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Festa de Santa Cristina

Telèfons d’interès
Ajuntament Tel:.................... 972 520 121
Fax: ........................................ 972 520 554
Pg. web: http://www.ddgi.es/armentera
A/e: arment@ddgi.es
Consell Comarcal de l’Alt
Empordà ............................... 972 503 088
Col·legi públic de
l’Armentera ......................... 972 520 502
Guarderia .............................. 687 521 201
Dispensari Metge ................ 972 520 206
CAP I’Escala ......................... 972 776 060
Llar del Jubilat
de l’Armentera ...................... 972 550545
Creu Roja, Urgències
i Ambulàncies .................................. 061
Farmàcia ............................... 972 520 147
Mossos d’Esquadra .......................... 088
Bombers ............................................. 085
Hospital Comarcal
de Figueres............................ 972 501 400
Associació Protectora
d’Animals ............................... 972 502 361
Centre d’Emergències
de Catalunya ...................................... 112
Informació ........................................... 012
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Els nostres establiments
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Horaris de
serveis
HORARIS DEL SERVEI DE TRANSPORT
Telèfon Sarfa: 902 302 025
Informació General 972 300 262 972
674 298
L’Armentera - Figueres
07:45 h. feiners
08:30 h. feiners i festius
15:20 h.
19:20 h.
Figueres - l’Armentera
10:00 h. feiners
12:30 h. festius
13:30 h. feiners
18:00 h.
20:00 h.
L’Armentera - Girona
08:00 h. feiners
Girona - l’Armentera
18:30 h. feiners
HORARIS DISPENSARI DE L’ARMENTERA
Metge
Dimarts de 11:30 a 13:00 h.
Dimecres de 09:00 a 11:00 h.
Dijous de 11:30 a 13:00 h.
Divendres de 09:00 a 11:00 h.
Pediatra
Dilluns de 09:30 a 10:30 h.
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Un any d’El Carbassó
Torneu a tenir a les vostres mans un nou exemplar d’El Carbassó, que apareix abans
de la nostra Festa Major i que ens anuncia, en la seva contraportada, tota la programació de la festa.
A més a més de la festa, tal i com ja us hem comentat en altres editorials, El Carbassó ha nascut amb l’objectiu de ser una publicació que s’esdevingui en un mitjà
de comunicació escrit de proximitat. És a dir, en un mitjà de comunicació local que
complementi a d’altres de més generalistes.
Estar assabentats de la quotidianitat del nostre poble, conèixer fragments de la nostra història, de les entitats que configuren el teixit social de l’Armentera, l’opinió i
el pensament d’aquells armenterencs i armenterenques que s’expressen lliurement
en la secció d’opinió, les recomanacions i els consells del nostre metge i la nostra
farmacèutica, les decisions i les actuacions de l’Ajuntament... fan que, en el seu
conjunt, El Carbassó sigui una valuosa font d’informació que ens obre la porta al
coneixement del passat i present de la realitat de l’Armentera.

Edició:

Ajuntament de L’Armentera
Consell de Redacció:

Pau Bagué, Albert Boïgues, Joan Brusi, Diana
Canals, Quico Ferrer, Kiko Figueras, Carles B.
Gorbs, Josep Jacomet, Dolors Pareta, Marta
Payeró, Ignasi Sabater, Joan Soler, Dolors
Torres, Salvador Vega.
Foto de portada:

Primavera. Foto: Dolors Genoher
Assessor periodístic:

Carles B. Gorbs
compaginació:

Marc Puigvert
Infografia i Redacció:

JJ Comunicació
Impressió:

Gràfiques Fornells

Així, doncs, en aquest número, a més de les activitats dutes a terme i de les opinions d’alguns, us oferim tres episodis ben diferents de la nostra història: Un, sobre
la tragèdia del molí vell a finals del segle XIX. L’altre, la història d’un dels nostres
establiments i, l’últim, com fou l’entrada de l’exèrcit franquista a l’Armentera. També
podríem incloure, dins d’aquests apunts històrics, l’àlbum de fotos que no deixa de
ser una crònica visual d’un esdeveniment de la nostra història local i que, en el seu
moment, fou força important.
No ens cansarem de dir i d’afirmar que com més coneguem la nostra pròpia història,
com més coneguem les entitats i activitats del poble i, en definitiva, com més ens
coneguem entre nosaltres, més rica serà la convivència, el respecte i la tolerància
entre tots.
Per tot això, també una vegada més, i ara que complim un any d’existència, us convidem a participar en aquesta revista del nostre poble, en qualsevol de les seves
seccions i fer d’El Carbassó la revista de tots i per a tots, una revista plural i participativa.
Només ens queda que agrair a entitats, particulars i establiments, la seva participació i col·laboració en aquest nou exemplar i, alhora, aprofitar aquest editorial per
desitjar-vos una molt Bona Festa Major.

Dipòsit Legal:

GI - 1644 - 04

L’Ajuntament
amb la col.laboració de

Nota: La direcció de la revista no s'identifica

necessàriament amb l'opinió dels articles
signats, que són d'exclusiva responsabilitat
dels seus autors.
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Informació municipal
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Cobrament d’impostos

IVTM. Es passen al cobrament entre abril i maig de
cada any.
CONTRIBUCIONS. Es passen al cobrament entre
juny i juliol de cada any.
ARBITRIS. Es posen al cobrament entre l’agost i el
setembre.

Animals

Es demana que es recullin els excrements que produeixin els animals domèstics a les vies públiques,
a causa de les diverses queixes rebudes.

Vendes

CD’s “SARDANES PER L’ARMENTERA” de la Cobla
Cadaqués. PVP 15,00 €.
Llibre “L’ARMENTERA: MIL ANYS D’HISTÒRIA (9221935)” d’Enric Riera Fortiana. PVP 12,00 €.
Llibre “L’ARMENTERA: UN LLARG I DIFÍCIL CAMÍ
CAP A L’ACTUALITAT (1936-1975)” d’Enric Riera i
Fortiana. PVP 9,00 €.
Llibre “ELS MASOS DE L’ARMENTERA” de Joan
Ramon Inglada Gimeno. PVP 12,00 €.

Ajuntament Vell

Durant aquest any s’ha acabat de rehabilitar la
seu de l’antic Ajuntament, el qual s’ha remodelat
interiorment i ja en disposen les diferents asso-

Foto actual de l’Ajuntament Vell. Foto: Gorbs Comunicació.

ciacions municipals com l’AMPA i la Comissió de
Festes.
També s’ha habilitat un espai de trobada per al jovent
del poble per als dies que ve la tècnica compartida de
Joventut i Esports, on poden acudir per demanar informació de qualsevol cosa o senzillament per trobar-se.

CEREALS - FARRATGES
ADOBS - FITOSANITARIS
Pau Casals, 12
Tel. 972 52 01 23 - Fax 972 52 04 16
Mòbil: 639785336
17452 L’ARMENTERA - (Girona)



Pça. Catalunya 1 - Tel. 972 52 01 83
L’ARMENTERA
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Informació municipal

Obra carrerons

....

Ja està finalitzada l’obra titulada “Urbanització
del carreró entre el Carrer Major i Carrer de la
Mar, del Passatge de les Escoles i de dos carrerons paral·lels”.
Aquests carrerons, abans de les obres, eren de terra i ara estan pavimentats. El Passatge de les Escoles tenia un escaló tot a la vora de passeig i per
accedir al consultori havies de pujar unes escales.
Amb aquesta obra s’han eliminat totes les barreres
arquitectòniques.

Modificació puntual de les normes
subsidiàries
El Passatge de les Escoles, arranjat i pavimentat. Foto: Gorbs
Comunicació.

Des d’aquest espai jove es proposen diverses activitats. De moment s’ha fet una esquiada a Font Romeu, una xerrada de com viatjar barat, un curs de
cuina per a joves, una sortida a Port Aventura i una
altra sortida als Gorgs de Ventalló.
Ara, de moment, queda pendent de començar
l’activitat de La Roda, que és un campament
d’estiu que durarà 4 nits del mes de juliol, i per al
qual el passat dimecres dia 5 de juliol es va fer la
reunió d’informació.
Aquest projecte del tècnic compartit de Joventut i
Esports s’anomena el Quadrat.

CLÍNICA DENTAL
ODONTOLOGIA GENERAL
ENDODÒNCIA - ORTODÒNCIA
ODONTOPEDIATRIA - PRÒTESIS
Dilluns de 10 a 13h.
Dimecres de 10 a 13 i de 16 a 20h.
Dissabtes de 10 a 13h.
Pça. Catalunya 15, B - 17452 L’ARMENTERA
Tel. 972 520 829 - Mòbil: 639 287 143

Per tal de regular les superfícies mínimes de densitat dels habitatges que es construeixin, s’ha procedit a tramitar una modificació puntual de les normes
subsidiàries del planejament del municipi de l’Armentera, la qual va ser aprovada en el passat Ple
Extraordinari celebrat el dia 27/06/06.
Actualment cal dir que falta l’aprovació d’Urbanisme de Girona.

Demografia any 2005:
Naixements 5
Casaments 6
Defuncions 10

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

Tel. 972 52 02 49
Ginjolers, 2 - 17472 L’ARMENTERA (Girona)
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Activitats

XXI Marxa amb Bicicleta – III BTT
de l’Armentera

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

Els participants de la marxa, poc abans de la sortida. Foto: Dolors Jahoher.

El diumenge 14 de maig de
2006 es va celebrar la XXI Marxa amb Bicicleta–III BTT de
l’Armentera, organitzada per
l’AMPA del CEIP Fluvianets de
l’Armentera i els Amics de BTT
“Els Carbassons”, també de
l’Armentera.
Aquesta marxa, d’uns 21 km
de recorregut, aproximadament, va sortir des de la Plaça
de l’Església de l’Armentera i
va transcórrer per camins dels
municipis de l’Armentera, Sant

Pere Pescador i Ventalló.
Com a novetats a ressaltar cal
destacar la botifarrada amb
poma de l’Armentera, elaborada pels nostres carnissers,
i que es va oferir als participants de la marxa.
Per altra part, es va vendre,
amb la finalitat de recaptar
fons per a l’escola i per als
alumnes del CEIP Fluvianets de
l’Armentera, unes reproduccions gràfiques numerades i signades per l’autor del quadre de

la marxa, el reconegut pintor i
dibuixant Lluís Vilavella.
Lluís Vilavella, també conegut
amb el pseudònim Sot, ha obtingut diversos premis durant
el transcurs de la seva vida
professional i ha exposat en
nombroses ciutats. Ha col·
laborat, també, amb diverses
vinyetes en publicacions de
tot l’Estat.
Aquest quadre es tracta d’un
oli sobre tela de 116 X 73 cm,
que porta com a títol “Passe-

Felip Borrella Alvaro
Instal.lacions i arranjaments
Aigua - Gas - Electricitat - Calefacció
C/ Tramuntana, 3
Tel.: 972 52 05 66 - Fax: 972 55 03 67
Mòbil 669 89 55 34
17472 L’ARMENTERA



Av. Pasquers, 10
17472 L’ARMENTERA
Tel/Fax: 972 55 04 00
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Activitats

....

En plena marxa. Foto: Dolors Jahoher.

jant al Vent “, cedit per l’autor
com a imatge d’aquesta 21a
edició de la marxa.
D’aquestes
reproduccions
se’n va regalar la primera de la
numeració a Càritas Diocesana, i les següents al president
de la Diputació de Girona, al
president del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i als alcaldes dels municipis de l’Escala,
Ventalló, Torroella de Fluvià,
Viladamat i l’Armentera, els
quals han participat en alguna
de les edicions anteriors.
Comissió Organitzadora

El cartell–quadre de la marxa, de Lluís
Vilavella (Sot).

C/ Nou, 33 - Tels.: 972 52 01 46 - 972 52 00 88
17472 L’ARMENTERA
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Activitats

Diumenge de Corpus

Primer pla d’una de les catifes, on es poden observar perfectament les fulles i les flors. Foto: Joan Torrent.

Una altra perspectiva de la catifa de l’església. Foto: Joan Torrent.

La Consol Ribera i en Joan Torrent, agutzil de
l’Armentera, varen il·lusionar una cinquantena de dones i homes del poble per tornar a
fer, després de molts anys, catifes florals.
Enguany, ens diu en Torrent: “hem volgut
fer una catifa que simbòlicament i de cara a
l’altar major de la nostra església representi una ofrena de les nostres pomes a Santa
Cristina, patrona de l’Armentera”.
A més, en Joan Torrent afegeix: “Vull agrair a través del Carbassó la col·laboració de
la Consol Ribera, creadora d’aquesta catifa, conjuntament amb la seva filla Elisabet
Torrent, premiada per la Generalitat de
Catalunya com a dissenyadora de la vestimenta de les seleccions nacionals i a tota la
gent del nostre poble, perquè sense ells no
s’hagués portat a terme aquesta tasca.
Moltes gràcies a totes i a tots”.



Vista aèria de la catifa del davant de l’església. Foto: Joan Torrent.

Durant la construcció de les catifes florals. Foto: Joan Torrent.

.....
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Activitats

Sant Jordi
Com a la gran majoria de pobles
i ciutats de Catalunya, la diada
de Sant Jordi també va estar
present en l’Armentera. A més
de les diverses “paradetes” que
es van desplegar en el poble,
també hi va haver, donat aquest
clima festiu, un recorregut en
carreta pels carrers del poble.

Una de les parades de llibres del poble. Foto: Dolors Jahoher.

Un dels trajectes de la carreta pels carrers de l’Armentera. Foto: Dolors Jahoher.

PERE JOAN TORRENT
ELECTRODOMÈSTICS
Instal.lacions d’aigua, gas, electricitat,
calefacció, aire condicionat
Pompeu Fabra, 6 - Tel. 972 52 02 13
17452 L’ARMENTERA

C/ POMPEU FABRA, 20 - Tel. 972 52 06 33
L’ARMENTERA
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Casal de la Gent Gran

Una excursió accidentada

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

El dia 8 de març de 2006, a les 8 del
matí, la gent del nostre Casal de la
Gent Gran sortíem d’excursió cap
a Igualada per visitar una antiga
factoria de les que es dedicaven a
adobar pells i que encara es conserva com a record. L’Antònia era
la guia al servei de l’agència de
viatges “Tren d’Olot”, que és de
Blanes i el propietari s‘anomena
Quico. En Paco era el xofer del
cotxe de 55 places de la companyia “Girona Bus”, de Salt, i l’ocupàvem 33 persones dels poble de
Viladamat, Torroella de Fluvià, Valveralla, Ventalló i l’Armentera.
Arribats al nostre destí i de la
mà d’un guia local especialitzat, vàrem viure com si ens hi
trobéssim, les penes i treballs
de la gent que s’ocupava en la
dura feina de produir cuir. Vam
conèixer que a la Igualada de
50 anys enrere hi havia unes
300 empreses, cadascuna de les
quals adobava 40 pells cada 15
mesos i avui en queden unes 60
i cada una produeix 40 tones de
cuir setmanals.
Vam fruir d’un dinar excel·lent en
un restaurant amb bufet lliure,
ajudant-nos a fer-lo millor l’actuació d’un músic ben simpàtic
i, fins i tot, vàrem ballar.

Els bombers en plena feina en un dels autocars accidentats. (El Punt, 9 de març de
2006. Foto: Jordi Garcia).

La tarda es clogué amb una visita a un mas on, de forma artesanal, elaboren vins i caves
de les seves pròpies vinyes. La
majoria efectuà compres després d’uns tastets previs i seguidament iniciàrem el retorn amb
tota normalitat per l’autopista,
però a l’alçada de Sant Cugat
del Vallès, de sobte, tot canvià.
Eren cap a les 6 de la tarda quan
ens trobàrem involucrats en una
topada múltiple amb tres vehicles més: un camió, un turisme
i un altre autocar de la companyia Pujol. L’impacte entre els
dos autocars fou molt violent i

alguns dels nostres vam rebre
cops i contusions.
Els primers instants foren d’estupor, sorpresa i desorientació,
però tot seguit, en adonar-nos que
ningú no patia lesions greus, ens
vam asserenar i seguírem les encertades instruccions que donava
la guia Antònia i que eren de romandre tots quiets als respectius
seients fins que arribés ajuda. En
Paco estava atrapat entre ferros
torçats, però no tenia lesions.
Amb el trànsit de l’autopista
completament aturat en totes

FUSTERIA
Margarita Pi Bagué
Miquel Gatius Salart
C/ Ginjoler, 41 - Tel. 972 55 04 53 - 17472 L’ARMENTERA
Valveralla - Tel. 972 79 31 76 - 17473 VENTALLÓ
Mòbils: 607 48 49 63 - 649 38 31 30
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Puig Xibecas, sl
FUSTERIA EN GENERAL
Ronda d’Empúries, 5 - Tel i Fax 972 52 00 61
17472 - L’Armentera
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................................................................................................................

Casal de la Gent Gran
dues direccions, aterrà un helicòpter, i tot l’espai lliure del nostre davant aviat va quedar fornit
de cotxes de bombers, mossos
d’esquadra i ambulàncies que,
immediatament, s’ocupaven de
l’ordre i la feina. Els bombers
deslliuraren en Paco i el xofer
de l’altre autocar que tenia lesions importants. Una metgessa dels propis bombers ens féu
sortir del vehicle i destrià amb
llestesa aquells que necessitaven assistència mèdica, en total
sis persones. Dues ambulàncies
els traslladaren a Terrassa, tres
a l’hospital i tres a una mútua.
Als 27 restants ens agruparen al
parador de Bellaterra i d’allí, a
casa, amb un altre autocar de la
companyia de Salt que hi havia
acudit amb urgència, com també dos cotxes tot terreny que
es feren càrrec de la gent dels
centres sanitaris per portar-los
a casa després de comprovar
que el seu estat ho permetia.
Cal fer esment i lloança que tots
els serveis d’ajut van funcionar
ràpids i eficients, tant mossos
d’esquadra, bombers, sanitaris,
l’agència “Tren d’Olot” amb en
Quico i l’Antònia al davant i en
Paco i Quim de l’esmentada empresa d’autocars. Igualment hem
d’anotar que la nostra gent va tenir un comportament exemplar.
Tothom sap que a la vida hi ha un
factor que és invisible i que apa-

Els Pescadors de Roses interpretant havaneres durant la Festa de la Sort.

reix o desapareix al seu caprici i
que té un nom: la sort. Nosaltres
la tinguérem amb grau superlatiu. I per celebrar-ho com es
mereix, el Casal va organitzar
la “Festa de la Sort”, que tingué
lloc el dia 25 de maig amb l’assistència de més de 100 persones. Ens ajudaren a passar-ho
divertit els Pescadors de Roses
interpretant havaneres, i uns
quants artistes de la Casa amb
diferents especialitats. Al final
de tarda, l’acte es va cloure amb
un bon berenar.
La Junta del Casal

Dimarts tancat
(excepte festius)
Carretera de Roses, 15
Tel. 972 52 17 03
17472 L’ARMENTERA

Una de les actuacions durant la Festa
de la Sort.

CARNISSERS
Major, 26 . Tel 972 55 04 22
L’ARMENTERA (Alt Empordà)
ricardjosep@gremicarn.com
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Casal de la Gent Gran

Homenatge a la gent gran

La “centenària” Joana tampoc no s’ho va perdre.

Al davant de l’església.

El diumenge 28 de maig, el nostre poble
dedicà un homenatge als jubilats i gent
gran. La festa començà celebrant una
missa a les 12 del migdia i va seguir
amb un dinar de germanor al poliesportiu amb l’acompanyament de molta
gent jove que es van sumar a l’acte.
Un conjunt musical interpretà cançons
velles i noves per a tots els gustos, que
delectaren tant als oients com als balladors, que Déu n’hi do els que hi ha, lleugers que hi van i l’energia que posseeixen! Que sigui per molts anys.
La gent gran ens en sentim molt afalagats
i en restem agraïts a tothom. Moltes gràcies, Armentera.

SUPER SPAR

Durant el dinar.

SERRALLERIA
SUNYER

Ramona Dunes
C/ Nou, 15 - Tel. 972 520 421
L’ARMENTERA
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Rda. Fluvianets 22
Mòbil: 677 536 907
17472 L’ARMENTERA
(Girona)

.....

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

Educació - El Casalet de l’Armentera

Els pirates de l’Armentera

Activitat: Els pirates
Durada: 2 dies
En l’activitat d’expressió, els nens i nenes de l’Armentera es varen disfressar de pirates. Primer es
va fer la confecció d’uns barrets amb cartolines que
es varen repartir als nens. Tot seguit, es van deixar a la classe unes caixes de pomes de plàstic. En
una altra classe, a part, es va explicar als nens una
història d’un pirata entremaliat que va robar un tresor amagat en una illa llunyana. Desprès, els nens

varen anar entrant on eren les caixes, no va caldre
dir res, la imaginació va sorgir de sobte. Les capses
eren els vaixells, els nens hi pujaven a sobre i la imaginació es va tornar màgia i diversió.
Ens vam pintar la cara i amb un pal i un tall de roba
vàrem fer la senyera pirata. El monitor es va disfressar de pirata i els anava animant a interpretar els
seus papers.
Susanna Calderón

Terrassa d’estiu
Carns a la brasa
Amanides
Menú diari

13
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Educació - AMPA

Aquest any hem començat
i una gran xocolatada hem preparat.
El bar de la sopa vam muntar,
llàstima que el temps no va
acompanyar.
Una manualitat vaig preparar
i la mainada que bé s’ho va passar.
L’AMPA aquest any ha regalat
un llibre de Sant Jordi per a cada edat.
Un gran èxit va tenir
la passejada amb carro
dissabte el matí.
Amb cartolines i tisores
hem creat moltes coses.
Amb gran nombre de participants
la marxa amb bicicleta
hem pogut dur endavant.
Un sopar de final de curs hem organitzat,
gràcies als pares i mares que hi han col·laborat.
Agraïm a tots els col·laboradors la seva tasca que, un cop més, ha fet
possible que duguem a terme totes aquestes activitats.
Els membres de l’AMPA 2006 us desitgen
Bon estiu i fins al setembre!!!

14
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Educació - AMPA

QUEVIURES
FRUITA DIRECTA DEL CAMP
MERCERIA I LLENCERIA
M. Dolors Ferrer Puig
Botiga fundada el 1855
Pça. Catalunya, 13 - Tel. 972 52 02 10
L’ARMENTERA

MECÀNIQUES
ARMENTERA S.L.
Pere Costa i Terms
C/ Santa Cristina, 30
Tel. 972 52 17 49 - Mòbil 626 99 71 04 - Fax: 972 52 17 50
17472 L’ARMENTERA
mecaniquesarmentera@hotmail.com
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Educació - CEIP Fluvianete

A l’escola de l’Armentera fem
moltes coses!!!
Anem d’excursió:

A Barcelona, al Cosmocaixa, on hem experimentat i
hem vist un bosc inundat.

Aquesta és la font de la Vaca i l’aigua està gelada.
A Caldes de Malavella, on hem visitat les fonts i ens hem passejat pel poble.
Hem anat a teatre, els més petits, a
veure les obres dels Tres porquets i La
Rínxols d’or i els grans una obra en anglès, “Tom Sawyer”. També vàrem visitar el museu de la joguina i el museu de
la tècnica de l’Empordà.
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Educació - CEIP Fluvianete

I per fi les colònies, on ens ho passem d’allò més bé compartint amb companys de les diferents escoles de la ZER.

A l’escola treballem moltíssim, aquí hi ha un recull de les coses que hem anat fent al llarg del curs.

Construïm les cases dels tres porquets

Fem disseccions.

Pel dijous gras truites a tot gas.
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Educació - CEIP Fluvianete
Ens mengem la mona que hem fet abans.
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Educació - CEIP Fluvianete

Aquest curs hem anat a Fortià per celebrar la diada de la ZER. Ens han portat a Castelló d’Empúries on hem
visitat la farinera i després a Fortià ha vingut un mag.

Abracadabra pota de cabra.

Ai, Déu meu i si perdo el cap!!

Com pot ser?
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Els nostres establiments

Can Reig

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

Sembla que és la fleca més antiga encara en actiu.

Mercè Reig, en la quotidianitat de la seva feina.

Segons ens explica en Pere Ros, l’Armentera hi havia tres fleques: can
Reig, can Tomàs Roure i can Miquel Serra, més coneguda per ca la Sita
o Porcalles. Aquesta última la compraren a can Sancho poc després de
la Guerra Civil. La segona va tancar per les mateixes dates.
Després, s’hi posaren a ca l’Estragó, que feien de carnissers, i també
plegaren al cap d’uns quaranta anys.
Tots tenien botiga de pa i forn, però enfornaven un dia a la setmana, per
les moltes famílies que pastaven i que generalment eren els pagesos
que collien el blat i al molí els en feien farina.
Amassaven uns pans grossos de tres i quatre quilos, no venia pas
d’aquí, havien de durar tota la setmana fins a la nova fornada.
Pa amassat i compacte, quan sortia del forn era bo però en envellir
s’assecava i es floria. No se’n podia llençar ni una engruna. Per tant,
era qüestió de consumir-lo.
Tampoc no se’n podia comprar del de flequer, tan bo com era!
Aquest sistema durà fins a les primeries de la Guerra.
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Sembla que la fleca més antiga
que encara és en actiu, deu ser
can Reig, motiu pel qual hem intentat esbrinar-ne els orígens.
Al carrer de la Rectoria núm. 4,
tal com figura l’adreça en els
papers de l’època, va néixer
l’any 1825 en Martí Reig i Traiter,
que probablement va començar
l’ofici de flequer a la família. Es
va casar amb Engràcia Deulovol. L’any 1855, el matrimoni va
infantar el seu fill Joan.
Probablement l’any 1850 ja tenien oberta al públic la fleca.
En Joan Reig i Deulovol ja figura oficialment com a flequer en
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Els nostres establiments
els documents de l’any 1880; es
casà amb Ramona Viarnés, de
Figueres, filla d’en Pere Viarnés,
també de Figueres i Eugènia
Prim, de Garriguella.
El seu fill Josep Reig i Viarnés va
ser qui prengué la responsabilitat de promoure la primera industrialització de la fleca, i entre
1920 i 1928 va posar una porta
metàl·lica enrotllable i instal·là
una màquina pastadora. L’any
1928 va obtenir les corresponents autoritzacions administratives en passar amb èxit una
inspecció del Departament d’Indústria de Girona.
És bo puntualitzar que quan
Josep Reig es posà davant del
negoci, es va fer càrrec, sense
cap obligació legal de fer-ho,
d’unes factures que el seu pare
havia deixat pendent de pagament a la famosa fàbrica gironina
de farines Ca l’Encesa, fet que va
ser agraït per la família Encesa,
que el convidaren a passar amb
ells algunes estades a l’estiu a la
finca que tenien a Llofriu.
El 1911 nasqué el seu fill, Joan Reig
i Pairès, que col·laboraria amb el
pare en el desenvolupament del
negoci, però en Josep va seguir
sent el titular. L’altre fill, l’Enric, aviat va deixar l’ofici per dedicar-se a
feines administratives.
Poc abans de la Guerra Civil es
va fer la reforma del forn. N’era
prevista la inauguració per la
festa de Santa Cristina de 1936.
Aquesta reforma, que incloïa la
compra de la casa i el paller de
can Torrent, no va ser tan sols
per renovar la maquinària, sinó
per ampliar l’obrador, que se
situà on era l’antic forn, mentre el nou es muntava al paller
d’aquesta finca. L’esclat de la

Can Reig

guerra al mes de juliol no va permetre que la festa d’inauguració
fos tan lluïda com es preveia.
A partir de 1936 començà el dur
període de la Guerra Civil, tant
durant el conflicte armat, com la
terrible postguerra amb restriccions, controls, racionaments,
fiscalitzacions i sancions, mentre els fills eren mobilitzats i passaven calamitats fora de casa.
La instal·lació d’aquest nou forn
de llenya va permetre produir, en part per la seva qualitat i
en altra part molt important per
l’habilitat de qui pastava i de qui
enfornava, un dels millors pans
de la comarca, cosa que propiciava que acudís a can Reig una
clientela fidel i entusiasta.
En Joan es casà amb Cristina
Costal i Tarrés, filla de la nena
supervivent del crim del molí.

El matrimoni tingué una filla, la
Mercè Reig i Costal, qui, junt
amb el seu marit Joaquim Costa
i Maspoch, de Colomers, portaren l’etapa més moderna de la
fleca, incrementant, si allò era
possible, l’alta qualitat del pa.
Tots recordem l’excepcional
“coca” que ens ha fet gaudir
d’una menja inoblidable.
Dissortadament, en Joaquim
ens va deixar l’abril 2003. Queden al front de la fleca, la Mercè i la seva filla Remei, que esperem que segueixin portant
endavant aquesta noble activitat que la família Reig desenvolupa a l’Armentera, segons
els documents, des de 1880,
per la qual cosa l’any passat
es va poder celebrar el 125è
aniversari.
Joan Ramon Inglada
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Violència de gènere

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

Introducció
La violència de gènere, concretament la que s’exerceix sobre
les dones, inclou una quantitat
de pràctiques que les han coaccionades durant anys i que han
restat invisibles davant els nostres ulls. Per tant, per tal de ser
capaços de reaccionar davant un
fenomen social d’aquesta mena,
primer hauríem de ser capaços
d’identificar-lo i d’anomenar-lo.
La cultura, dins el fenomen de la
violència de gènere, té una importància destacada per deixar clar
que aquesta forma de violència és
una construcció social i no una acció irracional. En aquest concepte
s’hi inclouen totes les formes de
maltractament psicològic, d’abús
personal, d’explotació sexual i
d’agressió física a les quals es troben sotmeses les dones.
Històricament, la violència de gènere ha estat tan arrelada en la
nostra societat que, a hores d’ara,
ens costa identificar-la. Quan finalment ens n’adonem, passa a denominar-se problema social, entès
com aquell que pateix de manera
sistemàtica un tipus de col·lectiu.
L’existència dels grups feministes
han ajudat a assenyalar aquesta nova realitat i, juntament amb
altres agents socials: mitjans de
comunicació, associacions de defensa dels drets humans, etc., han
identificat aquest greu problema.
L’any 1993, l’ONU va reconèixer
els drets de les dones com a
drets humans i va declarar que
la violència contra les dones
suposa una violació dels drets
humans. L’any 1995, a la Conferència de Beijing de l’ONU, el fenomen de la violència de gènere
es va consagrar internacional-
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ment com un problema social.
Per tant, els drets humans i la
seva necessitat de garantir-los
és l’única eina amb la qual es
compta per tal de lluitar contra la
violència de gènere. Si no queda
definit que la violència contra
les dones és un greu atemptat
contra els drets humans, no es
pot mesurar ni el seu abast ni la
seva incidència.

Cap a una major
sensibilització
La major part de les accions
de violència de gènere no han
estat considerades delicte fins
ara. L’existència d’un ordre social democràtic ha propiciat que
s’hagi començat a definir i a mesurar la violència i que, alhora,
s’hagi creat i modificat molta de
la legislació penal.
Les sancions amb què es castiga la violència contra les dones
s’uneixen a les mesures que intenten protegir les dones i dissuadir els agressors. Així doncs,
el fet que existeixi legislació
que protegeix les dones anima
aquest col·lectiu a denunciar
els episodis de violència davant
la justícia. Però, val a dir, com
la legislació en aquest tema és
encara molt recent, encara hi ha
molts casos de maltractaments
que no han arribat a mans de la
justícia. Això és per la manca de
costum de veure la violència de
parella com un fet públic i susceptible de ser castigat i per la
dependència econòmica i afectiva de la víctima que fa molt difícil la denúncia.
L’acció de les diverses institucions europees ha estat força
important pel que fa a la presa

de consciència i la implantació
de mesures respecte aquest
tipus de violència. S’han posat en marxa diversos plans,
programes i legislació sobre
prevenció i protecció cap a
aquestes víctimes.
L’educació, com el principal
valor, en els principis d’igualtat
entre els homes i les dones, la
idea d’establir un marc pacífic
de convivència i la resolució de
conflictes, la formació i la sensibilitat de tots els professionals
i la bona organització dels serveis que s’ofereixen per atendre
i protegir les víctimes, són les
fórmules bàsiques per prevenir
la violència de gènere.

Característiques de
la violència contra les
dones

L’ONU, el 1995, va definir la violència contra la dona com: “tot
acte de violència sexista que té
com a resultat possible o real
dany físic, sexual o psíquic, incloent-hi les amenaces, la coerció o la privació arbitrària de
llibertat, tant si s’esdevé en la
vida pública com en la privada”.
És a dir, és la necessitat que tenen els homes de controlar les
dones en el sistema social anomenat patriarcat.
1.- La violència contra les dones
també pot denominar-se violència de gènere, tenint en compte
el caràcter social dels trets atribuïts als homes i a les dones.
2.- Es pot dir que la violència
contra les dones és un fet estructural de les societats patriarcals, ja que s’esdevé de la
desigualtat entre homes i dones
i de la necessitat de fer mante-
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nir la situació d’inferioritat de la
dona envers l’home.
3.- L’essència patriarcal és la
representació de la masculinitat
a través del domini de la dona.
La idea de jerarquia sexual i la
superioritat masculina sobre la
dona fan que les dones siguin
considerades éssers inferiors i que poden ser utilitzades,
menyspreades i maltractades.
4.- La violència contra les dones
també té un caràcter instrumental. El poder dels homes i la
subordinació de les dones requereix d’un mecanisme de sotmetiment, de control a través de
la violència, que encara manté
més el lligam que la sustenta.
5.- La violència contra les dones no és un fenomen aïllat ni
circumstancial, sinó que constitueix un aspecte estructural de
l’organització del sistema social,
ja que es dóna en totes les classes socials i en les diverses etapes de la vida.
6.- La violència no és un comportament natural, sinó que és
una actitud apresa mitjançant
la socialització. La socialització,
amb paraules i imatges, crea les
identitats de les persones i en
resposta del que rebin aprendran que el camí de la violència
no és el millor.
7.- La violència contra les dones
ha estat sempre un tret estructural molt difícil de percebre. La
seva denúncia ha estat el primer
pas important per donar-lo a conèixer, i és a partir d’aquest fet
que s’ha considerat un autèntic
problema social i el seu rebuig
social ha estat la forma més eficaç de combatre-la.

Conseqüències de la
violència contra les
dones

Els maltractaments no són sem-

pre agressions físiques, ja que
el seu objectiu no és causar una
lesió immediata, sinó sotmetre
la persona sobre la qual s’exerceixen.
La violència domèstica es manifesta en forma d’agressions
físiques, psíquiques o sexuals
que causen un dany físic o psicològic i vulneren la llibertat de
la dona. Les conseqüències de
les agressions es barregen les
unes amb les altres.
Els trastorns més freqüents derivats de la violència domèstica
són: l’estrès posttraumàtic, la
síndrome de la dona maltractada i la depressió.
- Pel que fa a l’estrès posttraumàtic, es tracta d’un dany que
es presenta en forma de por o
de terror incontrolat que reapareix quan es recorda l’experiència viscuda. El símptoma més
immediat es reviure l’experiència a través dels somnis, dels
records, produint un malestar
físic. Com a resultat d’aquests
símptomes es manifesten problemes socials i laborals.
- La síndrome de la dona maltractada es manifesta com a conseqüència d’haver estat exposada
a una relació de maltractament
repetit durant un temps. La víctima experimenta dues fases durant aquest estat:
- “un complex primari”, caracteritzat per símptomes traumàtics
com ara ansietat, hipervigilància, debilitament emocional…
- “un complex secundari”, caracteritzat per símptomes d’autoengany, idealitzant el maltractador i pensant que deixarà
d’agredir-la.
- La violència posa en marxa
una maquinària que redueix
sistemàticament les defenses
psicològiques de la víctima, que

freqüentment presentarà un
quadre depressiu. Aquesta depressió augmenta la inseguretat
i, juntament, la incapacitat per
prendre decisions. Com a resultat, hi ha una disminució del rendiment laboral i de la capacitat
de concentració.
Les estratègies més comunes
per tal d’evadir-se d’aquestes
tres simptomatologies és el consum continu de substàncies tòxiques, com ara tranquil·litzants,
ansiolítics, alcohol… amb el
perill de que es converteixin en
addiccions. També és molt freqüent que es desenvolupin quadres d’obesitat, anorèxia, bulímia, trastorns obsessius…
Però a més d’aquestes seqüeles físiques o psíquiques de tipus personal, s’han de tenir en
compte les conseqüències que
té la violència domèstica en
tot l’entorn familiar. Els danys
causats sobre els fills són molt
importants. La violència domèstica pot marcar els individus que
convisquin amb pares que són
agressors.
Els efectes de la violència domèstica són devastadors, ja que
les conseqüències directes sobre les víctimes i el seu entorn
immediat són molt perjudicials
i de llarga durada i els costos
cap a la societat que se n’ha
de fer càrrec són molt alts, tant
a nivell econòmic com a nivell
psicològic, valorats en termes
de patiment i de dany emocional
soferts per la víctima.

Programes i
institucions que lluiten
contra la violència de
gènere

Durant els anys 70 del segle XX
sorgiren els moviments per a
l’alliberament de la dona i és a
partir d’aleshores que es van
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prendre les primeres mesures
per prevenir els maltractaments.
Les xarxes feministes van defensar des del primer moment les
dones víctimes de la violència
dels homes cremant totes les
energies cap a la defensa legal
d’aquestes dones, tant per la via
civil com per la via penal. També
es va veure la necessitat, atès
el caire que prenien alguns casos de maltractaments, de crear
refugis o cases d’acollida per a
les dones com a forma d’evitar
agressions més greus. Al principi es van posar en funcionament
amb els recursos de què disposaven aquests grups d’ajuda mútua i, més tard, les administracions públiques es van fer càrrec
d’aquests centres, finançats en
forma de subvencions i atenció
privada per part d’associacions
de dones.
És important el paper que han
tingut i tenen aquestes associacions de dones en la nostra
societat perquè han portat a
terme una tasca de propaganda
i conscienciació pública sobre
la gravetat de la violència contra les dones, tant pel que fa a
l’opinió pública com pel que fa
a les administracions públiques.
L’aparició dels primers programes i plans de lluita contra la violència de gènere és el resultat
del traspàs a les administracions
públiques d’aquests serveis que
les associacions de dones havien començat a desenvolupar.
Al llarg dels anys, les institucions
públiques nacionals i internacionals s’han conscienciat del caràcter social de la violència de
gènere i han acceptat la responsabilitat dels casos, s’han anat
fent càrrec dels serveis i, avui,
són les administracions que ofereixen directament una sèrie de
serveis d’informació, assistència, assessorament, protecció
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a les dones maltractades, així
com el finançament i la garantia
dels serveis.
Els programes de lluita contra la
violència de gènere s’han desenvolupat en poc temps gràcies
als organismes supranacionals,
que han actuat com a referent
simbòlic per a la majoria dels
països del món, els quals es veuen obligats a prendre mesures
per netejar la seva imatge.
Les associacions de dones s’han
recolzat en aquests organismes
per poder reivindicar les seves
posicions. El nivell de complicitat entre els dos bàndols ha
obligat als organismes internacionals a posicionar-se i fer declaracions sobre la necessitat
d’establir mesures per combatre
la violència de gènere. Aquestes
declaracions s’esgrimeixen com
a argument davant dels estats
membres per pressionar els
seus governs perquè compleixin
els compromisos en aquestes
matèries. L’Organització de les
Nacions Unides (ONU) ha estat
un instrument fonamental en la
presa de consciència mundial
sobre la condició social de les
dones.
Així mateix, els mitjans de comunicació també han contribuït d’una manera positiva en
la pressió feta pels moviments
feministes, convertint-se en plataforma de difusió i canalització
dels seus missatges.
Per tant, es pot dir que la globalització de les nostres societats
ha afavorit l’extensió i la generalització de la consciència sobre el problema de la violència
contra les dones i la necessitat
de combatre-la.

Conclusions
Una de les interpretacions que
es pot extreure és que la vio-

lència contra les dones es veu
marcada per l’acció i reacció
del col·lectiu femení. És a dir,
l’alliberament de la dona ha
provat un auge de la violència
motivada per una reacció desesperada del masclisme. Aixa
doncs, caldria reforçar els
drets de les dones i combatre
de manera important les resistències que s’oposen al canvi,
defugint del model d’organització social establert.
La informació adient sobre maltractaments pot ser molt útil
per ajudar a la conscienciació
de tota la societat, i alhora, per
oferir una guia per a les persones que hagin entrat en contacte amb situacions de violència
domèstica. Tota la informació
oferta amb rigor, cura i amb una
funció educativa sensibilitza el
públic a donar major suport a
les víctimes i el consciència de
les actituds i comportaments
dels agressors.
Un rebuig social contundent
contra la violència de gènere
ha d’alertar i reforçar encara
més els cossos policials i l’ajuda
ciutadana. La pressió de l’entorn
de l’agressor és eficaç en la lluita contra la violència exercida i
remet les agressions.
El reconeixement per part de la
classe política que existeix la violència de gènere és del tot necessari per implicar-se dins aquesta
problemàtica, per tal de definir-la
com a problema social i de prendre les mesures per solucionar-la.
L’aplicació de nous instruments
penals en matèria de violència
de gènere, juntament amb la
voluntat política d’afrontar amb
seriositat aquesta problemàtica,
són imprescindibles per promoure la igualtat jurídica entre
homes i dones.
Però, sobretot, la millor prevenció de totes les formes de vio-
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lència de gènere és l’educació
en la igualtat. La violència és
una conducta apresa modificable. La socialització de nens
i nenes contra aquesta problemàtica i la reeducació dels
adults en la igualtat són camins
que poden ajudar a evitar caure en aquesta dinàmica.

Daniel Carmona
Metge de l’Armentera

Font d’informació: Inés Alberdi; Natalia Matas. La Violència domèstica:
informe sobre els maltractaments a
dones a Espanya. Barcelona: Fundació “La Caixa”, 2002.

Consells des de la farmàcia
Recomanacions i mesures
complementàries per a una
exposició solar adequada
El sol és vida, però una sobreexposició és perillosa per
a la salut. Cal protegir-se del sol. Per això caldrà tenir
en compte les següents recomanacions i mesures:
1.Cal evitar el sol entre les 12 i les 16 hores, que és
quan hi ha més radiació solar.
2.Les radiacions solars travessen els núvols i parasols. En aquests casos ens hem de protegir igualment perquè també ens podem cremar.
3.Els nens menors de tres anys no han d’exposarse al sol. Han d’estar ben protegits i en llocs frescos. Els efectes nocius del sol són acumulatius i
són pitjors fins als 18 anys.
4.El bronzejat no protegeix en cap cas: ni bronzejat
natural, ni per rajos UVA, ni per autobronzejadors.
El bronzejat és una defensa natural del cos enfront
a l’atac (sobreexposició) solar.
5.Si ens exposem al sol cal protegir-nos: de forma
física amb gorres, samarretes i ulleres de sol i, a
més a més, directament sobre la pell amb fotoprotectors que permetin el bronzejat i ens assegurin
una protecció efectiva dels efectes nocius del sol:
-S’ha d’utilitzar el fotoprotector adequat per a cadascú. Cada fotoprotector té el seu SPF (factor de
protecció solar), és un valor orientatiu que ens indica el número de vegades que augmenta la capacitat de defensa natural de la pell enfront de les

radiacions solars.
-En el cas dels nens, embarassades i ancians, necessiten un fotoprotector especial, ja que tenen
una pell més vulnerable.
-Cal aplicar-lo mitja hora abans de sortir de casa
amb la pell neta i ben seca, amb una quantitat suficient per repartir-lo homogèniament per tot el cos.
S’ha de reaplicar cada dues hores (si ens banyem
o suem molt, haurà de ser més freqüent).
-Cal tenir una atenció especial en aquelles zones
més sensibles del cos: zona ocular (no només ulls),
llavis, zones que sobresurten més del cos com el
nas o espatlles, cicatrius, pigues.
-Els fotoprotectors estan exposats a condicions ambientals extremes, per tant, garanteixen la seva protecció només la temporada en la qual s’hagin comprat.
Maria Lluïsa Falguera
Farmacèutica de l’Armentera
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El futbol de poble
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Quan acaba un partit de futbol la
pregunta més freqüent és: qui ha
guanyat?, de fet és normal, ja que
el futbol és un esport competitiu.
En un poble, pensem, que a part
de guanyar o perdre també és
molt important mantenir un bon
ambient, tot i que no cal dir que
quan guanyem, tots estem més
contents. La junta del futbol la formem un grup de joves als quals
ens agrada el futbol i ens estimem
el nostre poble, és per això que
ens agrada molt veure el camp ple
de gent del poble que ve a veure
els partits, a vegades hi ha gent a
la qual no li agrada massa el futbol, però que ve a passar la tarda i
es distreu una estona.
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Entre els jugadors també ens
agrada que hi hagi un bon clima,
de fet no és massa difícil, ja que
molts som del poble i ja ens coneixem i als que vénen de fora
no els costa gaire integrar-se
entre nosaltres.
S’ha acabat la temporada i ens
toca fer-ne un petit balanç. Pel
que fa als resultats, no hem guanyat la lliga ni la Copa d’Europa,
però no ens podem queixar: hem
quedat a la meitat de la classificació i, com ja hem dit abans,
ens ho hem passat molt bé. Tot
això ha sigut possible gràcies
als jugadors, als socis i als seguidors que ens han donat suport durant tota la temporada.

Si heu tingut l’ocasió d’anar al
Camp de Futbol segurament
l’heu trobat diferent, ja que s’hi
han fet alguns canvis: s’ha pintat
el camp, s’han posat plaques de
publicitat, s’ha millorat l’aspecte
del bar i moltes altres coses.
Com a novetat, aquest any vam
organitzar un partit de veterans
que es va jugar per Setmana
Santa i que repetirem per la festa de Santa Cristina.
Volem agrair el suport de l’Ajuntament de l’Armentera i a tots
els socis i col·laboradors que
ens han ajudat. Gràcies a tots.

La Junta Directiva
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Armenterencs fent cultura
Aquesta vegada traspassem l’Atlàntic, però
abans hem de suar una mica per acostumar-nos
al clima mexicà.
Sortim de l’Armentera fins a Barcelona per pujar
a l’avió però... al cap d’una hora d’estar asseguts,
vinga! Tots a baix que el motor no arranca. Això
ens obliga a sortir més tard i anar a dormir a Amsterdam (Holanda), i d’aquí, cap a Mèxic.
Bé, ja hi som, i ara tenim molta feina per recuperar el temps i no deixar cap punt del programa.
Al matí visitem la ciutat de Mèxic: el “Zócalo”, on
es troba la Catedral Metropolitana, la més gran
d’Amèrica, així com el sagrari i el Palau Nacional on estan els murals de Diego Rivera. També
anem a veure El Parc de Chapultepec i el barri
residencial de Las Lomas. A la tarda, visitem el
Museu Antropològic de gran riquesa antropològica. Després, anem a sopar amb balls i música
de mariachis.
L’endemà vàrem anar a la Basílica de Guadalupe,
patrona de Mèxic i, tot seguit, a San Juan de Teotihuacan, on admiràrem les famoses piràmides de
la lluna, del sol i el Temple de Quetzalcoatl.
El tercer dia, amb l’autocar, marxem de Mèxic capital per anar a la ciutat de Xochimilco: visitem
la Plaça de Las Cibeles, l’avinguda de La Insurgencia, la ciutat universitària i fem un magnífic
passeig amb barca pels canals dels jardins de
Xochimilco.
A la tarda, vàrem anar a Puebla, ciutat declarada
per la Unesco com a Patrimoni de la Humanitat,
on després de fer un bonic passeig per la ciutat
vàrem anar a dormir.
De bon matí marxàrem cap a Oaxaca, una de les
joies colonials de Mèxic més ben conservada.
El dia següent, camí de Tehuantepec, visitàrem
“El Árbol de Tule”, de més de 2.000 anys, amb una
grossor de 58 metres, una alçada de 42 metres, un
diàmetre de 14 metres i un pes total de 680 tones.

Piràmide del Sol (Teotihuacan).

Dins de la barca Xochimilco.

Els canals de Xochimilco.
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Árbol de Tule.

Tot seguit, continuàrem cap a la zona arqueològica de Mitla. Vàrem veure la fàbrica de tapissos
i la de licor “Mezcal”. En ple territori de Chiapas,
en el poble de Chiapa de Corzo, vam fer ràfting
amb llanxa pel Cañón del Sumidero, un parc ecoturístic de magnífics paisatges i... cocodrils.
A la tarda vam arribar a San Cristóbal de las
Casas, magnífica ciutat colonial empedrada amb
elegants mansions espanyoles.
Tot continuant a Chiapas visitem les comunitats
indígenes de Sant Juan de Chamula on, a dins de
l’església (sense bancs i tot el terra ple d’herba
tallada), se celebren ritus prou estranys.
També anàrem al poble de Zinacantán. Després,
en la ruta, vàrem veure la meravelloses Cascadas
de Agua Azul.
El dia següent vàrem visitar la zona arqueològica de Palenque, on la selva juga amb les pedres i
en la qual la vegetació fa sorgir unes formes casi
místiques. Després arribem a Campeche, situat al
Golf de Mèxic, una ciutat emmurallada i fortificada d’estil colonial.
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Cañón del Sumidero.

Església de San Juan de Chamula, a Chiapas.
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Pel camí de Mérida vàrem veure
les zones arqueològiques de Uxmal i Kabah i l’endemà potser la
més coneguda: la de Chichenitzá, en ple or de la península del
Yucatán, magnífic.
I tornem a Mèxic capital i hem
d’aprofitar fins a l’últim minut.
Visitem el barri de Coyoacan,
on va viure la gran pintora Frida
Kahlo, i la casa de Trotsky, un
dels líders de la revolució russa.
Un cop traspassat l’Atlàntic, vist
el Pacífic, vist molts monuments
interessants, naturalesa selvàtica, pobles bonics, places amb
arcs, on els mariachis fan ball
cada dia, gent encantadora que
farà que en tinguem un bon record... tornem cap a casa, que
també s’hi està bé.
Mercè Compte

Cascadas de Agua Azul.

Ball de tarda.

La “colla” de l’Armentera a Chichenitzá.
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Recull de frases escrites fa molt
de temps...
‘Hi ha dues maneres de perdre
amics: una és
deixar-los quelcom, l’altra és
deure’ls molt’
‘La veritable saviesa és tractar
el teu inferior com t’agradaria
ser tractat pel teu superior’
‘La gent que sap molt, parla poc i
la gent que sap poc, parla molt’
J.J. Rosseau
‘El millor de la vida són les il·
lusions’
H. de Balzac
‘Les lleis són com les teranyines,

que agafen a les pobres mosques i
deixen passar les abelles i abegots’
J. Swijt
‘La guerra és un mal que deshonra la humanitat’
Fenelon
‘Els invents dels homes van
avançant segle rere segle. La
bondat i la malícia són sempre
les mateixes’
Blas Pascal

‘No existeix tirania pitjor que la
que es fa a l’ombra de les lleis i
amb aparences de justícia’
Montesquieu
‘No existeix cap tresor per comprar una hora’
N. de Perschetté
“Com més net sigui el seu parlar
més culte un poble serà”
Anònim

‘Un ambaixador és un home
honrat a qui se li mana mentir
pel benestar comú’
H. Wotton

Modest Frigolé

Ctra. Roses 5 - 17472 L’ARMENTERA (Girona)
Tel. 972 520 148 - Mòbil 636 432 561
www.rusticsantacristina.com
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La sort d’un fort revés
La vida ens dóna sobtades varietats
com la crescuda i baixada d’un riu;
així és una realitat mentre es viu,
però d’un contratemps se surt il·lès,
és una sort de veritat.
D’Igualada el Gironabús tornava
portador de persones cofoies
amb el sobrenom de pensionistes,
satisfetes per les compres anaven a casa seva;
de sobte, un autocar els va topar
rere d’un malaurat camió de trascantó
sortosament no hi va haver ferides
tan sols persones sacsejades,
que ben assegudes reberen un ensurt.
Donant aquesta versió en un fet,
es retorna altra vegada el timó
sempre en alça la tasca de l’excursió,
que la vida en el seu vaivé també és un fet.
Reunits tots joiosos en aquest bressol,
cantàrem i menjàrem fins a la baixada del sol;
celebrant la sortida d’aquell fort revés.

La raó de Catalunya
Amb mirada punyetera
l’audaç Artur Mas
amb el seu somriure sota el nas,
recolza al President Maragall;
i espolsant-se aquest com un gall
exclama: ha nascut l’Estatut;
ni per això fa falta l’escut,
els vots s’acomoden amb més força
amarats d’història que rebien ara.
Rialles i aplaudiments el Parlament s’ufana
com un galliner en ales d’avançada
de Catalunya Pàtria és cantada,
l’himne triomfal de veritats
perquè avui són temps girats.
Queda enrere la Catalunya aturada
i son destí a l’Europa avançada;
nació creadora, per a alguns –l’enveja;
malgrat mai se l’ha planyuda.

Pere Ribas Armengol

Catalunya gran com l’espai
Catalunya és gran
Catalunya és bella
tot nostre desfici és per ella.

De terra amunt prop el candau
es decanta com nació davantera
de temps remots ha estat la primera,
porta oberta per Europa el seu palau.

Catalunya és gran
Catalunya és Pàtria,
per ella nostres cants
nostre amor i nostres vides.

Pels elements bell destí estimats
per glòries antigues és un principat
port i fita de tots els necessitats.
Aquest és el prefaci d’històrics guardats.

Catalunya és gran i eterna;
moriran seus fills,
mai seva llengua
que és lliure com el vent
i eterna com l’espai.

Pere Ribas Armengol

Pere Ribas Armengol
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Joaquim
Armengol

Parlar del nostre

El reclam de la nostra llengua

coneixement i

convidat és
parlar de la
llengua, del
de la defensa
del català. És
un sentiment
que en Joaquim
Armengol Llach
ha portat sempre
a dintre, i per
això ha fet tot
el possible per
mantenir viva la
flama d’un dels
components més
importants de la

Joaquim Armengol en l’actualitat.
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No podem dir segur què és el
que va portar en Joaquim a tenir
aquest interès per la llengua. Potser el fet d’haver estudiat des de
ben petit en català segurament
que va repercutir més del que
pensem. Nascut a l’Armentera
el 1924, va anar a escola aquí, i
després va fer batxiller a l’institut
de Figueres. Ell és qui, recordant,
ens explica aquesta època: “havíem d’anar i tornar amb bicicleta cada dia a Figueres. Amb
la República quasi tot es feia en
català, lectura, problemes... tot
mig català mig castellà. A més,
nosaltres teníem un bon mestre
de català. Quan la guerra va esclatar jo ja dominava bastant el
català, però una vegada acabada no vaig estudiar més. Vaig començar a treballar, primer de pagès, que llavors era molt diferent
a com és ara, com la nit al dia. El
meu pare tenia un taller de serrar
i jo anava a bosc a traginar amb
el carro. Sorties fosc a la matinada i arribaves fosc a casa. Durant
un temps em vaig fer càrrec del
taller, però més tard ho vaig deixar. Tinc uns grans records d’un
senyor, cap als anys 60, que es
dedicava a fer classes de català
pels pobles. Impartia classes a
l’Escala, i com que jo tenia una
furgoneta grossa, hi anàvem tres
o quatre persones. Després va
venir dos anys a l’Armentera a
fer escola de català”.
Aquest fet pot ser un altre dels
desencadenants de la seva

En Joaquim amb el seu fill a la porta del taller de serrar, els anys 60.

dedicació a la llengua, ja que
recorda que en veure la tasca
d’aquests mestres se sentia
molt atret per ensenyar català a
la gent que no en sabia. Com ells
ens explica: “poc a poc em vaig
anar engrescant i, preparat per
aquest professor i la seva dona,
també professora, em vaig presentar a l’examen, junt amb en
Pere Ros, i vàrem treure el títol
de professor de català. Nosaltres vam fer el mateix que feia
aquell senyor, donàvem cursos
a Palau-saverdera, Roses, Sant
Pere Pescador i l’Escala. Les
classes es podria dir que eren
semiclandestines, cosa que
tampoc no era del tot certa, perquè tothom sabia que es feien,
però hi havia una mica de passar per alt el que fèiem. Es donaven on es podia, on hi havia un
local per poder-les fer, tant era a
les rectories, com a sales o col·
legis. Aquí, a l’Armentera, les
fèiem als col·legis. Primer donà-

“Els anys del
franquisme donàvem classes gratuïtes de català”
vem classes voluntàriament, per
amor a l’art, o millor dit, per amor
a la llengua. Quan va morir Franco tot es va anar normalitzant, a
més, estaven organitzades pel
Servei de Català. Ja més tard
em vaig fer càrrec del Servei
de Normalització Lingüística de
l’Escala, treball que he mantingut molts anys fins que em vaig
jubilar, i que compaginava amb
impartir classes a adults”.
Però aquí no s’han acabat totes
les tasques que en Joaquim ha
realitzat en relació amb la llengua. Amb el temps anava perfeccionant-se més, es va treure
el Certificat D i va assistir a un
curset de correcció. També va
anar a Torroella de Montgrí du-
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rant un parell d’anys a donar
cursos nocturns per a pares
d’alumnes. Va fer la correcció
d’una adaptació d’una traducció d’una enciclopèdia escrita
en italià al català, igualment que
d’altres llibres o articles.
A la revista de l’Armentera hi
escriu en una secció dedicada a la llengua i ha investigat i
escrit articles i assajos sempre
relacionats amb temes socials,
històrics i culturals. Un dels documents que va escriure feia
referència a l’aigua de l’Armentera. Ell ens ho explica millor:
“L’Armentera sempre ha sigut
un poble privilegiat per l’aigua
que hi havia. En altres temps
tot era ple de rentadors, tant
públics com particulars, que
s’abastien amb aigua que venia
de riu. A més a més, gairebé a
cada casa hi havia pous oberts
d’aigua. I hi ha una aigua que
ve directament dels Pirineus,
que passa entremig de capes
de roca, és una aigua boníssima
i totalment natural. Un alemany
va ser qui se’n va adonar, aquí
no se sabia, és per això que ho
vaig investigar i vaig comunicarho en un article, perquè penso
que són coses importants per a
la història del poble”.
En Joaquim sempre ha tingut
una inquietud per informar, per
donar a conèixer al poble opinions que li semblen importants.
Comenta que a l’Armentera, com
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Presentant una conferència del metge Narcís Prats al Centre d’Estudis del Baix Fluvià.

que durant la guerra no hi van
haver complicacions, sempre
s’ha deixat actuar amb una mica
de llibertat, sense molestar gaire, però mantenint, en tot el que
es podia, la llengua catalana.
Ens diu que: “Acabada la guerra
vam fer un grup de teatre d’aficionats en català, allà l’any 46, per
exemple interpretàvem els pastorets i sempre ho vam fer en català. Fins i tot els programes de
Festa Major, que en altres pobles
eren en castellà, aquí es feien en
català sempre que es podia”.

Amb una mica de malestar ens
comenta la seva percepció sobre la societat actual en comparació a com era abans: “quan la
gent era més modesta es fixava
més, tenia més afició a la cultura, li agradava de parlar bé, anar
al teatre, comportar-se. Ara hi
ha molt desinterès, en aquest
sentit penso que la televisió ha
fet mal, ha provocat que la gent
no busqui fora de casa altres
coses. La mentalitat d’abans era
una altra, sembla que ens agradava més aprendre, en canvi,

.....
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Rebent de mans d’en Joan Saqués, delegat de Cultura de Girona, una placa commemorativa del Servei de Normalització Lingüística l’any 1992.

ara no s’aprecien les coses tant
com abans, com que es té de tot
a l’abast, es perd la curiositat.
També és cert que en alguns aspectes s’ha millorat molt el nivell
de vida, però en altres no”.
I amb referència a la llengua té
una opinió ben clara: “La guerra i la dictadura van comportar
una desgràcia en el tema de la
llengua, i és que tothom havia
anat a l’escola en castellà. Així
com en temps de la República
hi havia diaris en català i la gent
podia practicar si més no llegint,
durant la dictadura tot va desaparèixer i això ha fet que molta
gent no domini la nostra llengua”, aclareix en Joaquim.

Amb perplexitat ens comenta una de les incògnites que li
resulten incomprensibles del
comportament dels catalans envers la gent que ve a viure aquí
procedent d’altres països. “Ja
ho he denunciat més d’una vegada, perquè em resulta increïble com la gent d’aquí per comunicar-se amb els que vénen
de fora utilitza el castellà i no
el català. D’aquesta manera el
que aconsegueixen és allunyarlos de la realitat. És un defecte
que no està clar perquè ocorre
així, és com un costum que a
sobre s’encomana, perquè ho
acaba fent tothom. Potser no
pensen que així s’està negant

que aprenguin a parlar català.
Passa moltes vegades que els
immigrants que aprenen la nostra llengua després al carrer no
la poden practicar perquè pràcticament ningú no es comunica
amb ells en català, i així el que
es produeix és una falta d’interès per aprendre’l perquè no el
necessiten”.
Altre tema que critica i ho manifesta públicament amb escrits
als diaris és el paper que tenen
els mitjans de comunicació i la
influència negativa que poden
exercir en els lectors. “En els
mitjans de comunicació cada
cop més s’utilitzen paraules incorrectament i això provoca un
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aprenentatge erroni de la llengua, s’utilitzen molts mots procedents d’altres llengües que
s’adapten a la nostra, anglicismes, castellanismes..., que fan
arraconar les paraules catalanes que expressen el mateix
significat. Moltes vegades són
ells els que indueixen a parlar
malament. És per això que no
em canso d’escriure als diaris,
perquè penso que cal cridar
l’atenció sobre aquests petits
detalls que a la llarga no són tan
petits. És com la dita aquella de
què ‘Els que han de donar llum
donen fum’”, ens comenta una
mica ofès.
Com a solució a aquesta, probablement inconscient, deixadesa
per la llengua, troba que cadascú hem de posar de la nostra
voluntat de parlar en català als
que vénen de fora, pel bé del seu
futur dintre de la societat catalana. En aquesta línia, en Joaquim
llença algunes propostes: “penso que totes aquestes joventuts
anomenades nacionalistes haurien de fer obra social, per exemple posant un servei a qui vulgui
canviar-se els cognoms que han
estat castellanitzats, per agilitar
o indicar en el procés de tràmit.
Només caldria comunicar-ho i
que ells s’encarreguessin de fer
el canvi. O també podrien donar
classes de català, voluntàriament, a qui en vulgui aprendre,
com ho vam fer nosaltres en el
nostre temps. Això sí que seria
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tenir respecte per la llengua i la
cultura catalana”.
Em quedo encuriosida de com
és que en Joaquim ha tingut des
de ben jove, i encara té, aquest
interès per la llengua. La seva
resposta m’aclareix el meu dubte: “quan jo era petit, una persona que parlava en castellà era
l’excepció, i és clar, jo he mamat
el català des de sempre. Sento
la necessitat de comunicar-me
en la llengua de la meva terra
i és per això que em va cridar
sempre l’atenció el defendrela i expandir-la. Per una sèrie
de circumstàncies l’he poguda
cultivar sense perdre el treball,
ja que de fet aquesta ha sigut la
meva feina. Suposo que la influència dels meus pares també va
tenir el seu pes: el meu pare era
subscriptor del diari català ‘La
Publicitat’ quan el català estava
perseguit. També era esperantista, que per qui no ho sàpiga,
a l’Armentera hi havia hagut un
moviment esperantista bastant
important allà els anys 20 i que
va desaparèixer acabada la
guerra. Recordo que, fins i tot, hi
vaig anar a un congrés esperantista, amb el meu pare. I encara
guardo aquí llibres en esperanto.
Penso que si hagués prosperat
l’esperanto hagués sigut bo per
a la humanitat, perquè era una
llengua molt fàcil i útil. A més, hi
havia com una complicitat entre
tots els esperantistes, sempre
s’ajudaven i es creaven uns lli-

“La gent s’ha
d’esforçar per
parlar català als
que vénen de
fora”
gams molts bonics”.
Amb la trajectòria del nostre
entrevistat no ens sorprèn que,
des de fa 15 anys, també sigui el
president del Centre d’Estudis
del Baix Fluvià, un centre que
es va crear fa 50 anys, fruit de
la unió entre dos grups de gent
que feien excursions, de trets
sempre històrics i culturals. ‘La
Penya del Roc’ era el nom del
grup de l’Armentera que es va
ajuntar amb l’altra colla que era
de Torroella de Fluvià. En aquest
centre s’organitzen regularment
activitats diverses enfocades a
la cultura, com presentacions
de llibres o conferències sobre
temes variats.
Queda patent com en Joaquim
Armengol ha dedicat tota la seva
vida a mantenir viva la llengua i
la cultura catalanes i no ens
queda dubte que ho continua i
ho continuarà fent.

Encarni Sanchis
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La família Tarrés-Pineda, moliners
de l’Armentera (I part)
Al final del segle XIX, més de cent
anys enrere, un esdeveniment
amb epicentre a l’Armentera es
propagà com un terratrèmol per
tot l’Empordà i encara més enllà,
fins a la capital de la província.
Durant les festes de Carnestoltes
de 1894, es va produir una tragèdia dins el clos del Molí Vell, amb
tant dramatisme que, encara avui,
els armenterencs en parlen com
si es tractés d’un fet recent. Com
haureu endevinat, ens referim al
“crim del molí”.
El motiu de tractar minuciosament
un fet tan conegut és el d’evitar
que el pas del temps acabi esborrant la imatge original i es perdin
els detalls que enriqueixen l’entorn del propi esdeveniment.
El precedent més proper de la
brutalitat que es manifesta en
el doble crim de l’Armentera, va
succeir el mes de juliol de 1890,
moment en què l’opinió pública de
Catalunya va quedar astorada. A
la petita localitat de Sant Martí de
Provençals, propera a la ciutat de
Barcelona, un pertorbat va agredir i degollar dues nenes. Jutjat i
condemnat a mort, va ser executat amb el garrot vil i exposat al
públic durant quatre hores.
Parlem d’uns fets que tenen lloc
en un moment de grans conflictes
polítics i econòmics a nivell nacional, tenint com a rerefons la crisi
del Marroc de l’any 1893, els episodis de lluites independentistes
a Cuba el 1895 i a les Filipines el
1896, que acabaran conduint a la
pèrdua definitiva de l’imperi colo-

nial espanyol l’any 1898.
També cal tenir en compte que
aquests darrers anys del segle
XIX signifiquen la coexistència de
tradicions heretades d’èpoques
remotes, fins i tot medievals, amb
els progressos tècnics i polítics
que albiren la modernitat que portarà de la mà el segle XX.
Com a fet curiós que pot servir
d’exemple d’alguns dels temes que
eren objecte d’interès durant l’època estudiada, mencionarem algunes de les notícies de portada de la
premsa dels anys 1894 i 1895 en la
qual la política internacional gairebé
no sobrepassava l’àmbit geogràfic
de les colònies d’ultramar.
Les Corts es clausuren a Madrid
sense aprovar els pressupostos
de l’estat.
El príncep Jaume de Borbó viatja
a Tailàndia per a caçar elefants.
A Barcelona es convoquen els
Jocs Florals.
Apareixen esclats de violència revolucionària a Cuba i Filipines.
Es denuncien episodis de bandolerisme a Andalusia i Toledo.
La reina regent està malalta de
xarampió.
És ordenat un reclutament obligatori
de tropes a la demarcació de Girona
destinades a l’Àfrica i Cuba.
Per obtenir la màxima informació
dels fets que constitueixen el “cas
del crim del molí de l’Armentera”,
hem consultat les següents fonts:
• Premsa local i provincial de
l’època: Lo Geronés; Diario de Ge-

rona; El Baluarte; El Ampurdanés;
El Regional; El Correo de Gerona;
El Independiente.
• Ban de l’Ajuntament de l’Armentera del 10 de febrer de 1894.
• Registre Civil de Girona.
• Dirección General de los Registros i del Notariado.
•...Arxiu Parroquial de Vilanova de
la Muga (Mn. Martí Colomer).
• Arxiu Històric de Girona.
• Arxiu Municipal de Girona.
Menció especial mereixen els
comentaris que han tingut l’amabilitat d’aportar els descendents
directes de les víctimes del crim,
els veïns de l’Armentera, la Sra.
Cristina Costal i el Sr. Joan Pineda.
Aquestes aportacions ens permetran recrear el dramatisme del
delicte, aproximar-nos a la personalitat de l’assassí, el procés a
l’Audiència i, fins i tot, la cerimònia d’execució del reu.
Un convidem, doncs, a reviure els
diferents escenaris que van envoltar aquell drama.
Dimarts, 6 de febrer de 1894
Dimarts de Carnaval.
Últim dia de les festes de carnestoltes

La rajoleria. Casa
annexa al Molí
Vell. Habitatge dels
moliners.
13.30 hores.
Tot just havien acabat de dinar el
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matrimoni que regentava el molí
propietat de la Sra. Rosa Gualba,
format per Jaume Tarrés i Aubach, Margarida Pineda i Comas
i els seus tres fills: Jaume, de 7
anys; Enric, de 3 i Mercè, de 16
mesos. Els acompanyava a taula
un oncle de la Margarida, que hi
era de visita.
Jaume, el moliner, i el seu fill gran,
surten de casa per anar, tot passejant, a Sant Pere Pescador a berenar, seguint el camí que condueix
a la passera que travessa el riu
Fluvià. Poc desprès, l’oncle de la
molinera s’acomiada per tornar a
casa seva, amb la qual cosa queden al molí, na Margarida, l’Enric i
la Mercè.
17.30 hores.
En Jaume Tarrés i el seu fill, retornats de Sant Pere Pescador, han
passat per la plaça de la Vila de
l’Armentera, per escoltar algunes
de les sardanes que interpretava
la cobla i fer petar la xerrada amb
els altres veïns que havien acudit
a l’audició. Quan comença l’última
sardana, marxen camí del molí.
Pocs moments després, arriba a
la plaça en Joan Galceran i Viusà,
mosso del molí, el qual entra a la
carnisseria a comprar unes botifarres i després es queda a parlar
amb els veïns.
18.00 hores.
En Jaume Tarrés i el seu fill passen corrent pel carrer de la Mar,
travessen la plaça de la Vila i segueixen pel carrer de l’Església,
camí de la casa de l’alcalde i caporal del sometent Àngel Caussa,
tot cridant:
Són morts ! ...són morts !
La gent que era a la plaça, amb el
soroll de la música i les converses,
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gairebé no s’havien adonat de res.
Els que estaven a prop dels carrers de l’Església i del Mar, varen
imaginar que alguna cosa molt
greu hauria passat i anaren tot seguit a avisar al rector Mn. Narcís
Marimon i al secretari de l’Ajuntament. Aquests localitzaren el batlle a la plaça, on va ser finalment
informat per en Jaume, el moliner,
de la tràgica escena que havia
trobat en arribar a la rajoleria.
La porta era oberta, explicà, i en
entrar tot cridant a la Margarida,
veié taques de sang a terra i a les
escales. En arribar a dalt, l’escena era terrible: la Margarida i els
nens eren morts, enmig d’un bassal de sang. La notícia corregué
com la pólvora per tot el poble.
El Sr. Caussa anà a casa seva,
agafà l’escopeta i començà a donar les primeres ordres fent avisar els metges, Isidre Massanet i
Josep Vergés, el jutge municipal,
Josep Batlle i el fiscal municipal,
Pere Peix.
Mentre acudia al molí, va donar
instruccions per tal que anessin,
com a membres del sometent
per fer respectar l’ordre públic,
el comandant Ernesto Cañizares,
el caporal Ambrosio Coderch i en
Narcís Puig.
Quan les autoritats van arribar a la
casa dels moliners, pujaren al pis
i, encara que eren persones acostumades a veure desgràcies, l’escenari que tenien davant els deixà
astorats. En un racó de la cuina,
entre la taula i un banc clavat de
la paret, jeia el cadàver de la Margarida, amb el cap completament
destrossat i gairebé separat del
cos, duia els vestits esparracats i
exhibia parcialment la seva nuesa.
Al seus peus, també mort, el petit
Enric, que presentava una profun-

da ferida al coll. A l’altre extrem de
l’habitació i encara viva, la Mercè,
amb ferides al coll i a la cara.
Les víctimes havien sagnat abundosament. Els rostres estaven
desfigurats pels cops i els talls. La
sang ho tacava tot: el terra, les parets, els mobles, tot era esquitxat.
L’escena reflectia una violència i
un sadisme fora del comú.
El Sr. Caussa recollí la petita, la
posà al bressol i l’acostà a la llar
de foc per escalfar-la. Mentre els
metges acudien a tractar de salvar la vida de la nena i el rector
donava la extremunció als cadàvers, els restants intentaven buscar una explicació coherent a la
situació i trobar indicis per identificar el responsable o responsables d’aquella brutalitat.
El desordre era absolut. Damunt
la taula hi havia una ampolla d’aiguardent i un got amb restes de
beguda. Al costat del cadàver
de la desventurada molinera s’hi
veia, trabucat, un cistell amb roba;
per la porta oberta del dormitori
s’hi albirava una calaixera oberta i
en un racó, peces de roba sortien
d’una arca destapada.
Prop de la finestra que donava a
la bassa s’hi veien taques de sang
al terra i a la paret.
20.00 hores.
Tots els que havien entrat a la
casa, encara hi eren. La gent
s’anava acumulant a l’exterior i
hom explicava una versió diferent
dels fets.
Feia una estona que havien avisat
la guàrdia civil de Sant Miquel de
Fluvià i havien enviat un empleat
de l’Ajuntament cap a Girona per
informar i fer venir un jutge de
l’Audiència perquè s’encarregués
dels tràmits legals.
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Les hipòtesis van sorgint per part
de tots. El crim, en principi, podria
haver estat comès per més d’una
persona. Per altra banda, sembla
que no es va forçar la porta de
la casa que devia estar tancada.
L’ampolla i el vas damunt la taula feien pensar que el visitant va
ser convidat a beure. En Jaume
diu que ha mirat la calaixera, on
guardava cinc-cents duros, i que
encara hi són.
L’aparença del cadàver de la
Margarida denotava una segura
violació que els metges no podien
afirmar si s’havia produït abans o
després de la seva mort.
L’oncle de la víctima, que havia
tornat al molí, recordava que
mentre estaven a taula, al migdia,
la seva neboda li comentà que en
Joan Galceran, el mosso, sovint
li feia proposicions indecoroses
i que això la feia estar una mica
intranquil·la, però ho atribuïa més
a la manca d’educació d’aquell ignorant que a una amenaça real.
Els raonaments van anar portant
a les autoritats municipals cap
a sospitar d’algun conegut de la
víctima i probablement per motius
sexuals més que per robatori.
A última hora de la tarda arriba
la guàrdia civil. El capità Ricardo
Morell, el tinent Antonio Andreu i
dos números, que amb la seva experiència en situacions violentes,
farien anar més ràpides les investigacions.
22.00 hores.
A la nit, el capità Morell per part
de la guàrdia civil i el comandant
Cañizares pel sometent, escoltats
els comentaris dels testimonis i
estudiades les proves, concentren les seves sospites vers el
mosso Joan Galceran, més cone-

gut pel seu malnom “Pastor de la
Gralla”, veí de l’Armentera, que
s’està a casa de la Maria Quer, en
una petita travessia del carrer de
la Mar.
Al poble, la gent seguia concentrada als carrers. Ningú no se
n’anava a dormir. Tots demanaven
explicacions i en el fons desitjaven que s’assenyalés un culpable.
Mentrestant, el camí del molí era
molt transitat.
Una comitiva encapçalada pels
efectius de la guàrdia civil, seguits pels representants de l’Ajuntament i tancant la formació les
forces del sometent, surt del molí,
després de quasi sis hores de reunió, per encaminar-se a casa de
la Maria Quer.
Arribats allí, el capità Morell truca a la porta i diu a la Maria, que
ha tret el cap per la finestra, que
vénen a detenir Joan Galceran. A
la casa se sent una gran fressa,
barreja d’arrossegament de cadires i d’exclamacions. De seguida
treu el cap en Joan Galceran dient a crits que ell no ha fet res. La
força actuant, preveient que allò
es pot allargar més del que seria
prudent, colpeja la porta amb les
culates dels fusells i, quasi immediatament, és oberta per la filla de
la Maria, amb llàgrimes als ulls.
Tot seguit, els guàrdies s’enfilen
escales amunt i asseguts a la taula del menjador hi troben els dos
fillastres de la Maria, tots dos de
cognom Selleras. La mestressa
era al costat de la pica de la cuina
i, dret davant de la llar de foc, els
espera en Joan Galceran amb una
falç a la mà i aspecte sorneguer i
desafiant.
Pràcticament no hi ha conversa.
En Joan repeteix que ell no ha fet
res, però el capità Morell l’apun-

tà amb la pistola, la parella de
números l’emmanillaren i sense
més explicacions se l’endugueren
cap a l’Ajuntament per prendre-li
declaració. Ningú dels presents a
l’habitatge no va fer res per impedir-ho.
En sortir al camí, la majoria de veïns que seguien expectants els esdeveniments donen per segur que
en Joan és l’assassí i acompanyen
el seguici fins a la casa de la vila,
mentre l’escridassen i l’insulten.

Edifici de l’Ajuntament
de l’Armentera
23.00 hores.
Una vegada les autoritats i l’acusat han entrat a l’edifici, es tanca
la porta i s’ordena als veïns que
desembarassin els carrers i que
cadascú es tanqui a casa seva.
Només un veí és autoritzat a entrar, ja que diu saber una cosa
molt important. Parla en presència
de tots, incloent-hi l’acusat.
La declaració, feta amb dificultat
per la tensió del moment, ve a
dir que quan a la plaça es va saber la magnitud del crim, en Joan
Galceran hi era present, ja que
havia anat a comprar unes botifarres. El declarant, que el va veure,
li va fer saber que la molinera i els
seus fills havien estat brutalment
assassinats. Llavors, en Joan contestà: Millor, així el seu pare no
haurà de mantenir-los i els morts
no parlen. De moment, ell es va
quedar astorat, però en saber que
podia ser el criminal aquestes paraules començaren a tenir sentit.
Dins la sala gran de l’edifici municipal es va fer un gran silenci. El
fiscal municipal, en presència de
la guàrdia civil, començà l’inter-
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rogatori a en Galceran donant per
segura la seva culpabilitat, comminant-lo a explicar ràpidament
els fets per evitar interrogatoris
més durs, atès que és tard i tots
estan molt cansats.
Això fa efecte i en Joan comença a
parlar. I ho fa com qui se sent orgullós del que ha fet per tràgic que sigui. Aquesta és la transcripció de la
primera declaració de l’acusat feta
la nit del 6 de febrer i que més tard
negarà dient que li varen prendre
sota pressió i amenaces.
Cap allà un quart de cinc de la
tarda sortí de la casa on vivia
per anar cap al molí amb intenció d’aconseguir que finalment
la Margarida, que estaria sola en
haver marxat el marit cap a Sant
Pere, accedís als meus requeriments amorosos que li venia sol·
licitant repetidament.
Vestia uns pantalons de treball
i damunt uns altres quasi nous,
una americana de festa i espardenyes. A la mà duia una bossa amb
un parell de sabates bones i una
destral petita.
En arribar a la porta de la rajoleria
em traguí els pantalons de damunt
i l’americana, deixant-los al costat
de les sabates bones. Vaig agafar
la destral i sense fer soroll pugí
escales amunt fins el menjador.
Allí estava la Margarida cosint
peces de roba que treia d’un cistell. La petita Mercè era a la falda i
l’Enric jugava als seus peus.
Em vaig apropar i li féu saber que
havia arribat el moment d’accedir
a les meves proposicions. La Margarida s’hi negà a crits, demanant
socors. Llavors jo, embogit, vaig
apartar els nens a cops de destral
i com que ella es posà al mig per
defensar-los, també la vaig colpejar. Quan deixà de resistir-se’m la
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tiro a terra i satisfaig violentament
els meus instints, no recordant en
quantes ocasions ni durant quant
temps. En asserenar-me, em trobo ple de sang, veient que també n’hi ha per terra i que sagnen
els cossos de la mare i dels dos
infants. Intento pensar com cercar elements que distreguin de
l’objectiu real de l’agressió. Agafo
una ampolla d’aiguardent i un got
de l’armari me’n bec un glop i els
deixo damunt la taula. També obro
una arca i una calaixera, trabucant la roba que contenen. Intento
trobar els diners que sé que hi ha
amagats, però el temps passava i
tinc por de ser sorprès pel moliner
que està a punt d’arribar. Llenço
la destral per la finestra que dóna
a la bassa, em rento les mans i la
cara a la pica i baixo corrent l’escala, em canvio els pantalons i les
espardenyes tacades, que deso
dins la bossa, posant-me les sabates bones. Intentant aparentar
indiferència, vaig tranquil·lament
cap a la plaça, on encara escolto
la darrera sardana. A la carnisseria compro unes botifarres i marxo
cap a casa on tiro unes quantes
branques seques a la llar de foc
per tal de fer-lo més viu.
Després hi llenço la roba tacada,
hi coc les botifarres i me les menjo
junt amb la Maria, la seva filla i els
dos fillastres. Al cap d’una estona
és quan va arribar la guàrdia civil.
Després de la declaració, el Sr.
Caussa escollí l’habitació de la planta baixa que tenia les parets més
sòlides i la destinà a presó. Hi feren
entrar l’assassí confés i es van quedar a passar-hi la nit, fent torns de
vigilància els números de la guàrdia
civil i la tropa del sometent.
També es posà vigilància a la
casa de la Maria Quer, per evitar

que testimonis importants s’escapolissin durant la nit. De sobte,
a la matinada, s’obrí la porta i
un home va intentar fugir. Detingut i identificat, es tractava d’un
veí d’Empúries anomenat Ignasi
Llombart i Colomé, que manifestà
estar hostatjat a la casa, que dormia quan va arribar la guàrdia civil
i que no es va adonar de res. Va
ser obligat a esperar dins la casa
fins a ésser cridat pel jutge per
declarar.
De fet, ningú no creia que l’acusat
ni els sospitosos escapessin perquè els veïns de l’Armentera estaven molt indignats i tenien muntat
el seu servei de vigilància durant
tota la nit, mentre de tant en tant
se sentien veus que demanaven
una revenja ràpida.
Dimecres, 7 de febrer de 1894
Dimecres de cendra

La Rajoleria,
habitatge dels
moliners
06.00 hores
Encara era ben fosc, però a poc a
poc l’ambient a la casa es va asserenant. Ahir al vespre van col·
locar la Margarida damunt la taula del menjador i l’Enric damunt la
taula de la cuina. Els metges han
de fer un reconeixement intensiu
per esbrinar les causes i circumstàncies de la mort, preveient que
el jutge els demanarà un informe
de l’autòpsia.
El moliner, en Jaume, exhaust pel
cansament, assisteix a empentes
en aquesta macabra sessió. Al final, cau rendit damunt d’una cadira i s’adorm. Acabat l’examen dels
difunts, i deixada la petita Mercè
amb les ferides cosides al càrrec
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de la seva tia Paula, els metges
se’n van, les parentes i algunes
veïnes han netejat els cossos dels
difunts, els han embolcallat amb
llençols blancs nets i seguidament
els han posat amb molta cura damunt del llit de matrimoni. Algú ha
portat unes flors i les ha escampades per l’improvisat túmul.
La petita Mercè es recupera de les
ferides, dormint a casa dels avis,
junt amb el seu germà Jaume.
Fora de la casa, la bassa es va
desguassant. Ahir, per instruccions del Sr. Caussa, que dins de la
casa prop de la finestra havia vist
taques de sang i pressuposava
que l’assassí hi havia tirat l’arma
del crim, es va obrir la comporta
per buidar-la i accedir al seu interior.
En clarejar el dia, el fiscal municipal i un mosso van a la bassa i del
fons recullen una destral petita,
que posen dins d’una bossa i la
porten a l’Ajuntament.

Ajuntament de
l’Armentera
09,00 hores
Els guàrdies que han vigilat la
improvisada presó i la casa de la
Maria Quer, esmorzen. Fins i tot li
han donat un tros de pa i un got de
vi a en Galceran, el qual els l’ha
refusat amb un renec.
Arriben el jutge i el fiscal municipals, el comandant del sometent,
els metges, el capità de la Guàrdia
Civil, i el batlle. Vénen junts perquè han dormit tots a can Caussa
per tal de controlar de prop la situació.
A l’alba, un veí ha anat a avisar el
fuster perquè prepari les caixes.
S’improvisa una reunió per revisar els informes que s’hauran de

presentar al jutge de l’Audiència
de Girona quan arribi a la tarda, o
màxim, l’endemà al matí.
Els metges manifesten que la
Margarida havia rebut primer un
cop al cap amb la destral plana i
posteriorment fins a cinc cops de
tall que pràcticament li van separar el cap del cos. A la nit, els
metges li havien cosit fortament
el cap per tal d’evitar el mal efecte que feia, la víctima havia estat
brutalment violada i no era possible assegurar si ho va ser una o
diverses vegades, ni si ho va ser
abans o desprès de la mort. Qualsevol d’aquestes opcions seria
possible. No era descartable la
violació “post mortem”.
L’Enric rebé tres cops de destral.
La ferida mortal havia estat un
profund tall al coll. La Mercè presentava cinc cops que travessaven el coll, el front i els llavis, però
sortosament cap d’ells interessava centres vitals.
De l’examen fet a l’acusat confés,
destaquen tres o quatre esgarrapades a la cara, probablement
produïdes per la víctima, en resistir-se a la brutal agressió.
Cridat a declarar l’hoste de la
Maria, l’Ignasi Llombart, manifesta
que havia vingut d’Empúries per
les festes de carnestoltes, convidat pels fillastres d’ella i en sentirse begut, va anar a dormir d’hora.
A la matinada, els seus amics li
van explicar que la guàrdia civil els vigilava, la qual cosa li va
produir por i va intentar fugir. Les
autoritats que l’interrogaven van
creure que deia la veritat, però li
van impedir sortir del poble fins a
l’arribada del jutge de l’Audiència.
Es cridà a la Maria Quer i els seus
fillastres. Mentrestant, es presenta a l’acusat la destral que s’ha

trobat a la bassa. En Galceran diu
que mai no l’ha vista i que no sap
res de cap destral. Encara era a la
sala quan arribaren els membres
de la família Quer.
La Maria, en veure la destral, explicà, amarada de llàgrimes, que
en Joan li havia demanat una destral petita per fer estelles i li havia
deixat la que tenia davant. També va declarar que, al vespre, va
veure com en Joan cremava unes
espardenyes a la llar de foc.
L’acusat, en veure’s una vegada
més implicat per tercers, sense
tenir en compte la seva primera
declaració, té un rampell d’histèria i comença a renegar i a insultar
tots els presents. Immediatament
el retornen a l’habitació-presó i el
fan callar amb amenaces.
Tothom espera l’arribada del jutge
de Girona.
Joan Ramon Inglada
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Fulls de la nostra història
Crònica de l’entrada
de l’exèrcit franquista
a l’Armentera
Eren els primers dies de febrer de
1939. Les carreteres que menaven a França anaven replenes de
gent de tota condició que fugia,
empesa per l’exèrcit de Franco.
El republicà, en completa desbandada, intentant dificultar l’avenç
de l’enemic, dinamitava tots els
ponts. Volà els del riu Fluvià de
l’Arbre Sec i de Sant Pere; les explosions foren intensíssimes, les
cases trontollaven com si es tractés d’un terratrèmol però, llevat de
la trencadissa de vidres, no ocasionà cap altre desperfecte.
El dia 8 al matí s’oïen trets a l’indret de Verges, poca cosa, i
s’apropaven a mesura que passava el temps. Al migdia tot esdevingué quiet i encalmat, com si res
no succeís. Tal com havia estat tot
aquell hivern, el sol era radiant i
el bon temps regnava per la terra.
La gent vigilava des dels terrats i
llocs elevats, la vista fixa a la carretera de Montiró. En Jordi Llac i
alguns nois pujaren al campanar
i hissaren bandera blanca. Per fi,
s’albiraren banderes i una columna de soldats que s’aproparen a
peu, cantant, amb les armes en
bandolera. El poble, ja segur que
no hi havia cap perill, sortí de les
cases i es dirigí cap a can Serrats.
Aparegueren banderes espanyoles i alguns les petonejaven.
Altres ploraven. D’alegria? De
por? La transcendència d’aquells
instants segur que accelerava els
batecs del cor de molta gent i no
pas per iguals motius.
L’exèrcit victoriós entrà a l’Armentera a mitja tarda. Per primera
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vegada es van sentir els crits de
“Viva Franco” i “Arriba España”.
Anava al davant una tanqueta lleugera comandada per un joveníssim tinent provisional, Don Blas de
la Torre Peiró, que immediatament
procedí a recórrer els carrers del
poble per tal de cerciorar-se que
no hi quedava cap nucli de resistència. En passar pel carrer Nou
reparà en una placa de marbre
que hi havia sota el balcó de can
Viure, féu aturar el vehicle i llegí:
“Carrer del Doctor Zamenhoff”.
Dirigint-se al conductor exclamà:
- “Fíjate cuantos comunistas debe
haber en este pueblo que hasta
las calles llevan sus nombres”.
Podia entendre molt en estratègies guerreres, però el pobre xicot
no tenia ni idea de què era l’esperanto ni de qui fou el científic creador de l’idioma universal.
En aquells moments havíem canviat de règim. Per a uns era la claror, l’alliberament, el retorn a casa
i, per a altres, la foscor, la incertesa, l’exili. Com es comportarien
els vencedors? De moment no s’hi
pensava, perquè el que sí sabíem
era que per fi la guerra s’havia
acabat, i ja era molt. L’ocupació
fou ordenada sense el més mínim
saqueig ni violació.
Per aprofitar bé el temps, el militar convocà el mateix vespre als
homes de dretes que quedaven al
poble, tots grans, perquè els joves
eren als exèrcits. El lloc de reunió
fou la Casa de la Vila, el vetust
edifici del carrer de l’Ajuntament.
La històrica sessió va ser pública
i alguns nois la vam presenciar
des del principi fins al final. “Don
Blas” tenia pressa. Assegut a la
poltrona presidencial i els altres
drets al seu davant formant dues
rengleres, després de saludar-los,

començà a preguntar:
- Señores ¿cuánta gente ha sido
asesinada en este pueblo?
- Nadie, señor.
- ¿Nadie? ¿Ni el cura? –féu estranyat.
- Ni el cura, señor.
- Esto es insólito. Casi no puedo
creerlo.
- Pues así ha sido, señor.
A continuació va manifestar que
la seva missió consistia a nomenar alcalde.
- Vamos a ver. De entre ustedes
¿quién creen que podría serlo?
Tots callaven, potser sorpresos
per un sistema tan ràpid i s’anaven mirant sense gosar manifestar-se. Però “Don Blas” no estava
per perdre temps.
- Vamos, decídanse, no tengan
reparo.
Fluixet, baixet, algú murmurà un
nom. L’home era a la fila del darrere,
mig tapat. No s’ho esperava. I els altres tampoc.
- ¿Quién es Miguel Riera? Venga
“usté pa cá” ¿acepta el cargo?
- Pues... sí, señor –respongué en Miquel visiblement emocionat.
- Señores ¿estáis todos conformes?
Segurament que algú o alguns es
consideraven amb més mèrits que
en Miquel, però tots digueren que
sí, un sí vacil·lant, poc convençut,
que confirmà el nomenament. I
“Don Blas” clogué la sessió.
- De acuerdo con la autorización
que me ha sido confiada, le nombro
a usted alcalde de Armentera. Espero que sepa trabajar por el bien
de la Patria y guardar adhesión y
lealtad a nuestro invicto Caudillo.
¡Arriba España! ¡Viva Franco!
El consistori es completà amb uns
quants dels presents.
Pere Ros
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................................................................................................................

Gastronomia

Musclos gratinats amb verduretes

Ingredients per a 4 persones:
1 kg de musclos
2 pastanagues
2 porros
1 manat d’alls tendres
Mantega, oli, sal i pebre

Fregim les verdures amb mantega, oli, sal i
pebre, per separat i a foc lent, fins que quedin ben meloses. Un cop cuites es barregen
i es trituren amb la batedora elèctrica, es
reparteixen sobre els musclos i es fan gratinar.

Preparació:
Fem bullir els musclos al vapor. Un cop oberts,
els traiem la clova buida i els reservem.

Bon profit!
Maria Moret

Vedella amb albergínies
Ingredients per a 4 persones:
½ quilo de filets de llata de vedella
Una ceba grossa o dues mitjanes
Una albergínia grossa o dues mitjanes
Una cullerada grossa de farina
Oli i sal i dos grans d’all
50 grams d’ametlles torrades
Preparació:
S’enfarinen els filets, es fregeixen lleument a la
cassola amb oli i es treuen del foc.
Es talla l’albergínia en rodanxes d’un centímetre
de gruix, s’enfarinen, es fregeixen a la cassola i
es treuen del foc.
Es pica la ceba i se sofregeix poc a poc fins que

prengui color, s’hi afegeix una cullerada de farina i es deixa coure dos o tres minuts més.
Es col·loquen els filets a sobre, s’hi tira aigua
fins que els cobreixi i s’hi afegeix la sal corresponent. Es posa al foc fins que la carn sigui cuita. Es piquen les ametlles i els alls. Es posen les
albergínies damunt la carn i es cobreix amb la
picada.
Es deixa al foc deu minuts més i ja està a punt per
servir a taula.
Bon profit!
Àngela Pla
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Àlbum de fotos

Consagració de l’altar
de Santa Cristina

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

Església Parroquial de Sant Martí de l’Armentera.
La vinculació de l’Armentera amb Santa Cristina neix en els temps de la pesta, contra la qual és invocada. Els
goigs ens ho recorden clarament: “Tota sou miraculosa, de pesta ens vàreu lliurar...”.
La consagració de l’altar tingué lloc el 28 de setembre, dia del vot de poble, de 1955, ara fa cinquanta-un anys.
La imatge de Santa Cristina és d’aquesta època, l’antiga es perdé. Donat que l’Ajuntament conserva un reportatge gràfic d’aquella festa, us oferim algunes fotografies d’aquell dia.
Mn. Joaquim Giol i Aymerich

D’esquerra a dreta: Jaume Bagué i Figueres, tinent d’alcalde;
Rafel Masseguer, alcalde d’Albons; Juan José Francés Sánchez,
alcalde de l’Armentera i jefe local del Movimiento; i Miquel Riera i Marc, jutge local.

D’esquerra a dreta: Pepa Argemí Abadal; Maria Abadal Fonsdeviela, Josep Argemí Lloveras (pares del nen sufragadors del cost
de l’altar); Lluís Argemí i Abadal, padrí de la cerimònia; i mossèn
Pere Xutclà, arxiprest de l’Església de San Pere de Figueres.

Els restants membres del consistori.
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Àlbum de fotos
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Imatge general de l’església
durant la cerimònia.

Acte de consagració de l’Altar de Santa
Cristina. D’esquerra a dreta: s’ignora la
identitat; mossèn Josep Casanovas i Pons,
fill de l’Armentera i professor del seminari
de Girona; Jaume Giralt i Noguera, paleta;
Josep Cartañá Inglés, bisbe de Girona; s’ignora la identitat.

L’altar un cop consagrat.

A la part esquerra: mossèn Josep Casanovas, de l’Armentera. A dalt, al
mig: l’alcalde amb l’uniforme de Falange.
A baix: un mossèn desconegut i el bisbe. A la part dreta: mossèn Lluís
Planella i Roure, rector de l’Armentera.
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Àlbum de fotos

El consistori i resta d’autoritats recorrent els carrers de l’Armentera.

La imatge de Santa Cristina.

El penó de les Filles de Maria.
La fila d’homes durant la processó.
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FESTA DE SANTA CRISTINA

2006
Dissabte, 22 de juliol:
- A les 11:00 h, al Camp Municipal d’esports de l’Armentera:
GRAN PARTIT DE FUTBOL
Hi haurà 4 equips:
2 equips de veterans
				
La plantilla actual del FC l’Armentera
				
1 equip de cares conegudes de TV3
Seguidament hi haurà un dinar per a tots els participants i acompanyants.
Organitza: FC l’Armentera
- A les 24:00 h, a la pista poliesportiva:
Ball amb els grups: LA BANDA PUIG i seguidament
				
LA LOCA HISTERIA

Diumenge, 23 de juliol:
- A les 12:45 h, a la Plaça Catalunya:
4 sardanes amb la COBLA CERVIANENCA
- A les 19:00 h, a la pista poliesportiva:
Animació infantil amb l’actuació FEFE I COMPANYIA
- A les 22:00 h, a la pista poliesportiva:
Cantada d’havaneres amb el grup: VEUS DELS PESCADORS
Se servirà cremat

Dilluns, 24 de juliol - Santa Cristina:
- A les 12:00 h:
Missa solemne amb la CORAL ARMENTERENCA
- A les 12:45 h, a la Plaça Catalunya:
4 sardanes amb la COBLA ELS ROSSINYOLETS
- A la tarda, a la pista poliesportiva:
A les 18:00 h 3 sardanes
A les 19:00 h concert i ball de vetlla.

Tots els actes seran amenitzats per la cobla Orquestra Gironina
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