o
´

núm.

11

........
.........
.........
.
.
.
.
.
.
.
.
.......
.........
DESEMBRE
.........
.
.
.
.
.
.
.
.
.........
.
.
.
.
.
.
.
.
....
.........

Revista de l’Armentera

Fotografies: Joan Pujol

2013

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

Serveis

2

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

3

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

4

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

7

Editorial

Informació municipal
Activitats

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

13

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

16

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

21

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

26

Casal de la gent gran
Vida social
Educació
Salut

Telèfons d’interès
Ajuntament Tel:......................................... 972 520 121
Fax: ............................................................ 972 520 554
Pg. web:.................................... www.armentera.cat
A/e: .............................. ajuntament@armentera.cat
Consell Comarcal de l’Alt
Empordà ...................................................972 503 088
Col·legi públic de
l’Armentera .............................................. 972 520 502
Escola bressol ......................................... 972 521 826
Dispensari Metge ................................... 972 520 206
CAP I’Escala ............................................ 972 776 060
Clínica Dental .......................................... 972 520 829
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
Deixalleria
Dissabtes de 09.00 a 13.00 hores, excepte festius

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

28

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

42

Dispensari

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

48

Metge, Daniel Carmona Guerrero
Dimarts:............................................................. 11.30 h
Dimecres:.......................................................... 09.00 h
Dijous:................................................................ 09.00 h
Divendres:......................................................... 11.30 h
Cal demanar visita amb antelació

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

50

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

51

Art i cultura
Entitats

Del passat quan era present
Parròquia
Opinió

2

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
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Analítiques
Dimecres i dijous a les 08.00 hores

Benvolguts veïns i veïnes,
Aquesta vegada vull parlar-vos dels moments històrics que estem vivint.
La situació general s’està agreujant, sobretot a Catalunya, on part dels impostos que es recapten no tornen per la solidaritat amb les altres regions d’Espanya. Tot i que el govern de l’Estat
espanyol diu que la cosa millora, el que sí que és veritat, és que cada vegada hi ha més atur i
menys feina. Les feines que es troben són temporals i en sous de fa molts anys.
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Els que estant patint més aquesta situació són els joves, en els quals els percentatges d’atur
són brutals. Sort dels avis, pares i parents que donen un cop de mà.
És una vergonya i un menyspreu que algú pugui pensar que els catalans som insolidaris amb
la resta de l’Estat o del món. Cada vegada que hi ha una catàstrofe, ens hem abocat a ajudar,
enviant tot tipus de materials, tenim gent que està en totes les parts del món ajudant, sense
esperar més recompensa que un somriure de les persones que ajudem. Un fet que deixa clara
la nostra solidaritat és la Marató, en què tothom hi col·labora i aquesta participació de tothom
és única al món i està sent estudiada pels sociòlegs, per aquesta manera de ser diferents.
Catalunya no és insolidària i en moments com aquests, de restriccions i retallades, hi ha massa
diferència entre el que aportem i el que ens tornen. Aquesta situació econòmica més la infinitat de greuges que l’Estat està infligint a Catalunya, llei Wert, infraestructures, etc., ens porta
cap un únic camí: el dret a decidir el nostre futur, si volem continuar sent part d’Espanya o, per
altra part, volem continuar sols.
Aquest dret és inalienable i forma part del ser de les persones, qualsevol altra cosa es pot
convertir en una imposició amagada dins de majories absolutes i altres subterfugis. Les lleis es
fan per servir a les persones i no aquestes a les lleis, quan la majoria d’un poble vol canviar-les.
Una persona a qui jo estimava moltíssim, la meva mare, va escriure l’any 1976:
“Realment no he acabat de creure en la resurrecció de la Pàtria. Madrid no permetrà mai una
Catalunya autònoma perquè té al moll dels ossos no sols el centralisme, sinó una gran incomprensió i, fins i tot, diria odi per les regions, especialment per les perifèriques de les que viu.
El pes de la història és gran per a nosaltres, a ells els serveix de nòdul d’una Espanya uniforme i castellana.
I on hi veig el gran enemic és en els mateixos catalans i en els emigrants. Els primers perquè estant creant una sèrie de partits polítics, segons ells representants de Catalunya, que
és lògic que han de ser-hi però que no sé fins a quin punt poden ésser ella i, els altres,
perquè malgrat les seves expressions de catalanitat no poden sentir-la.
Ai! Catalunya! fa tants anys que he perdut les il·lusions”.
Bé, a aquesta dona del segle vint li podem dir que vàrem aconseguir l’autonomia, que vàrem
aconseguir que els nens i nenes nascudes a Catalunya o que hi han vingut a viure, rebin una
educació en català i castellà per igual, que la gent que va venir de fora en una gran majoria
s’ha integrat i sent Catalunya com la sentim nosaltres. Que no podem perdre les il·lusions, ja
que estem en la recta final de l’obtenció d’un país propi, si podem o no decidir, i després un
referèndum sobre si la majoria de la gent que viu a Catalunya vol ésser independent o no.
I això dins del més estricte respecte per les persones i les seves opinions, tal com correspon a
un país com el nostre, que sempre ha donat mostres de ser un poble assenyat.
Desitjo el millor per a tots vosaltres. Bon any 2014!
Narcís Isern
Alcalde de l’Armentera
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I nformació municipal
Activitats portades a terme i futurs projectes
de l’Ajuntament de l’Armentera durant l’any 2013
Construcció de lavabos i rentamans
al menjador escolar

Arranjament del Camí
de Can Ribes per fer l’evacuació
de les aigües plujanes
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Canvi dels contenidors
d’escombraries i mancomunació del
servei de la deixalleria amb Ventalló

Esborranc a la carretera
de Viladamat

I nformació municipal
Dipòsits de restes vegetals situades al SAU-2 i a la urbanització Fluvianets

Asfaltatge del camí del cementiri i a la deixalleria

5
desembre 2013
2011
DESEMBRE

I nformació municipal

Glosa en l’acte de recepció
de la flama del Canigó
Any rere any, des de fa molt de temps, des de la mítica
muntanya de Canigó, en baixa una flama que encén molts
dels focs que cremen per la revetlla de Sant Joan. Focs que
s’encenen en llocs diversos, preparats de manera diferent,
fruit d’iniciatives també diverses… però que tots ells tenen
un lligam comú: són encesos de la mateixa flama, i fan un
foc que des de segles uneix tots els catalans, siguin del
nord, del sud, de la franja, de mar enllà…
Els focs de Sant Joan són una tradició arrelada. Són un
símbol de la unitat del nostre país, una nació que, malgrat
tots els intents de destruir-la i afeblir-la, continua anant de
Salses a Guardamar i de Fraga fins a Maó. Una nació que és
ben viva i que té un delit cada vegada més gran d’esdevenir
lliure. Els focs, doncs, són un símbol del nostre país, igual
com ho és, per exemple, la mata de jonc, una metàfora molt
bonica que trobem en la Crònica de l’empordanès Ramon
Muntaner, ja en el segle XIV, “I si algú em demana: ‘Muntaner, quin és l’exemple de la mata de jonc?’, jo li respondré
que la mata de jonc té una força que, si tota la mata lligueu
ben fort amb una corda, i tota la voleu arrencar ensems, us
dic que deu homes, per molt que estirin, no l’arrencaran,
encara que alguns més s’hi posessin; i, si en traieu la corda,
de jonc en jonc l’arrencarà tota un minyó de vuit anys, que
ni un jonc no hi quedarà”. La mata de jonc és una representació clara que la unió fa la força.
Els focs de Sant Joan, i la Flama de Canigó en especial,
simbolitzen aquesta unitat de la nostra nació. Simbolitzen
tot allò que ens uneix. I, en aquest simbolisme, és clar, la
llengua hi té un paper fonamental. És bo recordar-ho ara
que ens l’ataquen per totes bandes i ara que aquí ens amenacen amb destruir la bona feina feta a les escoles des de
fa molts anys.
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Enguany es compleix el centenari del naixement de
Salvador Espriu, nascut el 1913 a Santa Coloma de Farners. És, ho sabem tots prou bé, un dels nostres grans
escriptors, tant en prosa com en poesia. En l’obra del
poeta de Sinera hi ha l’obsessió per salvar les paraules
de la nostra llengua, per salvar, en definitiva, allò que
més ens uneix i que més ens identifica: “Hem viscut per
salvar-vos els mots, per retornar-vos el nom de cada
cosa…”.
Perquè, mirem de no oblidar-ho mai, mentre les coses
tinguin nom, existiran. I existirem.
Moltes gràcies a tots per la vostra assistència. Que visquin els focs de Sant Joan! Que visqui molts anys la Flama de Canigó! Que visqui, també, la unitat de tots els
catalans!
Meritxell Ibarz
Regidora de Cultura

A ctivitats

Els Reis Mags
de l’Orient
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 dels tres Reis
d’Orient. Quins nervis i quina sorpresa es van endur els
infants amb els regals que els hi van deixar. Tots estaven
molts contents!

Festa de la sopa
El diumenge 10 de febrer de Carnaval s’aixeca i un grup de
persones preparen la “Sopa”. 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.

Carnaval 2013
El segon mes de l’any arriba i a disfressar-nos toca! El carnaval ja ha arribat molt i molt aviat. El dissabte 9 de febrer,
a les 6 de la tarda, els nens i nenes desfilen per damunt la
passarel·la per ensenyar les seves disfresses acompanyats
pels músics del grup No Va +. Tot seguit van poder gaudir
de la xocolata desfeta que la senyora Maria Coll, que amb
l’ajuda dels membres de l’AMPA de l’escola Fluvianets,
se’ls hi havia preparat.
A la nit, són els pares, mares i també joves del poble que es
disfressen i desfilen amb carrosses pels carrers del nostre
poble. Després, a ballar s’ha dit amb el grup NO VA +.
Quin goig feien les carrosses!

Preparant la “Sopa”.

Aquesta festa ha estat organitzada per la Comissió de Festes,
amb la col·laboració de l’Ajuntament de l’Armentera, l’AMPA
de l’escola Fluvianets, la Diputació de Girona i un munt d’armenterencs i armenterenques.

Aquesta festa l’ha organitzat la Comissió de Festes amb el suport de l’Ajuntament de l’Armentera i la Diputació de Girona.

Els comensals degustant la tradicional “Sopa”.

GORBS
Comunicació - Edicions
629 151 930 · cgorbs@gorbs.cat
www.gorbs.cat
Una de les carrosses que va desfilar pels carrers de l’Armentera.
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Concert de
Setmana Santa

XXV Festa
de la Vellesa

El dia 30 de març, a l’església de Sant Martí, va tenir lloc un
concert molt especial, ofert per dues corals veïnes: la coral les
Veus del Fluvià i la Jove del Fluvià, dirigides per Cristina Bota.
Aquestes corals ens van delectar amb cançons en diferents
idiomes i èpoques.

Als grans del poble també els hi dediquem una festa el dia 2
de juny, que comença amb la missa, una foto de record i, tot
seguit, un dinar, acompanyats pels seus familiars, elaborat
per gent del poble i amenitzat pel duet Si Fa Sol que els hi
ofereixen un ball. Aquest any es va fer dins la Sala Nova a
causa de la pluja que va caure. Aquest acte va ser organitzat per l’Ajuntament de l’Armentera.

Concert de coral a l’església de Sant Martí.

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 després del sopar. Un cop encès el foc, es van llegir
els missatges. Un cop acabats, la festa va continuar amb un
duet que va amenitzar la nit més curta de l’any.

Preparant el sopar de Sant Joan.
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Diversa gent del poble van elaborar el dinar de la XXV Festa de
la Vellesa.

Aquest any el dinar va tenir lloc a Sala Nova a causa del mal
temps.

A ctivitats

Festa de Santa Cristina
La festa Major d’estiu va començar el divendres 19 de juliol a la nit amb un grup per a joves que va tocar per al
jovent de l’Armentera. Aquests grups van ser: Nada Bueno, Dr. Calypso i Bannana Beach. L’endemà a la tarda,
festa de l’escuma per als nens i nenes. A les 19 hores va
haver-hi audició de sardanes a la Plaça Catalunya amb la
Cobla La Bisbal Jove. A la nit, un grup per a la gent gran
del poble: el duet Sant Carlos i, tot seguit, per als no tan
joves l’actuació de l’Hotel Cochambre i el DJ Kapella. Quin

gust veure la pista poliesportiva a rebentar! No hi cabia ni
una agulla!
L’endemà, diumenge a la tarda, es va fer un espectacle per als
infants ofert pel País de Xauxa i el concert a la pista poliesportiva a càrrec de l’orquestra La Montecarlo. El dimecres 24 de
juliol va tenir lloc la cantada a l’església per part de la coral
Armenterenca. Aquesta festa la va organitzar la Comissió de
Festes, la Diputació de Girona i l’Ajuntament de l’Armentera.

La Montecarlo durant el seu concert a la pista poliesportiva.

Ballada de sardanes.

II cicle de concerts: nits musicals
Durant els mesos de juliol i agost d’enguany van tenir lloc a l’església
parroquial de Sant Martí dos concerts de música clàssica.
El dissabte 27 de juliol van donar el tret de sortida el quintet de vent anomenat Galligants, format per cinc joves que
tocaven trompa, clarinet i flauta travessera i que van interpretar música de Bach. El públic va quedar impressionat. El
dissabte 24 d’agost va tenir lloc el concert amb el quartet
de corda anomenat Quartet Sonor, que ens va delectar amb
música clàssica i del segle XX.
Aquest cicle de concerts va deixar un bon regust de boca
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.

Actuació del quartet de corda Quartet Sonor.
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Diada Nacional
de Catalunya

Jornades Europees
de Patrimoni 2013
“Paisatges
amb Música”
Aquest any, el poble de l’Armentera va poder gaudir
d’aquesta jornada. Va tenir dues parts: la primera va ser
una passejada pels camps de pomeres on es va fer una explicació de la història de les pomeres i, a la segona part,
l’Orquestra Jove Versatile, del Casino Menestral de Figueres, va fer el concert a l’Església de Sant Martí. Aquestes
jornades es fan a molts pobles i ciutats europees.

Havaneres amb el grup Ultramar.

L’Ajuntament de l’Armentera, amb la col·laboració del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Unió Europea i la Generalitat de Catalunya va organitzar les jornades.

L’Onze de Setembre es va celebrar la nit anterior amb motiu
de la Via Catalana, en què la majoria del poble hi va participar en el tram 621. Aquest cop, aquesta Diada, va ser amenitzada per havaneres amb el grup Ultramar, i el respectiu
cremat elaborat per gent del poble. Amb motiu de la pluja,
les havaneres es van celebrar a la Sala Nova.

Passejada pels camps de pomeres.

Un moment del concert l’Orquestra Jove Versatile.
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Fira de la poma
El diumenge 13 d’octubre es va celebrar la fira de la Poma, aquest any,
amb noranta parades repartides al casc vell del poble. La gent d’arreu
de la comarca es va apropar a comprar les nostres pomes,
nous i d’altres articles que les parades van mostrar.
A la Sala Nova es va poder gaudir del muntatge en què es
recordava l’any 1714 fet per les senyores grans del poble.
També hi havia quadres que artistes del nostre poble van exposar a la sala de dalt.
També va haver-hi un 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, es van lliurar els 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 i la Caixa ) i amb l’organització de
l’Ajuntament.

Per la Fira de la Poma, a més, es va presentar un cava “brut
natural” dedicat a l’Armentera, de venda a la Fleca Pastisseria Sancho.

Muntatge a la Sala Nova.

Una de les parades de la Fira.

Ballada de sardanes en la Plaça Catalunya.
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Festa Major de Sant Martí
La festa va començar el dissabte 9
de novembre amb el partit de futbol que realitzaven CF. L’Armentera
contra La Salle Figueres. A les 17
hores, a la Sala Nova, hi va haver
un espectacle infantil a càrrec d’en
Jordi Patxeco. A la nit, ball a càrrec de Removida, Ai Marai i Artista
Convidat.
El diumenge 10 de novembre, a les 16
hores, a la plaça Catalunya, va tenir
lloc la tradicional trencada d’olles,
se’n van trencar vuitanta. Impressionant! Tot seguit hi va haver audició
de sardanes a càrrec de la cobla Els
Rossinyolets. El fi de festa va ser el
ball amb el conjunt Blue Moon.
Tots els actes van ser organitzats
per la Comissió de Festes amb la
Col·laboració de l’Ajuntament de
l’Armentera i la Diputació de Girona.

Les olles preparades per trencar-se...
Foto: Martí Puig

La cobla Els Rossinyolets van portar a terme l’audició de sardanes. Foto: Martí Puig

L’Armentera
Ajuntament, 3
17472 L’Armentera
Tel. 972 55 71 00 - 686 550 420
Fax 972 52 17 20
jtermes@lacaixa.es
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Casal de la gent gran

Casal de la gent gran “Sant Martí”
Estem acabant l’any i, una vegada més, volem col·laborar en la revista anual
de casa nostra El Carbassó. Com sempre, parlarem de les nostres activitats,
festes, excursions i d’altres temes, que ens ajuden a passar una vellesa útil,
confortable i amena. Vàrem acabar el 2012 celebrant-ho com és degut. La
típica torronada no hi va faltar, ens acompanyaren els nostres amics dels
pobles veïns, amb qui solem anar junts a moltes sortides. Es va fer una bonica
festa, on no hi faltaren els acudits i els poemes dels artistes locals, tot plegat
amenitzat pel grup La Flauta Dolça i el seu repertori de música en viu.

Recitant un poema.
Grup La Flauta Dolça.

Es va celebrar el Cap d’Any amb un suculent sopar, organitzat per la junta del Casal, hi va assistir tothom qui va voler,
“pagant”, és clar!

Sopar de Cap d’Any.

Enguany s’han organitzat diverses excursions. Una visita
guiada al Cosmo Caixa o Museu de la Ciència, per cert interessantíssima. Tot seguit, ràpidament cap als estudis de TV3,
per veure en directe el programa Divendres. Vam ser atesos
amablement i molt ben
rebuts. Una altra, a la
Fira de la Cirera de Ceret,
(veïns nostres de la Catalunya Nord), amb cireres i tramuntana a dojo.
A la tarda vàrem visitar
“l’Outlet Gran Jonquera”
tot just acabat d’inaugurar. I per últim, a Sant Miquel del Fai, on gaudirem
de les seves magnífiques
vistes i dels seus impressionants salts d’aigua. A
la tornada, algunes compres al centre comercial La Maquinista de
Barcelona, passant tots
plegats un dia d’allò més
divertit.
Un dels espais del Cosmo Caixa.
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Casal de la gent gran
Referent a l’apartat d’activitats, es continua oferint el servei de podologia una vegada al mes, concretament l’últim
dilluns. Com cada any, no hi falten els cursets de labor de
les senyores del Casal, dirigides i assessorades per la seva
professora, Alba Moret. S’organitzà una xerrada sobre aliments i medicaments, i com es poden evitar les interaccions. Va estar molt ben explicat per la nostra farmacèutica,
senyora Cristina Lucas i Falguera.

Cireres de Ceret.

Curset de labor.

Part del grup a Sant Miquel del Fai.
Cristina Lucas.

Una altra bona i profitosa xerrada va ser la que ens va oferir el nostre amic i veí, el mosso d’esquadra, senyor Jaume
Rovira. Tractava sobre seguretat ciutadana i la forma com
hem d’actuar per fer front a les diferents adversitats del dia
a dia, un informe molt detallat que el Sr. Rovira va explicar
de manera clara i entenedora.

Salt d’aigua de Sant Miquel del Fai.
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Jaume Rovira durant la seva xerrada sobre seguretat ciutadana.

Casal de la gent gran
Del 4 de febrer al 15 d’abril, s’organitzà un nou curs d’informàtica a càrrec del professor senyor Ricard Salas. Avui dia,
la informàtica és una eina molt útil i cal que estigui a l’abast
de tothom. I també, com no, de la gent gran.

Aquesta és la nota de premsa:
17-10-2013 17.00 | Casal d’Avis de Sant Martí (Carrer Pau
Casals, 2) | L’Armentera (Alt Empordà) | Girona. La directora
dels Serveis Territorials de Benestar Social i Família a Girona, Montserrat Roura, lliurarà la Medalla Centenària del
Departament al senyor Abelardo Riscado.

Foto de grup del curs d’informàtica.

Tot i que els nostres ingressos i subvencions són minsos,
vàrem poder fer una petita despesa: la col·locació de cortines “screen” a dues de les grans finestres del Casal per
protegir-nos del sol durant els calorosos matins d’estiu. La
inversió ens va suposar una despesa d’uns 800 euros.

Abelardo Riscado i González i els seus 100 anys.

Cortines “screen” col·locades a les finestres del Casal.

I per finalitzar, voldria explicar un esdeveniment poc corrent. Un dels nostres socis, el senyor Abelardo Riscado i
González va complir el dia 26 d’octubre d’enguany 100 anys!
Acordàrem fer-li un petit homenatge. Així va ser, i el dia 27
celebràrem una festa amb l’Abelardo com a protagonista.
Tots el vàrem felicitar com es mereixia i el vam obsequiar
amb una placa commemorativa. També la directora dels
Serveis Territorials de Benestar i Família, senyora Montserrat Roura, li va lliurar una medalla en nom de la Generalitat
de Catalunya.

Placa commemorativa lliurada a l’Abelardo.

També dediquem un especial record a tots els socis i sòcies absents als quals trobarem a faltar, estaran sempre
presents en la nostra memòria.
La junta del Casal us desitja bones festes i millor 2014.
Josep Oliveras I Tubert
President
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V ida social

Naixements

Aquest bitxo tan eixerit és en Max Moya Caralt, va
néixer a l’Armentera el 8 de febrer del 2013.

Hola! Sóc la Rim Ankor i vaig néixer el 18 de maig
de 2013.
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Jo sóc el més petit de ca l’Albert. Em dic Marc Burset
i vaig néixer el 27 d’abril. Els meus pares són la Laura
i en David.

Hola a tothom! Em dic Àlex Madrid Marcos i vaig néixer
el 17 de maig de 2013. Sóc el petit gran tresor dels meus
pares, en Jesús i la Vero. Diuen que sóc molt bon nen i
molt simpàtic amb tota la gent. Ens veiem aviat!

V ida social

Hola, sóc la Jana Planas Martínez i us vull presentar
la meva germana Marta. Va néixer el dia 30 de juliol
del 2013. És molt bona i m’agrada cuidar-la, i tinc moltes ganes que creixi per poder jugar amb ella.

Hola! Em dic Lúa i vaig néixer el 28 de juliol de
2013. Els meus pares són en Jaume i la Montse.
Ah! També tinc un germà gran que es diu Ibai.

Hola! Sóc la Isona Ros Alvarado. Vaig néixer el dia
de Sant Jaume d’enguany i els meus pares són la
Maria Àngels i en Jordi. Tinc dos germans, l’Arnau
i l’Adrià, que m’estimen molt. Una abraçada i petons a tothom.

Hola! Sóc en Martí Cotano Bret i us presento al meu
germà Genís que té 3 mesos i mig i és molt simpàtic
i rialler. Va néixer el 2 d’agost de 2013 i els nostres
pares són en Quim i l’Elena. Bé, carbassons, ja ens
veurem per l’Armentera!
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V ida social

Hola sóc l’Eloi Pujol Barbosa i vaig néixer el 7 d’agost. El
meu germà Ignasi em fa molts petons i abraçades, a vegades es fa una mica “pesadet”. Sóc un nen molt rialler
i em faig estimar molt!

Sóc Ahmed El Allam i us presento la meva germana Malak
que va néixer el 19 de setembre de 2013.

Hola a tothom!!! Sóc en Jordi Borrella Quer. Vaig néixer el 20 d’octubre de 2013. Els meus pares són en Marcel i la Vane.
Ens veiem per l’Armentera.
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V ida social

Noces

Jaume Rovira i Mireia Expósito van contraure matrimoni
el 25 de maig de 2013.

M. Dolores Gutiérrez Cobo i en David Moreno Villar es van
casar el 20 de juliol de 2013

Noces d’or

Anna Charles Arbona i Joan Curanta Andreu van contraure matrimoni el 25 de setembre de 1963.

Maria Dolors Ferrer Puig i Rafael Muñoz Planas van contraure matrimoni el 28 de setembre de 1963.

Isabel Roig Pineda i Marc Puig Badruna van contraure matrimoni el 14 de desembre de 1963.
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V ida social

Defuncions
Maria Teixidor i Torrent
Morí el 13 de gener del 2013 a l’edat de 90 anys.

Pietat Colomer i Pairès
Morí el 29 d’agost del 2013 a l’edat de 65 anys.

Evarist Torrent i Serra
Morí el 31 de gener del 2013 a l’edat de 77 anys.

Maria Garriga i Mercè
Morí el 22 de setembre del 2013 a l’edat de 92 anys.

Miquel Isern i Serra
Morí l’1 de febrer del 2013 a l’edat de 60 anys.

Isabel Aymerich i Riambau
Morí l’11 d’octubre del 2013 a l’edat de 89 anys.
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E ducació - Llar d’infants Passet a passet

El coneixement i l’expressió
de les pròpies emocions
Les nostres emocions i sentiments constitueixen senyals que
ens permeten prendre decisions importants a la vida o enfrontar-nos
d’una determinada manera a infinitat de qüestions.
Aquests sentiments poden ser tant positius com negatius, i
el veritable respecte a la individualitat és permetre que ningú no renegui dels seus sentiments, siguin quins siguin. Aquí
parlem de la llibertat de sentir i no de la llibertat d’actuar.
Només quan s’aprèn a percebre els senyals emocionals, a
donar-los nom i a acceptar-los, és possible dirigir-los i canalitzar-los adequadament sense deixar-nos dominar per
ells, i llavors ens podem alliberar dels sentiments negatius
intensos i veure la vida d’una manera més positiva. Si a la
família i a l’escola es parla de sentiments, els nens aprendran a identificar-los i a expressar-los.

Entre tots podem.

Sorpresa.

Satisfacció.

Riure d’un mateix.

Hauríem de conscienciar els nostres infants dels seus
estats d’ànim i dels pensaments al voltant d’aquests. Per
això, nosaltres, els adults, hauríem de treballar-ho també amb nosaltres mateixos, perquè som els seus models:
conèixer els nostres sentiments, posar-los nom i ser capaços de parlar-ne en família o a la classe, heus aquí el
nostre repte.

hem d’escoltar-los i respondre’ls amb respecte i un to adequat (suau, comprensiu, no autoritari ni amb crits).

Per ajudar els infants en aquestes habilitats emocionals
hem d’intentar ser sensibles, receptius i estar molt atents
a les emocions i necessitats que ens transmetin. Per això

És molt important fer-los entendre la diferència entre sentiment i reacció: tots els sentiments poden ser adequats,
però algunes reaccions ho són i d’altres no.

Ajudarà que els parlem del nostres propis sentiments, que
els ajudem a posar nom a això que ells senten i animar-los
a comprendre emocions o sentiments dels altres (mostrar
empatia).
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E ducació - Escola Fluvianets

Les sortides de
l’Escola Fluvianets (curs 2012-2013)
Després d’haver treballat a l’escola l’obra del famós pintor Salvador Dalí, els nens i nenes de primària vam anar a
Figueres a visitar el seu museu. Ens va agradar molt i ens
divertírem d’allò més! vam quedar ben sorpresos!

Donat que per Carnaval solem posar-nos màscares ben
divertides per disfressar-nos, vam visitar els artesans de
Navata, Ventura i Hosta, i el seu taller-museu i ens van explicar com es fa una màscara de cartó i ens en vam endur
una per pintar-la. Molt interessant!

Vam tenir l’oportunitat de viure en primera persona l’ofici
d’apicultor a Mas Suro. Va ser una experiència increïble.
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E ducació - Escola Fluvianets
I ja per acabar el curs, vam gaudir de l’activitat estrella del
curs: Les Colònies, enguany, amb les tradicions catalanes
com a centre d’interès. Els d’Educació Infantil i Cicle Inicial
vam anar a la Casa de Colònies l’Ocell a Corçà i els de Cicle
Mitjà i Superior al Collell, a Santa Maria del Corcó.

Setmana cultural de les tradicions
catalanes (curs 2012-2013)
Durant la setmana cultural del curs passat, a l’escola vam treballar les
tradicions catalanes. Aquí mostrem un recull de les diferents activitats que
es van dur a terme i de les que nens i mestres van gaudir molt.
Agraïm molt especialment la col·laboració de totes les entitats participants, com també la inestimable participació
dels pares i mares en la gimcana pel poble.

Jocs tradicionals catalans.

Gimcana pel poble.

Lectura de contes per cicles per celebrar Sant Jordi.
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E ducació - Escola Fluvianets

Els instruments de
la cobla a càrrec
d’un músic de la
cobla La Principal
de la Bisbal.

Taller de sardanes a càrrec d’en Jordi Gallegos i Rosa Espigolé.

Certamen dels Jocs Florals.

Danses amb l’Esbart dansaire de l’Escala.
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Representació teatral en anglès a càrrec dels alumnes del CS.

E ducació - Escola Fluvianets

Cantada d’Havaneres amb Els Pescadors de Roses.

Els capgrossos del Casal de Jubilats de Figueres.

Visita dels gegants de l’Escala, en Peret i Maximeta.

Fem castells amb els castellers de Figueres.

EL NOU CURS 2013-2014
Aquest any, a l’Escola Fluvianets, ens hem proposat dinamitzar l’hort i per això l’hem triat com el projecte d’aquest curs.
També cada classe té un nom relacionat amb l’hort: P3 són
“Les fruites”, P4 “Les verdures”, P5 són “Els bitxos”, 1r són
“Els llauradors”, 2n “Els hortolans”, a CM són “Els pinyols i
les llavors”, mentre que a CS són “Els segadors”. Durant tot
el curs anirem treballant diferents aspectes de l’hort (com
plantar, tipus de plantes i llavors, com i quan creixen, oficis
del camp, eines, etc.) de manera lúdica i també vivencial.
Esperem poder collir bons fruits de la feina feta!
D’altra banda, aquest curs coincideix amb el 70è aniversari
de la publicació del llibre El Petit Príncep i de la mort del seu
autor, durant la setmana cultural farem diverses activitats
que hi estaran relacionades.

CANTÀNIA (2013-2014)
RAMBLA LLIBERTAT
Aquest any i per primer cop, els alumnes de Cicle Mitjà i
Superior participaran a la 15a edició de Cantània, un projecte
educatiu organitzat per l’Auditori de Barcelona on hi participen escoles de tot Catalunya. Cantània està formada per una
petita orquestra de músics, que acompanyaran les cançons
que es treballaran amb els nens durant el curs, juntament
amb un director d’orquestra i dos actors principals que canten les cançons i els nens que faran els cors.
Enguany, el tema principal de la Cantània és “Rambla Llibertat”. Rambla Llibertat és un barri on l’alegria es respira arreu.
És un espai plural, divers i cosmopolita on hi ha un sentiment
de respecte i dedicació a la comunitat.
El concert es farà el 25 de maig a les 18 hores, al Teatre Jardí de Figueres. Us hi esperem.
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S alut

Probiòtics.
Usos i indicacions a l’aparell digestiu
Ecosistema digestiu
El tracte gastrointestinal és la principal superfície d’intercanvi i
comunicació entre el medi extern i l’intern.
Té dues funcions principals:
•.Nutricional i metabòlica: és on es digereixen i absorbeixen els
nutrients.
•. De defensa: reconeix els elements forasters i desenvolupa
sistemes de prevenció i de rebuig de possibles agressions de
l’exterior.
Aquestes funcions es desenvolupen a partir de la mucosa del tub
digestiu i de l’activitat de la microbiota que el colonitza.
La microbiota està formada per espècies natives adquirides
en néixer i durant el primer any de vida que el colonitzen permanentment i per altres microorganismes vius que hi transiten
temporalment i que són ingerits amb els aliments, les begudes,
etc.

al desenvolupament de malalties agudes o cròniques. La restauració del balanç intestinal en el que prevalgui la microbiota, potencialment beneficiosa, pot afavorir la recuperació
d’aquestes alteracions.

Probiòtics, prebiòtics i simbiòtics
La restauració de la microbiota es pot realitzar aportant probiòtics, prebiòtics o simbiòtics.
Probiòtics: són microorganismes vius, iguals que els que formen
part de la nostra microbiota intestinal que, ingerits en quantitats
adequades a través de la dieta (aliments i complements alimentaris), produeixen efectes beneficiosos a la salut de les persones
que els consumeixen.
Les espècies més utilitzades són: Lactobacillus, Bifidobacterium,
el llevat Saccharomyces boulard i algunes espècies d’Escherichia
coli i Bacilli.

Més del 95% dels bacteris viuen a la llum del còlon. La microbiota
intestinal aporta:

Només trobem probiòtics de forma natural al iogurt, conté Lactbacillus
bulgaricus i Streptococcus thermofilus. L’Actimel és una marca comercial de iogurt que conté Lactobacillus casei.

1..Capacitats metabòliques: síntesi d’aminoàcids, síntesi de vitamines (vit. k, biotina i àcid fòlic) i també afavoreix l’absorció de
calci, ferro i magnesi.

Podem prendre iogurts o Actimel per ajudar a la nostra salut,
però no són útils per evitar malalties o en cas de patir-les, ja que
no en contenen en suficient quantitat i no són del tipus adequat.

2. Funcions de protecció:
•.Modula el sistema immune, ja que la mucosa intestinal constitueix
el principal òrgan del sistema immunològic humà.
•. Efecte “barrera”: sintetitzen substàncies i modifiquen el pH per
inhibir la proliferació i crear un entorn hostil per evitar bacteris nocius.

Prebiòtics: substàncies alimentàries no digeribles (fibres) que afecten de manera beneficiosa, estimulant el creixement dels bacteris
del còlon i, per tant, contribuint a la salut.

A la persona adulta, la microbiota intestinal té una composició relativament estable. El seu equilibri es pot desplaçar negativament
com a conseqüència de:
• .L’estil de vida: situacions d’estrès, hàbits alimentaris com dietes inadequades o canvis en l’alimentació. Per exemple, molt
pobres en fibres i riques en proteïnes i greixos que impedeixen
un correcte trànsit intestinal i afavoreixen processos de putrefacció.
•. El propi procés d’envelliment comporta una modificació de la
microbiota intestinal que condueix a la disminució de microorganismes beneficiosos.
• .Tractaments amb antibiòtics: els antibiòtics poden provocar alteracions intestinals perquè eliminen part de la microbiota. En prendre
probiòtics juntament, s’eviten aquests efectes secundaris. S’han de
prendre una o dues hores després que l’antibiòtic i durant uns set
dies més després d’acabar l’antibiòtic.
És important mantenir un bon equilibri entre les diferents espècies, ja que un desequilibri podria originar trastorns intestinals més o menys greus que a vegades es podrien associar
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ó

Aliments que contenen prebiòtics:
• Escarxofa, xicoira, plàtan.
•.Llegums, patata i moniato (cuinats poc temps i amb pela).
• All, ceba, porro i espàrrecs.
•.. Cereals integrals com blat i civada.
Simbiòtics: són combinacions apropiades de pre i probiòtics, que
exerceixen els dos efectes.
Els probiòtics actuen a nivell del tub digestiu estabilitzant la composició de la microbiota intestinal, augmentant la concentració de
bacteris beneficiosos (lactobacils i bífidobacteris) i disminuint els
bacteris nocius (clostridis i enterococs). Produeixen substàncies
que ajuden a combatre alguns bacteris potencialment patògens.
Activen i milloren el sistema immunitari, augmentant la resistència
de l’organisme. També produeixen vitamines i enzims digestius.
D’aquesta manera l’organisme és més resistent a patògens i malalties inflamatòries.
Els probiòtics són productes segurs i ben tolerats. Solen ser lactobacils i bífidobacteris que són residents normals o que transiten
freqüentment per l’intestí, per tant, la seva innocuïtat estaria garantida.

S alut
Trastorn
Dolor còlic del lactant
Diarrea aguda infecciosa
en pediatria

Mecanisme d’acció
En prevenció
En tractament
Lactobacillus casei

Diarrea aguda infecciosa en adults

En prevenció i tractament

Prevenció de la diarrea associada
a la presa d’antibiòtics
Diarrea del viatger
Eradicació de Helicobacter pylori

Regeneren la flora intestinal

Vaginitis

Producció de medi àcid dificultant el
creixement de gèrmens patògens.

àcid làctic inhibint
el seu creixement

Mala absorció de lactosa
Èczema atòpic
Flatulències / distensió abdominal
Restrenyiment
Síndrome intestí irritable

Efecte immunomodulador
Augmenta l’efecte
antiinflamatori
Modulació de la microbiota
Modulació de la microbiota
Ajuden a estabilitzar
la microbiota intestinal

Refredats en adults sans

Actuació dels probiòtics
en els diferents trastorns funcionals
Es poden utilitzar en prevenció en períodes d’estrès, refredats,
èpoques de molta activitat i en determinades alteracions del sistema digestiu. La combinació de probiòtics amb vitamines i
minerals crea un efecte sinèrgic.
Funcions dels probiòtics:
•. Equilibri de la microflora intestinal
• .L imiten la presència de microorganismes
patògens
• Milloren la tolerància de làctics en persones
que tinguin mala absorció

Acció terapèutica
Lactobacillus reuteri disminueix el dolor
Redueix episodis de febre i diarrea
Redueix la durada de la diarrea i la
freqüència de les deposicions
Imprescindible rehidratació oral
Redueix els episodis, la durada de la
diarrea i la freqüència de les deposicions
Imprescindible rehidratació oral
Eviten la incidència de diarrea
En prevenció
Tractament coadjuvant amb els
antibiòtics i a més a més, es redueix
els seus efectes secundaris
infeccions vaginals
Redueixen els símptomes i permeten
el consum de làctics
Prevenció i tractament
Disminució de la freqüència d’aparició
i del pruïja
Millora dels símptomes
Tractament amb prebiòtics i fibra soluble
Augmenta la consistència de les femtes
Redueixen la distensió, flatulència
i milloren el dolor
Disminueixen la durada del refredat

• Estabilitzen i milloren malalties intestinals
• Milloren la digestió
• .R egulen el trànsit intestinal en casos de
restrenyiment, diarrea i gasos
• Potencien el sistema immunitari
• Disminueixen el risc de patir alguns tipus de càncer
• Redueixen el risc cardiovascular i de patir
diabetis
• Prevenen i milloren les malalties al·lèrgiques
• Augmenten la captació i l’absorció de nutrients
i la síntesi de vitamines.
• Prevenció de malalties urogenitals
Cristina Lucas Falguera

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.
Aquest any 2013, en el qual celebrem els seixanta anys de la primera col·lecta, hem recollit 1.302,09 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.
Moltes gràcies!
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A rt i cultura - Armenterencs fent cultura

Uzbekistan
Un any més sortim de casa amb la il·lusió de veure coses noves. Si l’any
passat vàrem anar a la Xina i, en concret, a Xian, que és d’on surt la Ruta de
la Seda, aquesta vegada farem una part més d’aquesta ruta, la part central.
Molts es pregunten, on és Uzbekistan? Per on cau? Sembla
ser que tots els noms que acaben en “kistan” fan una mica
de por… Tranquils, que allà tot està en calma. Abans pertanyia a Rússia, però ara és independent i molt tranquil.

Plaça de Khiva.

Mapa de situació d’Uzbekistan.

Sortim de Barcelona i després d’un parell d’hores d’escala
a Istanbul, arribem a Tashkent, que és la capital. Durant el
dia donem una volta per la ciutat, Museu d’Arts Aplicades,
Plaça de la Independència i la de l’emir Timur, etc. Tornarem, així que ja acabarem de veure-ho.

Tornem a Tashkent i d’allà a Samarcanda… Bé, bé… si una
ciutat és bonica, l’altra més. La plaça del Registan amb tres
madrasses precioses, el mausoleu Gur-e Amir, l’observatori
Ulugbek, el complex arquitectònic shakhizinda... Sortim cap
a la ciutat natal de Tamerlan. Arribem a Shahrisabz: palaus,
mesquites amb uns artesanats preciosos, un treball per
perdre la paciència.

Anem a Urgench i d’aquí a Khiva. La veritat és que a partir
d’ara ja tot sembla el país de les “Mil i una nit”. Tot és diferent i meravellós: el castell, la madrassa, el minaret, el
mausoleu de Pahlavan Mahmut, mesquites… tot. Tot és
molt bonic i una meravella arquitectònica.

Plaça Registan.

D’aquí anem cap a Bukhara, la ciutadella Ark, el mausoleu Samaní, el minaret. La madrasa, la cúpula Toki Zargaron, mesquites, complex arquitectònic Chor Minor. Tantes
coses boniques per veure… Però hem de tornar a agafar
l’avió per anar a la capital, Tashken, per acabar de veure el
que varen deixar a l’anada.

Khiva.
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A rt i cultura - Armenterencs fent cultura

Foto de grup.

També vam fer una sortida a la Vall de Ferganà. Pel camí
gaudim d’un paisatge magnífic. Per arribar-hi haurem d’ensenyar el passaport i no fer fotos durant el trajecte. Encara
no sé el motiu, però val la pena anar-hi.

Un grup de dones del país.

Des de la capital, i ja de tornada, veiem el Mar d’Aral, que
fa molta pena veure com amb el temps es va assecant per
culpa de fer servir l’aigua dels rius que hi van a parar per
regar els camps de cotó. Ara, però, ja van posant remei i
confien que amb el temps es tornarà a recuperar.
Esperem que l’any que ve les cames encara ens portin i
puguem fer un altre viatget i continuar coneixent cultures
diferents.
Ja tenen raó aquells que diuen que per fer cultura el que
enriqueix més són “els llibres i els viatges”. És veritat.
Detall d’una façana de Samarcanda.

Mercè Compte
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A rt i cultura - Associació Cultural Pont Nou

Per la millora de la nostra col·lectivitat
Novament les persones que d’una manera o altra ens sentim vinculades a
l’Associació Cultural del Pont Nou fem mirada enrere i recordem amb gratitud
les activitats, actuacions i manifestacions portades a terme aquest any 2013.
Un exemple en són les imatges que acompanyen aquest article.
Amb poques paraules volem fer esment del que som i
de què s’hi cou, sabent que ja n’hem fet cinc cèntims en
altres ocasions.
L’associació comprèn una junta formada per un col·lectiu
de persones que es reuneixen desinteressadament per
prendre decisions i organitzar els actes i les trobades
de la temporada.
La vida de l’associació es dóna en àmbits diversos. Homes i dones, nois i noies que a les nits s’apleguen per
atrapar un objectiu comú, l’escenificació d’una obra de
teatre. Les persones responsables que fan que un poble

es beneficiï d’una sala de lectura. Aquells i aquelles que
es reuneixen per compartir les impressions d’un llibre en
el Club de Lectura. La gent interessada que assisteix a
les conferències. Els nens i nenes amb les famílies que
participen de les tardes de contes i del concurs literari
per Sant Jordi. I per no menystenir tota aquella persona
que voluntàriament ens dóna un cop de mà en la catalogació dels llibres, en la preparació d’esdeveniments i
d’altres.
Agraïm, un cop més, l’atenció i el suport rebuts i ens reiterem a disposició de tothom que vulgui col·laborar en la
millora de la nostra col·lectivitat.

Activitats

Conferència Albert Rossich.

Una part del grup del Club de Lectura.

FARMÀCIA
M. LLUÏSA FALGUERA SACREST
Plaça Catalunya, 11 - 17472 - L’ARMENTERA
Tel./Fax 972 52 01 47
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II Berenar literari de Viladamat.
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A rt i cultura - Associació Cultural Pont Nou

Activitats infantils. Tardes de contes per Nadal.
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V Concurs Literari Sant Jordi

Arnau Martínez Miralles 2n premi.
Categoria A.

Cèlia Buxeda Bofill. 3r premi.
Categoria A.

Alba Vallès Baix.1r premi. Categoria A.
Ainara Aguirre Oses. Accèssit.
Categoria A.

Edgar Saldaña Bosch. Menció. Categoria A.
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Jana Baguer Fàbrega. Menció.
Categoria A.

Arnau Planas Palou. Menció.
Categoria A.

Júlia Gan Pujol. Menció. Categoria A.

A rt i cultura - Associació Cultural Pont Nou

Daiana Elena Vacaroiu. 1r premi. Categoria B.

Polina Frigolé Pineda. Accèssit.
Categoria B.

Mariona Planas Palahí. 2n premi.
Categoria B.

Lluís Carbó Arribas. 1r premi.
Categoria D.

Marta Palou Salleras. 3r premi. Categoria D.

Maria Teresa Cros Farreró.
Accèssit. Categoria D.

Joel Martínez Miralles. 3r premi.
Categoria B.

Ramon García Reverter. 2n premi.
Categoria D.
(en nom seu recull el premi Rosa Martí Poch)

Agnès Fort Hugas. Menció. Categoria D.
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Anna Camps Buscarons. Menció. Categoria D.

MariaTeresa Colomer Vert.
Menció. Categoria D.

Nabil Moutalibi. Menció. Categoria D.

Maria Teresa Santamaria Bech. Menció. Categoria D.

Pere Ros Aulet. Menció. Categoria D.

Yolanda Martínez Tejedor. Menció. Categoria D.
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ACTIVITAT TEATRAL DE
L’ARMENTERA 2012-2013
Aquesta temporada el grup de teatre ha estat molt agosarat i s’ha atrevit
a posar en escena una adaptació d’una obra de Molière (Jean-Baptiste
Poquelin), dramaturg i actor francès nascut el 1622 i considerat com el
mestre de la Comédie Française. En concret, hem representat una adaptació
del Malalt Imaginari, que pels comentaris dels assistents a les dues sessions,
sembla que va agradar força. Volem donar les gràcies al públic perquè la
vostra assistència recompensa els esforços realitzats per tots nosaltres.
L’Armentera és un poble generós amb les activitats que es
realitzen i la gent del teatre estem molt orgullosos de poder
oferir-vos una obra cada temporada, encara que ens agradaria poder fer-ne dues cada any. Cal pensar, però, que
totes i cadascuna de les persones que formem el grup de
teatre tenim obligacions, tant laborals com de vida privada
que ho dificulten.

El grup de teatre saludant al públic assistent al final de la representació. Foto: Pere Vallès

Representació d’una de les escenes de l’obra. Foto: Pere Vallès

Aquest any l’obra requeria un vestuari i un decorat especials. Val a dir que el grup de teatre inverteix tot el que recapta amb les entrades en les obres que realitza després, i que
aquest any s’ha fet un esforç important quant a vestuaris,
atrezzo i decorats. Penso que valia la pena per tal que el
Malalt Imaginari quedés com l’havia imaginat quan vaig fer
l’adaptació.

Fotos: Pere Vallès
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Quant a la interpretació, la meva admiració i estimació cap als meus companys actors i actrius fa que no sigui
objectiva, encara que estic segura que
estareu d’acord amb mi en què cadascú amb les seves característiques personals, ha après molt durant aquests
anys que hem fet teatre.

el màxim d’un mateix perquè el
paper que es representa sigui
creïble.

Fotos: Pere Vallès

Han assolit reptes que no es pensaven poder assolir. Ara
són un grup d’actors i d’actrius molt cohesionat, que se
senten part d’un tot. Per a mi aconseguir això era molt
important. Treballen perquè quedi bé el conjunt de la interpretació. Han vist que en el teatre les individualitats
fan que les coses no surtin bé. Que cal tenir en compte
el company i el resultat de l’obra, alhora que cal donar
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Des d’aquestes planes vull agrair a totes les persones que s’han
implicat i ens han ajudat per fer
possible aquesta representació.
No seria justa si no fes una especial menció a la Carme Subirós, la nostra modista de capçalera, que en aquesta ocasió i altruistament, com sempre ha
fet, s’ha passat molts dies cosint pel teatre.
A tots, gràcies.
Rosa Garrido

A rt i cultura

Exposicions
Durant l’any 2013 s’han portat a terme a la Fleca Pastisseria Sancho diverses
exposicions de diferents disciplines de l’art i la cultura:
Gener....................................................
Febrer....................................................
Març . ..................................................
Abril ......................................................
Maig .....................................................
Juny -juliol . .........................................
Agost.....................................................
Setembre..............................................
Octubre.................................................
Novembre.............................................
Desembre ............................................

Carles Sancho		
Dolors Janoher 		
Montserrat Medina
Teresa Barba 		
Consol Vilarrodona
Col·lectiva 		
Maite Cendròs 		
Margarita Sampol
Salvadora 		
Bastiaan Bovenberg
Paqui Delgado		

Marqueteria (Quadres de fusta)
Fotos
Pachwork i figures de roba
Olis
Olis
Fotos “90 Anys de futbol a l’Armentera”
Olis
Olis
Quadres de punt de creu
Fotos
Olis

Fotografies “90 Anys de futbol a l’Armentera”, una de les exposicions celebrades durant el 2013 a Fleca Pastisseria Sancho.
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Poemes de comiat
Aquell instant en què, retrobant-nos intensament, ens diem adéu.

Àvia (Elogi a la tendresa d’una vida plena)
Maria Teixidor Torrent

Esdevingueres un àngel,
cabells blancs, ulls cristal·lins
i del teu posat senzill
en naixeren dues ales
i en elles ens aplegares
amb la tebiesa d’un niu.

I entre rostits i platillos,
arròs i pomes “rellenes”,
s’escolava la poesia
i les lletres catalanes,
les puntades als sargits,
els jerseis teixits de llana.

No fou fàcil el teu pas
pels indrets d’aquesta terra
i a través de l’amor,
la tristor, la pèrdua,
saberes trobar el sentit
a l’enigmàtica existència.

Ho feies tot amb tanta cura
tanta passió hi posaves,
que quasi sense voler,
l’entusiasme encomanaves.

Et recordo...
de bon matí esterrejant
per obrir amb el sol,
de bat a bat,
les portes de casa teva,
i oferir-nos tot allò
que creaves amb destresa.

Quan ja tot ho havies donat,
i la feina fou complerta,
varés decidir marxar.
Suaument, sense remor,
te n’anares tot seguint
les petites formiguetes...

Aquell 13 de gener
el buit fou indescriptible,
es marciren els jardins,
s’apagaren els estels,
De sobte, arribà l’oblit,
caigué la nit amb duresa
la confusió, les barreges,
i mentre ens feies adéu,
les paraules fugisseres,
començaren a brotar
però també
del fons del meu cor,
l’alegria, la tendresa
per a tu,
tant de temps empresonades, abocant tots els records,
ara amb escreix,
els versos d’aquest poema.
a tothora ens regalaves.
Cèlia Garbí i Lamich

Mare
S’atura el dolor,
només silenci.
Es clouen les parpelles
i el neguit s’asserena.
Encara la tebió del teu cos
recorda una vida plena,
però les teves mans, mare,
ja no em prenen.

Arriba el capvespre,
endolceix la pena,
embolcalla els cossos
amb la tenebror de la no matèria.
Veig al firmament
brillar una nova estrella,
parpelleja, tremola,
s’acomiada i plora.

Amb el darrer alè, Tanco els ulls
els ulls se’m neguen i sento encara la tendresa
de l’abraçada gèlida. de la teva galta, mare,
que suaument em frega.
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Cèlia Garbí i Lamich

A rt i cultura - Poesia
L’Armentera
Amabilitat, salutacions cordials per al carrer que et fan sentir tan bé quan ets nouvingut arreu.
Remor de tractors pels camps, avis i àvies amb bicicletes anant a buscar el pa i parlant de futbol, sardanes a les cinc de la tarda.
Mainada feliç saltant dins l’escuma i trencant olles com quan nosaltres érem petits.
Estiu inoblidable, música en viu i cigaló a la plaça, xivarri de canalla jugant a fet i amagar.
Nits de passejades cercant la fresca, observant els estels i fent plans de futur.
Tramuntana, núvols de coto fluix, sol i pluja, pomers contemplant el Canigó
Esperit de germanor, unió a la cadena per la independència.
Retorn cada dia al poble que m’ha ben encisat.
Alt Empordà
Cap a la part del Pirineu, vora els serrats i a ran de mar,
s’obre una plana riallera: és l’Empordà
Diguem companys, per on hi aneu?
Diguem companys, per on s’hi va?
Tot és camí, tot és drecera, si ens dem la mà.
Salut, salut noble Empordà! Salut, salut palau del vent!
Joan Maragall

Cristina Bonet

696 11 25 16
17472 l’Armentera (Girona)
jesusmadrid85@hotmail.com
www.fusteriajesus.com
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La Marató, un any més,
a l’Armentera
Els anys volen i La Marató de TV3 dóna el tret de sortida de la
campanya de sensibilització sobre les malalties neurodegeneratives.
La Fundació gestionarà els fons recaptats i els destinarà a projectes
de recerca biomèdica.
A l’Armentera, una vegada més, utilitzarem tots els esforços al nostre abast per col·laborar amb aquesta recerca.
Lluís Llach i Estrella Morente canten per La Marató amb
una versió de “Vida”, peça de Llach publicada el 1979. Nosaltres també ho farem, cantant, amb un magnífic Playback
per a tothom que ens vulgui venir a veure. Des del 2007, any
darrere any, hem ajudat a TV3 treballant i oferint el nostre
espectacle de forma desinteressada i altruista.

Any 2007.

Any 2009.

Any 2008.
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Any 2010.

Any 2012.

Esperem que aquesta vegada surti tot rodó, com sempre,
i poder recollir una considerable quantitat d’euros que de
segur seran ben aprofitats. Els nostres artistes s’esforcen
de valent, assajant les seves interpretacions de tota mena,
perquè passem una molt bona estona.
Volem recordar, amb una mica de nostàlgia, anteriors
playbacks de l’Armentera d’aquestes diades, per això us
mostrem una petita recopilació de fotografies.
Esperem que us agradin.
Any 2011.

L’ARMENTERA

Associació Amics del Playback de l’Armentera
Playback 2013 a favor de La Marató de TV3
Data: 14/12/2013
Hora: 22 h.
Lloc: Sala Nova de l’Armentera
L’entitat informa:

Dia 14 de desembre: a les 22 h.
Dia 15 de desembre: a les 17 h.

L’Associació Amics del Playback de l’Armentera crida,
una vegada més, a la col·laboració per La Marató. Segur
que gaudirem d’unes inoblidables vetllades. Agraïm la col·
laboració de l’Ajuntament per posar a la nostra disposició
la Sala Nova i els aparells de so.
Us hi esperem!
Aprofitem per desitjar-vos unes Bones Festes i un feliç
2014.
Jaume Bofill i Badruna
President de l’Associació Amics del Playback
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L’Assemblea Nacional Catalana
territorial de l’Armentera
Moguts pels esdeveniments que sacsegen el nostre territori, un grup
d’armenterencs de procedència diferent i diversa, però que coincidim en
la necessitat de treballar per fer de Catalunya un Estat independent, ens
vam constituir en l’Assemblea Nacional Catalana territorial de l’Armentera.
Per garantir la continuïtat de l’ANC vam crear una Comissió de Treball,
que es reuneix regularment.

Acte de presentació de l’Assemblea Nacional Catalana
Territorial de l’Armentera.

L’acte de presentació de la nostra ANC fou el dissabte 13
de juliol, a la plaça de l’Església, dins les Jornades de Rius
de Llibertat (49 pobles de l’Alt i del Baix Empordà realitzaven simultàniament activitats per la independència els dies
12, 13 i 14 de juliol). Acompanyats d’un bon nombre d’assistents, l’acte, amb el suport de la megafonia imprescindible
d’en Coromines i amenitzat pel repic de campanes cridant
a missa de quarts de nou, va constar, després de la presentació de l’ANC, d’una taula rodona a càrrec de:

Els participants de la taula rodona.

mà, de la Plaça Catalunya, un grup d’armenterencs estelats
sortíem cap a la platja, on vam coincidir amb gent d’altres
pobles. Vam fer tots junts, vora mar, la marxa per la llibertat,
i seguint pel Fluvià fins a arribar al Parc del Riu de Sant Pere
Pescador, ens disposàrem a gaudir d’una bona arrossada.
Es van cloure així les Jornades de Rius de Llibertat, on reivindicació i festa foren tot una!

Carles Boix, catedràtic de Ciència Política i Afers
Públics, Universitat de Princeton.
Narcís Oliveres, doctor en Dret. Senador en tres
Legislatures i exconseller de la Generalitat.
Josep Rull, secretari d’Organització de Convergència
Democràtica de Catalunya i secretari tercer de la Mesa
del Parlament.
Després d’un animat torn obert de paraules, ens vam acomiadar cantant Els Segadors i més d’un centenar de persones
rematàrem la nit amb un bon sopar a la plaça mateix! L’ende-
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Armenterencs cap a la Marxa per la Llibertat.

E ntitats - ANC

Una gran afluència de gent per expressar el seu anhel de llibertat.

L’ANC és una entitat sense ànim de lucre però, no obstant
això, li calen diners per organitzar activitats de difusió que
mantinguin viu l’esperit de l’objectiu a aconseguir. Així
doncs, per poder iniciar el nostre camí vam haver de fer
aportacions econòmiques, i amb els beneficis obtinguts del
sopar del 13 de juliol, vam poder plantar estelades a dues
de les entrades principals del poble: una, a l’olivera del carrer de la Mar i l’altra, a la carretera de Viladamat. També
vam poder subvencionar, amb 50 cèntims per persona, el
bitllet dels autocars que vam organitzar per anar al Tram
623 de la Via Catalana de l’11 de Setembre.

Després d’aquest intens estiu, la Fira de la Poma. L’ANC també hi va ser present fent una estelada ben original i, alhora,
representativa del nostre poble: pomes vermelles i grogues
teixien el símbol català de la independència.

Com tots ja sabeu, la Via Catalana fou un èxit desbordant,
però l’assistència de l’Armentera a la Via Catalana va superar també les expectatives: omplírem quatre autocars i un
bon nombre de cotxes particulars. I per als qui no hi van anar,
les campanes van repicar a les 17,14 per recordar la magnitud de l’esdeveniment: del Pertús a Alcanar, tot un poble
afirmant l’existència d’un Estat tan sols donant-se les mans!

Preparatius per formar part de la Via Catalana.

Estelada feta amb pomes.
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el Reglament del Parlament de Catalunya es pot exercir
aquest dret davant el Parlament (art.60)

• Per a què serveix?
Permet que qualsevol persona natural o jurídica, prescindint de la seva nacionalitat, individualment o col·
lectivament, es pugui adreçar davant qualsevol institució pública, administració o autoritat, per fer peticions
sobre qualsevol assumpte o matèria que puguin afectar
exclusivament el peticionari o siguin d’interès col·lectiu
o general.

Membres de l’Assemblea Nacional Catalana territorial de
l’Armentera durant la Fira de la Poma d’enguany.

També presentàvem la samarreta independentista de l’Armentera, amb un disseny exclusiu fet per la Gemma Miralles. De nou la festa acompanyava la reivindicació: res no
dóna més energia i força per continuar endavant, ja que de
feina encara ens en queda... El pròxim repte és participar a
la campanya: Signa un vot per la independència. Per als qui
no ho teniu clar, us en farem cinc cèntims:
“Signa un vot per la independència de Catalunya” és una
campanya adreçada a incentivar els ciutadans de Catalunya perquè exerceixin el dret de petició.

• Què és el dret de petició?
És un dret fonamental reconegut per la Constitució espanyola (art. 29) i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (art.
29.5è) i és regulat per la Llei Orgànica 4/2001. D’acord amb
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Permet, per tant, exercir el dret a la lliure determinació,
que és un dret fonamental i universal que tenen tots els
pobles d’acord amb la Carta de les Nacions Unides de
1945 (Arts. 1r i 55è) i els Pactes Internacionals de Drets
Civils i Polítics, i de Drets Econòmics, Socials i Culturals
(Art. 1r), aprovats per l’Assemblea de les Nacions Unides
el 16-12-1966 i vigents a Espanya des de 1977.

• Com s’exerceix?
El dret de petició s’exerceix mitjançant un escrit o qualsevol altre mitjà, fins i tot de caràcter electrònic, que
permeti acreditar-ne l’autenticitat, on ha de constar la
identitat del sol·licitant, la seva nacionalitat, si és estranger, allò que es demana, el destinatari de la petició
i un lloc o mitjà per rebre les notificacions. La petició ha
d’anar signada i els peticionaris poden exigir la confidencialitat de les seves dades. Poden signar-la els ciutadans majors de 16 anys i també els estrangers.

• Em pot perjudicar?
L’exercici del dret de petició no pot derivar en cap perjudici per al peticionari, ja que els mecanismes democràtics permeten que tot es pugui demanar, analitzar i
debatre en llibertat.

E ntitats - ANC
• Per què exerceixo el dret
de petició?
Per demanar al Parlament de Catalunya que dugui a terme totes les iniciatives polítiques perquè es pugui celebrar, no més tard del 31 de maig de 2014, una consulta
democràticament i políticament vinculant en la qual es
pregunti als ciutadans de Catalunya si volen o no que
Catalunya esdevingui un Estat independent. En cas que
això no sigui possible perquè l’Estat espanyol no permeti, impedeixi, o dilati la celebració d’una consulta democràtica o unes eleccions plebiscitàries, o no en reconegui els resultats, es demana que aquesta petició sigui
entesa com una manifestació lliure d’una voluntat favorable (“vot”) perquè els representants electes del poble
de Catalunya declarin la independència de Catalunya,
d’acord amb el dret internacional, com a molt tard l’11 de
setembre de 2014.

• No és il·legal la declaració
d’independència?
A petició de l’Assemblea General de les Nacions Unides,
el Tribunal Internacional de Justícia de la Haia va concloure que una declaració unilateral d’independència no
vulnera cap norma aplicable del dret internacional (Opinió consultiva de 26 de juliol de 2010). Per tant, una de les
possibilitats de l’exercici del dret a la lliure determinació
dels pobles és mitjançant la declaració unilateral d’independència per part dels representants electes del poble
que es vol autodeterminar.

• Com es tramita el dret de petició?
Serà el Parlament de Catalunya, mitjançant la Comissió
de Peticions, el que haurà de donar tràmit a les peticions
que es presentin i de notificar la resposta en el termini
de tres mesos des de la seva presentació.

• Quin és el paper de l’ANC?
L’ANC es presenta com a dipositària de les butlletes que
els ciutadans signin en exercici del seu dret de petició
per tal de presentar-les conjuntament al Parlament de
Catalunya i/o als organismes, institucions i/o tribunals
internacionals, i/o als representants electes del poble
de Catalunya.
La recollida es farà per tot Catalunya durant els propers
mesos per tal d’aconseguir el major nombre possible de
butlletes. Els responsables de l’ANC faran les comprovacions de les dades personals i s’encarregaran d’incorporar-les en un fitxer que restarà sota la protecció de la
Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter
personal, per tal de poder exercir, si fos el cas, els drets
de rectificació o cancel·lació. Una vegada signada la
butlleta, se’n lliurarà un comprovant i l’original es dipositarà en una urna a fi i efecte que quedi sotmesa a la
privacitat esmentada.
Per acabar, només dir-vos que per trobar més informació sobre com funciona l’Assemblea Nacional Catalana
(estatuts, Campanya Signa un vot...) podeu adreçar-vos
a qualsevol dels membres de la vostra territorial de l’Armentera o per internet a:

http://assemblea.cat/
També ens agradaria insistir en la necessitat de fer-vos
socis de l’Assemblea. L’experiència ens avala: només
tots junts podem aconseguir fer coses impossibles, com
n’és un bon exemple la Via Catalana, i només tots junts
podem fer realitat allò que semblava un somni: fer de la
nostra terra un país independent!
Salut i independència!!
ANC territorial de l’Armentera

47
desembre 2013
2011
DESEMBRE

Del passat quan era present

Records de gastronomia armenterenca
Un any més encetem la col·laboració a les pàgines del Carbassó fent memòria de fets i circumstàncies que vàrem viure en el
nostre passat. Records i també enyorança dels nostres anys
d’infantesa i adolescència, d’aquells difícils anys quaranta i cinquanta amb les ferides encara obertes d’una cruel postguerra.

Enguany hem pensat rememorar fets lligats amb la gastronomia, és a dir, amb el que cuinàvem i menjàvem. Ens hi anima
allò que Josep Pla, amb la seva reflexiva intuïció, va deixar
escrit: “...l’única cuina que val la pena conservar és la nostra
vella cuina de família”.

Hi ha el dubte de si tot això interessa, avui, a grans i petits. Tal
vegada, a la gent jove de l’Armentera els diuen ben poca cosa
aquestes històries dels grans. Tot i així, si aconseguim que alguns hi dediquin una petita estona de lectura i els sigui gratificant, ja ens sentirem satisfets i ben pagats per l’esforç que ens
representa fer-ne memòria i deixar-ne constància escrita a les
pàgines de la revista.

Això és el que han fet la Quitèria Saliner i la Carmeta Quer,
ambdues filles i veïnes del poble i amb una targeta de presentació que les acredita plenament.

Joan.- Què et sembla, Carmeta, si comences tu a descabdellar algun dels menjars dels quals en tinguis un bon record?
Carmeta.- El que tu manis, Joan. D’entrada et diré que si tu em
“mandes” és com si em trobés a l’època de quan jo era petita,
cap als anys cinquanta del segle passat. Em recorda el meu
pare que era el que manava a casa meua. En altres cases manaven les dones, però a casa no. Quan matàvem el porc, per
exemple, el meu pare es posava un gran davantal –era d’una
constitució corpulenta– i així dirigia totes les operacions que
s’havien d’anar fent.
J.- Encara el mataven al carrer, el porc?
C.- No, en aquell temps, a l’Armentera, ja es matava a l’escorxador. Aprofito per recordar que els matadors de porc eren en
Víctor i en Miquelín.
J.- Bé, si comencem a parlar del matar el porc ocuparíem mitja
revista, proposo que ens centrem en dos o tres temes gastronòmics que siguin especialment representatius i tradicionals
al poble, per exemple: la botifarra dolça, els lloms i la poma
de relleno.

amb l’oli de la paella i que ens anava molt bé per afegir-hi uns
quants talls de pa, ben fins, que ens proporcionaven unes torradetes boníssimes.

Tot el que aporten i han practicat ho van rebre de les respectives mares, veritable i legítima herència de la cuina tradicional
i familiar transmesa de generació en generació.

La botifarra dolça
C.- Doncs som-hi amb la botifarra dolça. Per començar triàvem
la carn més magra, la posàvem dintre d’una gibrella i la deixàvem reposar en un plat, fins l’endemà, per tal que tragués tot
el suc. Després la picàvem ben picada, hi posàvem el sucre,
hi afegíem llimona ratllada i ho barrejàvem tot, ben barrejat, i
l’embotíem amb la màquina d’embotir.
Com saps, es feien dues classes de botifarra dolça: una de seca,
per menjar crua i una altra de tendra, per coure a la paella.
La botifarra dolça seca era com una mena de llonganissa.
L’embotíem amb un budell llarg i prim, tot i que hi havia qui en
feia també amb un budell ample. Aquesta varietat –la seca–
era pensada i destinada expressament com a aliment pels dinars al camp en època de sega.
La tendra era per fer-la cuita. Posàvem la botifarra a la paella
amb una mica d’aigua i la deixàvem rossejar. De tant en tant la
punxàvem i del sucre en sortia un caramelet que es barrejava
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Botifarra dolça. Foto: Dolors Gibert

Els lloms
J.- Ara anem pels lloms, si et sembla, que tu de petita ja en
veies fer.
C.- Sí, ja ho pots ben dir. I, a més a més, goita què et dic: jo ja fa
temps que sóc àvia, doncs l’àvia de la meva àvia ja en feia de
lloms, mira si ve de lluny.
J.- Déu n’hi do. Així doncs, endavant les atxes!
C.- Mira, els lloms eren els últims embotits que es feien en la
matança del porc. De fet, no és que fos l’últim que s’elaborava, sinó que era de les primeres coses que es preparaven per
acabar-les al final de les altres feines. Que no es parava, eh!
S’agafava una cassola grossa i s’hi posaven unes quantes canyes al cim per deixar-hi a sobre els trossos de llom ja tallats
i salpebrats per tal que respiressin per sota i ploressin –que

Del passat quan era present
traguessin la sang i el suc, vaja. Passats un parell de dies es
procedia a l’elaboració dels lloms, s’embotien amb pela de
sagí i s’embolicaven amb una tira de roba i finalment es lligaven amb un fil una mica gruixut, especial per lligar botifarres.
Després s’havien de penjar en alguna estança de dalt de la
casa, allà on hi hagués menys humitat. Tot i això, calia obrir la
finestra cada dia, al matí, i tancar-la al vespre. Si feia tramuntana s’havia de tancar la finestra per tal d’evitar que els lloms
s’assequessin massa. I si plovia, era el cas contrari, perquè la
humitat és el pitjor enemic d’aquest embotit. Tant és així que si
es notava que sortia una mica de florit s’havia de fregar convenientment amb un drap, i això, cada vegada que s’hi detectés.
J.- I quant de temps havien d’estar penjats per poder-los menjar?
C.- Doncs..., ben bé de dos a tres mesos.
Ara, Joan, deixa’m recular una mica. Estem parlant ja de ple a
fer lloms, botifarres i tot el que representava el matar el porc.
Però és que abans de tot es feien dues coses imprescindibles
i, encara que no ho sembli, molt importants. S’havia d’anar a
buscar ginesta i netejar la xemeneia, si més no a casa meua.
J.- Ginesta, dius? que no floreix pel maig o juny, la ginesta?
C.- Sí, tens raó, però no s’anava a buscar la flor, sinó la planta,
les tiges seques, vaja.
Jo no sé per què es feia, eh? però tota la carn que es tallava
del porc s’anava dipositant a sobre d’aquelles branques seques de ginesta.
I netejar la xemeneia es feia perquè estigués ben neta de sutge. La carn per fer les botifarres de sang, les de fetge, les de
perol, en fi, tota la carn del porc s’havia de coure i bullir dintre
del perol del foc a terra. Imagina’t que hi haguessin començat
a caure trossos de sutge..., hauria estat un desastre.
De braços no en faltaven pas, així que, un home anava a buscar la ginesta i dos més es cuidaven de netejar la xemeneia.
Un a dalt, al teulat, i l’altre a baix, a la cuina, passaven una
corda amb un manat de branques de ginesta o també d’arn
–que té moltes punxes– i au! estirant de dalt i de baix fins que
la xemeneia quedava ben neta.

La poma de relleno
J.- Bé, Quitèria, continuant amb els sabors dolços, entrem en
el món del relleno, que segons ha dit la Carmeta tu ets la millor
mestressa de la seva elaboració.
Quitèria.- Sí, pots comptar! Tot el que faig i tot el que sé fer
m’ho va ensenyar la meva mare, que ella sí que en sabia!
Mira, el relleno autèntic es feia amb el tap a dintre de les pomes sense pelar, que per això, d’aquestes pomes farcides se’n
deien de “relleno”. Però també es feia amb el tap a fora i amb
les pomes pelades que no deixa de ser el mateix plat, però
amb una elaboració una mica diferent. A casa meua sempre
l’hem fet així.
J.- Totes les pomes són bones per fer el relleno?
Q.- Déu nos en guard! Les pomes han de ser de la varietat
“verd donzella”.
Els ingredients principals del relleno eren, i no cal dir que encara
són: les pomes –que havien de ser grosses– i carn picada. Al
nostre poble gairebé tothom les feia amb carn de botifarra dolça.
En molts horts i arriegos hi havia les pomeres de Sant Jaume.

Se’n deien així perquè venien a finals de juny. També eren
conegudes com les “pomes de relleno”.
El tap es feia amb carn de botifarra dolça, galeta i una mica
de llimona. Es treia el curull de la poma amb un ganivet petit,
sense acabar de foradar-la fins a baix, per tal que la carn que
s’hi entaforava no sortís. Abans de començar la cocció de les
pomes a la cassola és convenient fregir-les una mica amb oli,
de la part on s’ha posat la carn, per tal que es formi una petita
crosta a la part del farcit, però sense arribar a fregir les pomes.
Es feia això per evitar que la carn surti del forat.
Després s’ha de preparar la cassola amb una culleradeta de
mantega i una quantitat de sucre, com si volguessis fer un caramel. S’ha d’anar remenant sense parar i quan ja es considera que està en el seu punt de torrat, s’hi tira un pols de farina
en el sucre. La meva mare sempre deia que en aquest punt hi
ha el secret del relleno, perquè a continuació ja s’hi pot tirar
l’aigua bullent, les pomes, el canó de canyella, la pela de llimona, una mica de xocolata, anissos i un polset de sal, així que
poden passar tres coses:
Una, si el sucre és massa torrat, quan hi tiris l’aigua quedarà
tot negre.
Dues, si el sucre és poc torrat, quan hi tiris l’aigua quedarà
tot blanquinós.
Tres, si el sucre està en el seu punt de torrat –oli en un llum!
–, tot quedarà perfecte.
Ara, això sí, tota una tarda per coure, a poc a poc, a foc ben
lent.
J.- Abans has dit que a casa teua sempre heu fet les pomes
amb el “tap” a part, no?
Q.- Sí, així és. El tap el fèiem com si fos una croqueta, a la paella
amb una mica d’oli. Els ingredients eren: galeta picada, ametlla
torrada picada, una mica de llet, ou i una mica de sucre. Un
cop cuits es posaven a la cassola on hi teníem les pomes i que
anessin fent xup-xup. Finalment, s’hi tirava una picada d’ametlles o de pinyons per sobre de les pomes i els taps.
J.- Molt bé! Ja que puc donar fe que tant l’una com l’altra continueu fent el llom, les botifarres dolces i les pomes de relleno
d’una altíssima qualitat, us proposarem perquè us atorguin
tres estrelles de la cuina empordanesa.

La botifarra dolça i la poma de relleno, dos plats de la nostra
terra que donen prestigi a la cuina amb sabor de dolç. Una
característica del gust del país, que segons historiadors
qualificats en gastronomia, es remunta a l’Edat Mitjana
quan la majoria dels plats cuinats eren agredolços –tenir
sucre era un valor de posició social alta– i que és encara el
gust del segle XXI, segons ha manifestat en diverses ocasions Ferran Adrià, el cuiner més universal de Catalunya i
màxima autoritat en la matèria.
Transcriptor:

Joan Saliner i Colls

Narradors:

Quitèria Saliner i Pla
Carmeta Quer i Mitjavila
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P arròquia

La cova
El pessebre, fet de molsa i arboç, amb els masos, el riu, els ramats i els
pastors, és el món en petit. Un món plàcid i senzill, amb els pastors que
caminen cap a la cova i els tres reis que tot just s’endevinen a l’horitzó.
És un món fet a la mida dels infants, així que, quan te’l mires, fa de mirall.
I, en aquest mirall, s’hi reflecteixen tres històries.
La primera, la d’avui, la nostra història col·lectiva. Aquesta que vivim
entre tots i que no sempre ens satisfà, i que, aquest any, ens assenyala els camins. Fa més de vint
anys que el Poema de Nadal de
Josep Maria de Sagarra ens acompanya en aquesta nit. També avui,
també ara: “Els camins són l’angúnia primera del rústec cor llunyà,
que ni ell no sabia el que era i, per
saber, es posà a caminar”. El pessebre ens parla dels camins interiors, dels camins de l’ànima. Hem
de caminar per saber qui som. Camins, serps d’encantària, que ens
feu més amable el feix del qui es
vol lliurar d’ell mateix, de la seva tristesa solitària...
Els camins de la nostra història col·lectiva, aquest any,
amb tanta gent que queda a les vores, amb més violència i més dolor del que caldria, però també amb gestos
de solidaritat i de germanor. Aquesta història assenyala
camins i cruïlles, que no seran fàcils de transitar.
La segona, la nostra història personal, íntima, allò que
ens passa a cada un de nosaltres aquest Nadal. Una
història plena de llums i ombres. Compartida amb el
nostre rabadà particular, ajagut a la palla i que rondi-

na amb les excuses de sempre: “no
hi ha res a fer”, “tot va com va, les
coses han anat sempre igual, no cal
esforçar-s’hi massa”. Hi ha el rabadà, sempre, però també aquest
camí, obert davant nostre, que ens
convida a créixer. “Si ets net de cor,
pastor mesquí, no t’has de perdre
pel camí, que et va guiant l’estrella
cauta. No t’has de perdre pastoret,
anant seguint el camí dret, amb el
sac de gemecs i la flauta”.
La tercera, és la de fa més de dos
mil anys. La de l’àngel, l’estrella, els
pastors que dormen al ras, el camí
cap a la cova, i el Fill de Déu entre el
bou i la mula. L’àngel porta a les mans la cinta d’un miracle: “Glòria a Déu a dalt del cel i a la terra, pau”. Una
història sorprenent, que no parla dels poderosos, sinó
d’allò que tots hem sigut, ens parla d’un infant. “Avui,
a la ciutat de David us ha nascut el salvador, que és el
Messies, el Senyor, trobareu un infant ajagut a la menjadora, en un pessebre”.
Aquesta història, que sembla la més senzilla, no ho és
gens. No ens deixem enganyar pel primer cop d’ull.
Aquesta història ho ha capgirat tot. Pot donar sentit a
les altres dues, la personal i la col·lectiva. És la història d’un misteri. Del misteri de Déu que, perquè no ens
tornem a separar mai més, es fa un de nosaltres. I els
misteris, no són per entendre’ls: són per entendre’ns.
Per conèixer una mica més el misteri que ens fa ser,
a cada un de nosaltres, el que som. Per entendre’ns i
no per entendre’ls, perquè els misteris ens parlen de
Déu i de nosaltres, fets a la seva imatge i semblança. El
misteri d’aquesta nit ens ajuda a saber qui som: Fills de
Déu. I ens convida a caminar, decidits, cap a la cova on
Ell ens espera, fet un Infant.
Joaquim Giol
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O pinió

Pèrdua conscient
Les fulles cauen al voltant de la Nora i, a poc a poc es va formant
una estora de colors ocres i tons daurats. Ella és aliena a les sensacions que temps enrere la feien vibrar i sentir viva. Va haver-hi
un temps en què l’olor humida del bosc i el cruixir de les fulles
seques l’havien fet fruir. Sovint aquestes percepcions l’havien fet
viatjar a la seva infantesa, records llunyans de les sortides amb
l’avi els matins dels diumenges.

S’apropa al peu del roure que tantes vegades havia estat l’únic
testimoni de les seves abraçades i festejos. Hi deixa un pom de
branques de bruc. Alhora, un lleuger tremolor, barreja de fred
i de neguit, la recorre de cap a peus. Enyora el dolor. Però no
aquest, l’aspre, l’únic que li ha estat permès fins ara, sinó el dolor d’una tristesa fonda, inconsolable a estones, d’aquella mena
de tristesa que es pot mostrar a tothom, fins i tot a un mateix.

Ara la Nora se sent tan atribolada que no és capaç de despertar
els sentits. Mira enlaire, al cel grisós i esmorteït, i respira profundament. Amb prou feines omple els seus pulmons d’un aire fresc
i humit que ja sent una fiblada al pit. Potser ja no hi cap gaire res
més dins seu. S’esforça tant com pot a fer més gran el lloc per a la
vida. No es vol conformar només en existir.

Li agradaria dir-li que es penedeix d’haver-lo deixat marxar, que li
reca no haver-lo retingut en el darrer instant, no haver pogut fer
res per perllongar-li la vida. La seva vida. Que enyora les seves
rialles, i les seves carícies, el frec de la seva pell vellutada, l’olor
del seu cabell irisat, la salabror de les seves llàgrimes, la música
dels seus gemecs d’amor.

Ja fa poc més de deu mesos des que hi va anar per darrera vegada; ara ha recobrat prou puixança per tornar-hi. Necessita dir-li
moltes coses, paraules que fins ara han estat recloses amb forrellat. Sent el front humit i una rigidesa insòlita a les seves mans.

Recorda haver llegit una teoria segons la qual l’ésser humà és
substància espiritual, i el cos només la sensació de la ment. Potser aquesta forma boirosa i canviant és el record de l’autèntic cos
del seu estimat.
Montse Soler

Gràcies
Escric i escric perquè m’ho diu el cor, perquè necessito fer-ho.
És el que més m’agrada i quan arriba aquell moment en què
tinc alguna cosa a dir, és el millor que puc fer. Les paraules se
les endu el vent i el pensament és efímer... Penso que l’única
manera de conèixer-nos com som o com pensem és escrivint.
Els anys ens canvien més del que creiem, ens adonem que
el que pensàvem ahir, avui ja no compta i ensopeguem més
d’una vegada amb la mateixa pedra. Tant ens costa posar-hi
remei?
Sovint ens rebel·lem al nostre destí, potser és perquè ell precisament és el que ens marca la pauta i el responsable de treure’ns sense adonar-nos la llibertat per escollir el camí.
Avui he viscut un fet que a tots ens és habitual i per ser-ho
se’ns fa rutinari. La primera paraula que he pronunciat des
que m’he llevat ha estat gràcies, en el moment en què una
persona m’ha cedit un seient al bus. En principi no he donat
massa importància al fet, però més tard la paraula en si m’ha
fet pensar.
Durant la nostra existència repetim aquest mot infinitat de cops
gairebé rutinàriament, però no sé si en captem el veritable significat. Podem pensar, reflexionar, decidir, però no sempre ho fem
de la millor manera. La majoria de les vegades, i per costum,
tendim a agafar el camí que intuïm més fàcil...
Quan érem quitxalla ens ensenyaven a donar les gràcies per tot
el que rebíem. Ara no és que haguem esborrat aquest mot del
nostre vocabulari, però sí que potser no el diem amb el cor ni
valorem prou la seva grandesa.

Som els eterns descontents, ho volem tot, creient-nos que ens
pertany per dret propi i no és ben bé així. Hauríem d’ésser més
humils i agraïts i penso que si no ho som prou és perquè ja tenim
massa i la nostra prepotència ens porta al desagraïment. Procurem que la paraula gràcies sigui una constant a la nostra vida i
escoltem-la acuradament pel que significa.
Per començar, vull donar les gràcies per viure, per poder gaudir de les petites coses, d’aquells moments als quals potser no hi
dono massa importància i, que si m’hi fixés, n’estic plena.
Gràcies per gaudir de qui m’estima, qui em cuida i qui s’esforça
per fer-me feliç.
Gràcies per aquell somni complert, per poder veure formes i colors, sentir el cant d’un ocell, olorar la terra humida després d’una
tempesta, o pel sol fet d’acaronar una flor.
Gràcies per poder deixar escrit en un paper el que la memòria
ens nega.
Gràcies per viure l’incomparable goig de tenir un fill i gràcies per
aquells pares que tot i sent lluny vetllen per mi.
I sobretot, gràcies per fer-me pensar en aquesta paraula i per poder seguir dient-la a tort i a dret.
Si en el futur després de tants raonaments la pogués sentir dirigida a mi, voldria dir que he fet quelcom bé i que aquesta reflexió ha
servit d’alguna cosa i no només per esborrallar un paper.
Gràcies... Un miler de gràcies per llegir-me.
Anna Camps
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programa d’activitats de

les festes nadalenques
ACTIVITATS

DATES

ORGANITZADORS

Playback 2013
a favor de
La Marató de TV3

14 de desembre
a les 22 h
a la Sala Nova

Associació Amics
del Playback de
l’Armentera

15 de desembre
a les 17 h
a la Sala Nova

Gran torronada

19 de desembre
a les 16 h
al Casal de la Gent Gran

Casal de la Gent Gran

Cantada de Nadales

20 de desembre
a les 10 h
a l’església

Escola Fluvianets
de l’Armentera

Quina de Nadal

25 de desembre
a les 19 h a la Sala Nova

Club de Futbol
de l’Armentera

26 de desembre
a les 19 h a la Sala Nova
28 de desembre
a les 19 h a la Sala Nova
6 de gener de 2013
a les 19 h a la Sala Nova

Tarda de Contes
a la Biblioteca

27 de desembre
a les 17 h

Associació Cultural
el Pont Nou

3 de gener de 2013
a les 17 h

Arribada del
patge reial

29 de desembre
a les 17 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

