lentament els més
joves, un munt de pins adolescents que ens mirem
encuriosits, emmirallant-se amb la nostra experiència. Aniran aprenent de mica en mica tot el que per
a nosaltres ja és història i així, arribaran en un dia
molt llunyà, a lluitar com nosaltres, per sobreviure.

Però no havíem calculat que tot el que neix ha de
morir i un dia aquell cel que ens captivava, va capgirar el seu destí, ja que enmig d’una gran tempesta, li
envià l’impacte d’un llamp tan precís, que el va ferir
de mort.

Tardà molts anys a desaparèixer del tot. Tingué una
Quan la tramuntana rellisca entre el nostre fullatge, lenta agonia, però era evident que no s’hi podia fer
s’alça aquell conegut brogit metàl·lic, que se’ns en- res. Es va anar marcint poc a poc davant de la nosduu d’aquí cap allà sense descans...
tra impotència
És la música de fons, és la nostra veu, la que convivim durant molta part de l’any i és ella, evidentment,
la que ens dóna vida, la que ens fa forts i indestructibles. Estem prudentment separats uns dels altres,
si més no, els nostres braços s’ajunten, es mimen,
s’abracen... Ens trobem preparats per ajudar a qui
ho necessita, a vegades aguantem el més dèbil o
també abriguem el que té fred. Som com una gran
família i és així com vivim... Ens alegrem quan un
neix i ens entristim si un de nosaltres es mor.

El foc li havia cremat el cor i fou inútil resistir-s’hi.
Ara, a l’hora del capvespre, no hi ha res que ens privi d’una meravellosa posta de sol, però no em compensa. A dalt del turó sols hi ha un esquelet negre,
recargolat i trist.
Hem hagut d’aprendre a viure sense ell i, com ell,
segur que aguantarem fins que ens vinguin els infortunis, sense pensar amb rendició.

Dins meu, molt endins, hi guardo un munt de records Tots hi estem d’acord i jo més que ningú, hem de viude tota mena i, si m’endinso en ells, encara puc veu- re amb fermesa com ell fins a la mort, ja sigui davant
re a ponent i amb certa malenconia aquell immens d’un llamp, d’un foc o bé d’una màquina.
pi enlairat dalt del turó. Me’l mirava amb admiració
per la seva forma harmoniosa i a la vegada robusta.
Anna Camps
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Associació Amics del Playback
Tardor del 2007. A l’Armentera, un grup de persones de totes les edats amb
moltes ganes i amb una gran iniciativa es va proposar col·laborar amb la
Marató de TV3 organitzant un “playback” per recollir fons per les malalties
cardiovasculars. Van tenir el suport de l’Ajuntament de llavors, el qual posà
a la seva disposició la Sala Nova i l’equip de música. Així, es va poder fer
realitat la idea d’aquell grup d’armenterencs/ques.
Fou un èxit total i absolut i, gràcies a l’empenta de tots en
el dia d’avui, encara es continua representant tot seguint
les passes d’aquells que en foren pioners. Ací volem reflectir l’homenatge a tots els que han treballat i als que

seguim fent-ho perquè aquesta noble causa pugui continuar endavant. A continuació us volem presentar una
petita estadística del que s’ha recaptat en les diferents
actuacions.

Playback 2007 - Recaptació per
“La Marató de TV3” dedicada
a les malalties cardiovasculars

Playback 2009 - Recaptació per
“La Marató de TV3” dedicada
a les malalties minoritàries

3.358,00 €

2.047,23 €
Playback 2008 - Recaptació per “La Marató de TV3”
dedicada a les malalties mentals greus

2.416,23 €
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Playback 2010 - Recaptació per “La Marató de TV3”
dedicada a les lesions medul·lars i cerebrals adquirides

2.475,61 €
Playback 2011 - Recaptació per “La Marató de TV3”
dedicada a la regeneració i trasplantaments d’òrgans i teixits

1.934,80 €
Donació de l’Associació
Amics del Playback de l’Armentera
a “La Marató de TV3”
dedicada a la pobresa

200,00 €

Amb aquesta recopilació de fotos dels diferents
Playbacks, donem les gràcies a tots els artistes que
han col·laborat i encoratjar-los a què segueixin per
molts anys. Endavant!
La Junta us desitja un pròsper 2013.
Bones Festes!
Jaume Bofill i Badruna
President de l’Associació Amics del Playback
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Pessebre

«Ai, si no fos aquesta nit tan clara,
seriem tros de carn i pensament,
que no coneix d’on ve, ni on va, ni on para,
pell d’home arrossegada pel corrent.»
Poema de Nadal (Josep Maria de Sagarra)

Per celebrar els dos grans misteris de la nostra fe, Nadal i Pasqua, la litúrgia
ens convoca quan ja és de nit.
Ens trobem la nit del dissabte al diumenge de Pasqua per
celebrar la resurrecció de Jesucrist. El Pregó Pasqual diu:
“Oh nit benaurada!, només tu vas saber l’hora en què Crist
ressuscità d’entre els morts”.
I avui, en aquest Nadal, que com la nostra pròpia vida és
sempre igual i sempre diferent, ens trobem de nit, per celebrar el misteri del naixement del Fill de Déu. El profeta Isaïes ens diu: “la noia que ha d’infantar tindrà un fill, i li posarà
el nom d’Emmanuel, que vol dir: “Déu amb nosaltres”.
La nit no és ben bé igual que la fosca, en la fosca no hi veiem res. En la nit veiem altres coses. El que és més evident
durant el dia desapareix i sorgeixen la lluna i els estels.
Amb la claror de la nit les coses canvien.
La nit és el moment de la revelació, del misteri. I, aquesta
nit de Nadal, és la del misteri de Déu que es fa un de nosaltres, que es fa com nosaltres, perquè nosaltres puguem ser
semblants a ell.

Heus aquí, doncs, el misteri d’aquesta Nit: ens ha nascut
el salvador que és Déu amb nosaltres. Un salvador que no
s’imposarà com ho fa la llum del sol, que no admet dubtes.
Un salvador que demana ser acceptat i acollit, com un infant.

Va ser a la nit que els pastors van veure l’estrella i l’àngel
de llum que els deia “avui a la ciutat de David us ha nascut
el Salvador, que és el Messies, el Senyor. Les senyes són
aquestes: trobareu un nen en bolquers, posat en una menjadora”. Paraules clares i misterioses a l’hora.

La nit, el Salvador, nosaltres i el camí fins a la cova. Aquest
és el paisatge del nostre pessebre interior. Hi trobem els
personatges de sempre. Iguals i diferents, com nosaltres.
Els ramats, l’àngel, el rabadà i els pastors. Tots embolcallats en aquesta nit misteriosa.

“Us ha nascut un salvador”, diu l’àngel. “Us ha nascut”, a
vosaltres. El nen és en un portal, en una menjadora, entre el
bou i la mula de l’estable.

Haurem de triar entre la tranquil·litat de jeure per sempre a
la palla, com el rabadà, i l’aventura de sortir i caminar, com
els pastors. Rabadà i pastors han vist i han sentit el mateix.
Un, es queda, els altres, caminen. Els pastors caminen perquè els ho ha dit un àngel. No és prou misteriós tot plegat?

Els misteris no són per entendre’ls. No cal que ens esforcem per penetrar-los. No són un desafiament a la nostra
intel·ligència o a la nostra capacitat.
Els misteris són per entendre’ns i no per entendre’ls. Per
entendre’ns una mica més, perquè puguem descobrir una
mica més qui som, i què hi fem aquí. I què hi hauríem de
fer.
En els misteris, com el d’avui, ens hi hem de reconèixer. Els
misteris de Déu també parlen de nosaltres, que som fets a
la seva imatge i semblança. Són com la nit, amaguen unes
coses i en fan evidents unes altres. Canvien la llum i la fesomia del nostre món i de nosaltres mateixos.
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Què ens diu el misteri d’aquesta nit? Ens diu que no estem
per damunt del bé i del mal. Ens diu que no som aquest tros
de carn i pensament que no coneix d’on ve, ni on va, ni on
para. Ans al contrari, que el bé i la bondat són la raó del
nostre camí. I que Déu, bondat infinita, n’és el terme.
Ens caldrà posar-nos en camí, com els pastors. De nit, carregats amb els nostres dubtes. Caminar amb el cor obert
cap aquesta trobada amb Déu, avui amagat en el misteri de
l’Infant ajagut en un pessebre.
Mn. Joaquim Giol i Aymerich

O pinió

Joan Ramon Inglada,
armenterenc d’adopció

Havia nat un 8 de maig de 1943 al barceloní barri de Gràcia.
Cursà estudis d’empresarials, d’història i de publicitat. Va dedicar-se
professionalment al món de l’empresa fins a l’any 1996.
Arran de la malaltia coronària que l’allunyà del món laboral, decideix,
juntament amb la seva muller, Adela Grau, traslladar sa residència
definitivament de Barcelona a l’Armentera l’any 1998.

Poc temps després de la seva arribada s’adonà que en un passat
obscur hi havia una interessant
història del poble, la qual cosa
l’estimulà a posar-se a treballar
tot seguit per descobrir-la.
Disposava lliurement de tot el seu
temps i per això es dedicà, entre
altres coses, a la seva gran afició: relatar històries. Observant,
consultant la documentació dels
arxius i amb l’ajut dels veïns neix
el llibre “Els masos de l’Armentera” que és, per damunt de tot, un
homenatge al nostre poble.

Era un entusiasta col·laborador
d’El Carbassó, la revista armenterenca que s’edita cada any per
Nadal, també de l’associació cultural local, El Pont Nou. Es vinculà
a diverses entitats culturals de la
comarca: l’Associació d’Amics
del Castell de Figueres, el Centre
d’estudis empordanesos. I sempre que podia trobava temps per
gaudir de la companyia dels seus
quatre néts que el consideraven
el millor avi del món.
Dissortadament va deixar-nos el
dia 20 de desembre de 2011, però

en la llista que ell va ordenar dels
personatges, de les institucions i
dels fets del poble que s’intitulà
“Els mites de l’Armentera”, des
d’ara el seu nom hi figura amb
lletres majúscules i mai més no
s’esborrarà.
Al temps d’expressar-te el gran
buit que ha deixat la teva absència et diem:
Moltes gràcies, Joan Ramon,
l’amic de tothom.
Pere Ros
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DATES

ORGANITZADORS

Quina
de Nadal

25 de desembre de 2012
A les 19 h,
a la Sala Nova

Club de Futbol
de l’Armentera

26 de desembre de 2012
A les 19 h,
a la Sala Nova
30 de desembre de 2012
A les 19 h,
a la Sala Nova
1 de gener de 2013
A les 19 h,
a la Sala Nova
6 de gener de 2013
A les 19 h,
a la Sala Nova
Arribada del
patge reial

29 de desembre de 2012
A les 18 h,
a la Sala Nova

Comissió de Festes
amb la col·laboració
de l’Ajuntament de
l’Armentera

Cavalcada
de reis

5 de gener de 2013
A les 18.30 h

Comissió de Festes
amb la col·laboració
de l’Ajuntament de
l’Armentera

