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Quan cada vegada més es parla de globalització, de mercats únics, d’esdeveniments internacionals,
de fòrums culturals o de pau, de cimeres mediambientals..., la veritat és que aquesta globalització
només atén uns determinats interessos. Les guerres, la fam en el tercer i el quart món, les malalties, les
desigualtats socials i nacionals, les agressions constants al medi ambient... sembla que han de ser uns
fets sense voluntat de solució i obligats a formar part d’aquesta globalització.
Durant aquestes festes de Nadal s’ha imposat, durant els últims anys, un consumisme exagerat, lluny
del veritable esperit i filosofia que aquestes dates secularment han predicat i significat, més enllà de
les creences religioses de cadascú. Tant és així que els regals, les compres... ja han passat a formar
part, com una tradició més, d’aquest període nadalenc.
Per altra part, els missatges de pau i solidaritat que configuren el gruix del discurs nadalenc, amb
targes, felicitacions, cants... –evidentment molt preats i benvinguts– necessitarien, però, un caràcter
més perenne i no tan fugisser.
Tots som una mica responsables de la situació del nostre planeta en tots els seus sentits. Evidentment
que els governants tenen una responsabilitat més directa de determinades conductes i polítiques, però
també, moltes vegades, nosaltres les avalem amb el nostre suport o indiferència.
Cal, doncs, que aquestes festes nadalenques serveixin per reflexionar sobre la pau, la solidaritat, la justícia
social..., per tal de transportar l’esperit d’unes dates concretes del calendari a la resta de dies de l’any.
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En un altre sentit, la globalització i els nous temps comporten, cada vegada més, una informació més
àmplia i ràpida a través de les conegudes “autopistes de la informació”, els missatges audiovisuals,
internet, etc. I aquest és un aspecte molt important, ja que facilita un major accés a la informació i, per
tant, al coneixement. Però cal tenir en compte de no oblidar-nos, alhora, d’un altre tipus d’informació:
la informació local. És molt positiu que accedim amb certa rapidesa a determinades informacions i, a
més, de qualsevol lloc del món, però també és molt important potenciar aquella informació de proximitat que ens identifica com a país o, com és aquest cas, com a un petit municipi altempordanés, per tal
de no quedar engolits per un excés d’informació globalitzada en què, de vegades, es potencia més el
que passa a milers de quilòmetres que no pas just al costat de casa nostra.
La informació de proximitat ens permet comunicar-nos amb els nostres veïns, coneixe’ns més a fons
i, alhora, conèixer més la nostra pròpia història més local. El desconeixement provoca temors i incerteses i, consegüentment, una major visió i coneixement de la realitat que ens envolta ens facilita una
major cohesió social i una major dosi de civisme.
És per això que la nostra revista El Carbassó es manifesta, cada vegada amb més força, per tal d’incorporar els fets, la història i les opinions d’entitats i particulars i contribuir a què, entre tots plegats, tinguem més coneixement de tot el que ens envolta i, així, poder tenir més valors de judici per al respecte
i la comprensió que sempre ha regnat a l’Armentera i que El Carbassó vol enfortir.

EDICIÓ GENERAL:

JJ Comunicació
C/. Balmes, 2 1r 2ª 17002 Girona
Tel: 972 21 30 87
A/e: jjcomunicació@telefonica.net

Gràcies a tots per les vostres col·laboracions. Cal sentir-nos orgullosos pel resultat de la nostra revista,
una publicació feta per tots i destinada a tots!
Bon Nadal i molt Bon Any 2007!

DIPÒSIT LEGAL:

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
RESUM DE LES ACTES DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL I DELS PLENS DE LA CORPORACIÓ
.......................................................................................................................

Junta Govern Local del 18 juliol de
2006
Festa Santa Cristina
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
atorgar a l’Associació Cultural i d’Esplai Fluvianets
de l’Armentera un ajut de 18.000 € per fer front a una
part de les despeses que comportarà organitzar la
festa d’Estiu (festa de Santa Cristina).
Curset cuina
La Junta de Govern Local per, unanimitat, acorda
subvencionar el taller de cuina jove organitzat per
l’àrea de joventut del Consell i impartit per la Sra.
Núria Langa amb la suma de 180 €.
Bisbat de Girona.
Vist que aquest Ajuntament va sol·licitar a la Diputació de Girona, dins la campanya de Pla de Monuments any 2006 per a la restauració de les pintures
de l’Església Parroquial Sant Martí de l’Armentera.
Vist que aquesta subvenció ha estat denegada per
raó que el model de conveni signat amb el Bisbat no
s’adequava al que proposava la Diputació.
Vist l’escrit que ens ha tramès el rector de la Parròquia Mn. Giol, en el qual manifesta la possibilitat de
restaurar les pintures amb el següent finançament:
Import total de la restauració: 43.975,60 €
Caixa de Sabadell: 22.507,78 €
Generalitat: 15.027,47 €
Pendent: 6.440,35 €
Vist que d’acord amb el que s’exposa anteriorment
sol·liciten que l’Ajuntament hi col·labori amb la suma
de 6.440,35 €, és motiu pel qual que la Junta de Go-

vern Local, considerant d’interès per al poble restaurar aquestes pintures, acorda per unanimitat:
Primer.- Atorgar al Bisbat de Girona un ajut econòmic
de 6.440,35 € per fer front a una part de les despeses
que comportarà restaurar les pintures murals d’en
Panyó a l’església parroquial de Sant Martí.
Segon.- Sol·licitar a les entitats bancàries ubicades
al municipi la seva col·laboració en aquesta restauració als efectes de minorar l’ajut municipal.
Tercer.- Condicionar l’efectivitat d’aquest acord a
l’aprovació d’un expedient de modificació de crèdits
als efectes de dotar de consignació pressupostària
aquesta actuació.
Associació Catalunya Contra el Càncer
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda
atorgar a l’Associació Catalunya Contra el Càncer
un ajut extraordinari de 100 € en concepte de manteniment i desenvolupament dels programes d’ajuda adreçats al malalt de càncer i la seva família any
2006, organitzats per l’associació.
Arranjament camins. Consell Comarcal
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda
sol·licitar al Consell Comarcal de l’Alt Empordà un
ajut de 2.000 € per a l’arranjament i manteniment del
camí anomenat la Carreterassa, d’acord amb la memòria valorada obrant a l’expedient.
Àrea de joventut
Vist l’escrit que ens ha tramés la tècnica compartida de joventut de l’oficina de serveis a la joventut
del Consell Comarcal de l’Alt Empordà en relació
amb la col·laboració de l’Ajuntament amb l’activitat

CEREALS - FARRATGES
ADOBS - FITOSANITARIS
Pau Casals, 12
Tel. 972 52 01 23 - Fax 972 52 04 16
Mòbil: 639785336
17452 L’ARMENTERA - (Girona)
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d’estiu “Campaments la Roda” i atenent els participants de l’Armentera en aquesta activitat, la Junta
de Govern Local, per unanimitat, acorda col·laborar
amb l’activitat d’estiu “Campaments la Roda” amb
la suma de 300 €.

Junta de Govern Local de l’1 d’agost
de 2006

Plans de protecció civil
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda
sol·licitar dins la convocatòria per a l’elaboració de
plans de protecció civil del Departament d’Interior,
la concessió d’una subvenció de 4.970 € per fer front
a una part de les despeses que comportarà l’elaboració del Pla d’emergència municipal integrat pels
següents documents:
Manual d’actuació per risc sísmic (SISMICAT)
Manual d’actuació per risc d’inundacions (INUNCAT)
Manual d’actuació per risc de nevades (NEUCAT)
Annexos generals i document d’implantació.
Arranjament entorn pista escoles
Vist l’escrit que ens ha tramés la Diputació de
Girona de comunicació de la concessió d’un ajut de
20.000.- € per a l’arranjament de l’entorn, vestuaris i
ferm de la pista esportiva, la Junta de Govern Local,
per unanimitat, acorda:
Primer.- Acceptar l’ajuda econòmica concedida per
la Diputació per finançar l’activitat descrita.
Segon.- Acceptar la normativa aprovada per desenvolupar el programa.
Tercer.- Considerar garantida la seva capacitat de
gestió administrativa i tècnica perquè l’activitat
s’executi amb normalitat.
Quart.- Es compromet a solucionar al seu càrrec exclusiu qualsevol incidència que sobrevingui abans
de l’inici de l’activitat o durant la seva execució.

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

Cinquè.- Es fa constar expressament que l’Ajuntament no disposa de cap altra subvenció o ingrés
afectat per a l’activitat que es tracta que sumats a
l’ajuda de la Diputació sobrepassi el seu cost total.
Sisè.- Alhora es manifesta que l’Ajuntament es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i
de la Seguretat Social.
Projecte de la ruta cicloturística del Fluvià
Vist el projecte de ruta cicloturística del Fluvià amb
finalitats turístiques redactat pel Consell Comarcal
de l’Alt Empordà.
Vist que aquest projecte es troba en tràmit d’exposició pública.
Vist que la ruta proposada es troba adequada a la
finalitat que persegueix el projecte, és per això que
la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Acceptar la ruta proposada en la memòria
del projecte i plànol que l’acompanya.
Segon.- Que els camins d’aquest municipi que apareixen en vermell en el plànol obrant a l’expedient
afectats pel traçat de la ruta cicloturística, són de
titularitat pública i d’ús general,
Tercer.- Condicionar l’efectivitat de les obres que
s’han d’executar per l’adequació de la ruta a l’informe favorable de l’arquitecta assessora municipal
conforme aquestes obres s’ajusten a les normes
subsidiàries de planejament del municipi.
Adhesió conveni subscrit entre el Departament de
Justícia, la Federació de Municipis i l’Associació
Catalana de Municipis per a l’execució de programes de rehabilitació i justícia juvenil
Vist el conveni de col·laboració subscrit entre el
Departament de Justícia (secretaria de serveis penitenciaris, rehabilitació i Justícia juvenil), la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis de comarques en què es fixen les

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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línies de col·laboració entre el Departament de Justícia i les entitats locals en l’execució de programes
que són competència de la Secretaria de Serveis
Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil.
Vist que el pacte tercer del conveni estableix que les
entitats locals interessades a col·laborar amb el Departament de Justícia ho han de fer mitjançant un escrit d’adhesió, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda manifestar la voluntat de l’Ajuntament de
l’Armentera d’adherir-se al conveni esmentat per tal
de col·laborar en l’execució de programes en l’àmbit
de competències de la secretaria de serveis penitenciaris, rehabilitació i justícia juvenil.

Ple de la Corporació de l’1 d’agost
de 2006

Aprovació de les normes de funcionament del règim intern de l’espai jove
Vist que el tècnic compartit de joventut del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà en ha fet arribar un reglament per al funcionament intern de l’espai jove
situat als baixos de l’Ajuntament vell.
Vist que es considera necessari fixar aquesta normativa per al millor funcionament d’aquest espai,
així com per millorar la convivència entre tots els
participants, es proposa al Ple de la Corporació
prendre els següents acords:
Primer.- Aprovar les normes que han de regir el funcionament intern de l’espai jove ubicat als baixos de
l’Ajuntament vell (C/ Ajuntament) que té com a finalitat la promoció del civisme, la col·laboració amb
el teixit associatiu, facilitant espais dotats d’infraestructures i recursos per a la participació i l’intercanvi entre les persones i els col·lectius.
Segon.- Obrir un termini d’informació pública de
30 dies amb publicació als taulells d’anuncis de
l’Ajuntament, perquè tots els interessats puguin, si

s’escau, presentar al·legacions i/o suggeriments. Si
dins aquest termini no es presenten al·legacions ni
suggeriments, aquest acord quedarà elevat a definitiu sense necessitat de nou acord plenari.
Tercer.- Posar en coneixement del Servei de Joventut
del Consell Comarcal, de l’aprovació d’aquest acord.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels assistents (6 dels 7 que integren el Ple).
Aprovació oferta pública de treball any 2006
Vista la plantilla orgànica de la corporació aprovada
amb motiu de l’aprovació del pressupost per l’any a
2006, hi figura vacant a la plantilla de personal laboral
una plaça d’auxiliar administratiu a temps parcial.
Vist el que disposa l’art. 57 del Decret 214/1990 de 30
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal
al servei de les entitats locals en relació amb l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació un cop aprovat el
pressupost de l’exercici de què es tracti, es proposa
al Ple de la corporació prendre els següents acords:
Primer.- Aprovar l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’exercici 2006, que està constituïda per la
següent plaça:
Personal laboral
1 Plaça d’auxiliar administrativa, en règim laboral
indefinit i a jornada parcial.
Provisió de la plaça: concurs-oposició.
Segon.- Publicar aquest acord al BOP, al DOGC i al taulell
d’anuncis de l’Ajuntament per a general coneixement.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per unanimitat dels assistents (6 dels 7 que composen el Ple).
Informació de l’Alcaldia en relació amb la construcció d’habitatges de protecció oficial al SAU-2
de l’Armentera
L’alcalde informa als assistents que s’ha començat a
estudiar la possibilitat de construir habitatges de protecció oficial a les parcel·les de propietat municipal

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
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situades al Pla Parcial SAU-2. Explica que s’ha parlat
amb l’Incasol i li han dit que ells només promocionen pisos mentre que l’Ajuntament creu que el millor
seria fer cases aparellades per a joves. Per aquest
motiu, s’ha parlat amb una empresa perquè fessin
una primera valoració molt aproximada de les cases
que s’hi podrien construir. En aquest punt s’obre un
ampli debat en el qual intervenen tots els assistents
i coincideixen que cal tirar endavant la construcció
d’habitatges per a joves.

Junta Govern Local del 5 setembre
de 2006

Arranjament camins rurals
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda
acceptar l’ajut concedit a aquest Ajuntament per
import 1.282,60.- € per a l’arranjament del camí anomenat la Carreterassa al municipi de l’Armentera.
Subvenció per al Club de Futbol l’Armentera
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda
atorgar al FC l’Armentera un ajut de 3.000 € per fer
front a una part de les despeses que comporta organitzar l’activitat de futbol, temporada 2006-2007.

Junta Govern Local del 26 de
setembre de 2006

Concurs per cobrir una plaça d’auxiliar administratiu vacant a la plantilla de personal laboral de
l’Ajuntament
Vist que el Ple d’aquest Ajuntament, en sessió del
dia 1 d’agost de 2006, va acordar aprovar l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’exercici de 2006,
constituïda per les places següents:
1 plaça d’auxiliar administrativa, en règim laboral
indefinit i a jornada parcial.

Vist en conseqüència que procedeix convocar el
concurs i aprovar-ne les bases que l’han de regir.
Vist l’expedient instruït a l’efecte, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria mitjançant el sistema de concurs oposició per a la contractació laboral indefinida de la següent plaça:
Personal laboral: 1 plaça d’auxiliar administratiu/va
d’administració general a temps parcial.
Segon.- Les sol·licituds es presentaran dins el termini de 20 dies naturals comptats a partir de la inserció de l’edicte extractat de la convocatòria en el
DOGC, en el qual es farà referència a la publicació
íntegra d’aquestes bases al BOP de Girona.
Tercer.- Autoritzar al Sr. Alcalde de la corporació
tan àmpliament com sigui menester per tal que pugui realitzar les gestions oportunes encaminades a
portar a bon terme aquest acord.
Fixació festes locals any 2007
Vist l’escrit que ens ha tramés el Departament de
Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya, de
sol·licitud, com en altres anys, que aquest Ajuntament proposi les dues festes locals per a l’any 2007,
la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda
proposar com a festes locals del municipi de l’Armentera per a l’exercici de 2007, les següents:
Festa de Santa Cristina: 24 de juliol de 2007.
Festa de Sant Martí: 12 de novembre de 2007.

Ple de la Corporació del 23
d’octubre de 2006
Modificació ordenances fiscals exercici 2007
Atès que es considera necessari modificar el tipus de gravamen de diferents ordenances fiscals
vigents al municipi, per tal d’adaptar-les a les necessitats d’aquest municipi, d’acord amb l’annex

C/ Nou, 33 - Tels.: 972 52 01 46 - 972 52 00 88
17472 L’ARMENTERA
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que acompanya l’expedient, es proposa al Ple de la
corporació prendre els següents acords:
Primer.- Modificar el tipus de gravamen de l’ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la taxa per a la
realització d’activitats juridicoadministratives de
competència local.
*Art. 7è. Base Imposable i Quota.
El cost real o previsible de l’activitat juridicoadministrativa, considerada en la seva globalitat, constituirà, com a límit màxim, la base imposable.
Les quotes tributàries, determinades individualment,
segons les diferents activitats que constitueixin el
fet imposable seran les següents:
1 Expedició documents
Fotocòpies (cadascuna).................................... 		
0.10
Fax (per fulla)....................................................... 		
0.50
Certificacions que s’expedeixin en relació amb els llibres i expedients de l’arxiu municipal per cada foli......... 		
0.60
Expedients iniciats a instància de part........... 		
15
Autentificació de poders i autoritzacions . .... 		
2
Petició devolució fiança.................................... 		
50
Certificat urbanístic............................................ 		
20
Expedient de declaració de ruïna.................... 		
50
Expedients de tramitació de plans parcials i projectes urbanístics		
1 per mil del press. Mínim de 300
Juntes de compensació i reparcel·lació........ 		
250
Altres figures de planejament.......................... 		
250
Expedient d’autoliquidació de l’impost increment valor terrenys
10
Expedició de llicències de primera ocupació. Per cada habitatge o Local
............................................................................... 30
Llicències urbanístiques
Obra major........................................................... 0,1 % del press. Mínim 20
Obra menor.......................................................... 0.15% del press. Mínim 15
Legalització d’obres sense permís0,50% del press. De l’obra
Expedients de segregació i agrupació............ 20

2 Fiances a dipositar per a l’obertura de rases i altres actuacions similars a la via pública
En carrers pavimentats/euros ml..................... 61
En carrers i camins de terra euros ml............. 30
Les fiances seran retornades prèvia comprovació dels Serv.Tècnics Mpls.

3 Llicències obertures d’establiments
Per a establiments dedicats a activitats innòcues
Per a establiments subjectes a llicència ambiental

100
160

4 Autoritzacions i llicències municipals no classificades expressament
Per cada llicència concedida........................... 20

Segon.- Modificar la quota tributària de l’ordenança



fiscal núm. 7 reguladora de la taxa per la prestació
del servei de recollida d’escombraries.
*Article 6è. Quota Tributària
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa
per unitat de local, que es determinarà en funció de
la naturalesa i del destí dels immobles.
2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent
Quadre de tarifes...........................		Euros/any
a)Habitatges de caràcter familiar.................... 		
66,00.b)Petits locals comercials i industrials artesanals
66,00.c)Bancs i Caixes d’Estalvis .............................. 		
124,00.d)Bars, cafeteries, restaurants, fondes, supermercats, carnisseries,
botigues, comestibles i cases rurals .............. 		
143,00-

Les persones jubilades i empadronades en el terme
municipal de l’Armentera i que utilitzin l’habitatge
com a primera residència gaudiran d’una quota reduïda que queda fixada en 46.- € /any
Tercer.- Derogar l’ordenança fiscal núm. 13. Taxa
per a llicències urbanístiques, per quan la quota tributària d’aquesta ordenança ha quedat incorporada en l’ordenança núm. 6 reguladora de la taxa per
a la realització d’activitats jurídico-administratives
de competència local, en el seu art. 7 a l’apartat de
llicències urbanístiques
Quart.- Exposar al públic els acords precedents, al
tauler d’edictes de l’Ajuntament, durant el termini
de trenta dies comptats a partir del següent al de la
publicació del corresponent anunci al BOP.
En aquest termini els interessats podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el període indicat
sense haver-se’n formulat cap, els acords adoptats
restaran aprovats definitivament.
Cinquè.- En cas de no haver-se produït reclamacions,
publicar al BOP els acords elevats a definitius i el text
íntegre de les modificacions acordades, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2007 i regiran
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
Trametre també als organisme públics corresponents, els acords de modificació d’ordenances, un
cop s’hagin aprovat definitivament.

Junta Govern Local del 24 d’octubre
de 2006
Contractació per procediment negociat de l’obra
d’enllumenat de la urbanització El Pedró
Vist que en els darrers anys aquest Ajuntament ha
procedit a renovar tot l’enllumenat públic del municipi als efectes d’adaptar-lo a la reglamentació vigent en la matèria.

.....

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

Informació municipal

Atès que enguany procedeix executar les obres de
millora i ampliació de l’enllumenat de la totalitat de
carrers de la urbanització el Padró de l’Armentera.
Vistos els informes que conté l’expedient, la Junta
de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Procedir a contractar l’obra de millora i ampliació de l’enllumenat públic dels carrers de la urbanització el Padró de l’Armentera mitjançant la modalitat
de procediment negociat sense publicitat d’acord amb
l’informe emès per la secretaria de la corporació.
Segon.- Procedir a consultar i negociar amb tres
empreses del sector perquè presentin pressupost al
respecte de les actuacions assenyalades en la memòria obrant a l’expedient i que presenten un pressupost aproximat de 33.000 € (IVA no inclòs).
Tercer.- L’adjudicació la realitzarà la Junta de Govern Local al millor postor i previ informe dels serveis tècnics municipals.
Acceptació de subvenció de la Diputació de Girona
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda acceptar la subvenció concedida per la Junta de Govern de la Diputació de Girona, del dia 18 de juliol de
2006, en concepte d’ajuts per la neteja, desbrossament i adequació de marges de camins any 2006.
Subvenció Club de Futbol
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda
atorgar al Club de Futbol l’Armentera un ajut de 400
€ per la compra del trull que s’exposa cada any a
la fira de la poma i d’acord amb el pressupost que
acompanya la sol·licitud.

Junta Govern Local del 7 de
novembre de 2006
Pressupost deixalleria municipal
Informa l’alcalde del pressupost que ha presentat
l’empresa SERSALL per llogar contenidors amb opció de compra per la mini deixalleria. Així mateix, el

Consell ens ha de donar pressupost d’una caseta i/o
marquesina. Els assistents manifesten que cal començar a instal·lar aquesta deixalleria i l’any vinent
demanar la subvenció. Per tot això, es parlarà amb
els serveis de medi ambient del Consell i es començarà a preparar aquesta actuació perquè funcioni
abans d’acabar l’any. També es farà una campanya
a través del Consell per donar a conèixer aquesta
instal·lació. Informa l’alcalde que en una propera
Junta es tornarà a parlar d’aquest assumpte, ja que
es tindran més dades
Acceptació de subvenció de la Diputació de Girona
Vista la subvenció atorgada a aquest Ajuntament
per import 15.025 € i en concepte d’enllumenat del
barri del Padró de l’Armentera (exp. AC/6990), la
Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Acceptar l’ajuda econòmica concedida per
la Diputació per finançar l’obra descrita.
Segon.- Acceptar la normativa aprovada per desenvolupar el programa.
Tercer.- Considerar garantida la seva capacitat de
gestió administrativa i tècnica perquè les obres
s’executin amb normalitat.
Quart.- Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que sobrevingui abans
de l’inici de les obres o durant la seva execució.
Cinquè.- Es fa constar expressament que l’Ajuntament no disposa de cap altra subvenció o ingrés
afectat per l’activitat que es tracta que sumats a
l’ajuda de la Diputació sobrepassi el seu cost total.
Sisè.- Alhora es manifesta que l’Ajuntament es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i
de la seguretat social.
Sol·licitud de subvenció Diputació de Girona
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda
sol·licitar al Sr. President de la Diputació de Girona,
un ajut extraordinari d’import 6.000 € amb destí a rehabilitar un local municipal per a menjador escolar.

PERE JOAN TORRENT
ELECTRODOMÈSTICS
Instal.lacions d’aigua, gas, electricitat,
calefacció, aire condicionat
C/ POMPEU FABRA, 20 - Tel. 972 52 06 33
L’ARMENTERA

Pompeu Fabra, 6 - Tel. 972 52 02 13
17452 L’ARMENTERA
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Activitats/Entitats

Societat de Caçadors

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

Una de les sortides d’enguany, de la Societat de Caçadors.

Més enllà de la cacera
Els caçadors de l’Armentera
vàrem començar aquesta nova
temporada de caça amb la mateixa il·lusió i ganes de sempre,
malgrat que cada any disminueix més el nombre de peces per
poder caçar. De tota manera,
cal esmentar que gràcies a la
repoblació anual de perdius, estem aconseguint augmentar-ne
considerablement el nombre, i

això fa que la pràctica del nostre
esport sigui més divertida.
Potser encara hi ha qui pensa
que anar de cacera és només
anar a córrer pels camps i les
muntanyes buscant animals per
caçar, però des de la societat de
caçadors de l’Armentera volem
assegurar que per a nosaltres,
tant si hem caçat com si no, procurem enllestir la jornada amb
un bon esmorzar o un dinar per
acabar junts el dia i així poder

comentar entre nosaltres com
ha anat tot i, fins i tot, explicarnos les anècdotes o històries.
Volem agrair, d’altra banda, a
tots els col·laboradors i a tota la
gent que ajuda a què la cacera a
la nostra població de l’Armentera continuï viva i endavant.

Societat de Caçadors
de l’Armentera

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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Activitats/Entitats

...

F.C. l’Armentera
La nova temporada
Un any més hem començat la
temporada de futbol. Tot i que
aquest any el Futbol Club l’Armentera no té moltes novetats
destacables, sí que podem dir
que hem passat la fira de la poma
i en realitat ha anat molt bé i es
pot fer un balanç molt positiu.
D’altra banda, parlant dels jugadors, podem dir, convençuts,
que un any més segueixen amb
nosaltres amb moltes ganes de
guanyar –fins al moment ens ho
han demostrat–, d’obtenir bons
resultats, de complaure l’afició i,
sobretot, de quedar primers.
Des del Futbol Club l’Armentera
sempre intentem portar a terme
diferents activitats i per això ja
estem preparant la Quina de
Nadal, de la qual se n’esperen
molts premis, però sobretot la
vostra presència per poder passar una bona estona junts.
En la passada edició del Carbassó –en el número 3– explicàvem
que per la Festa de Santa Cristina tindria lloc un partit de jugadors veterans del FC l’Armentera; doncs així va ser. Va venir un
equip de veterans de TV3 i, tot i
que hi havia poques cares conegudes, va despertar la curiositat
de més d’una persona.

Equip de l’actual temporada del FC l’Armentera.

Equip de veterans de TV3.

La jornada va ser molt gratificant i, després de jugar i recordar vells temps, vàrem acabar la
jornada amb un dinar.
Volem agrair, una vegada més, la
col·laboració dels socis, patrocinadors i seguidors pel suport
que ens han donat i aprofitem

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

aquestes línies que ens brinda El
Carbassó per donar-vos les gràcies perquè tots junts feu que el
futbol continuï existent.
Fins al pròxim Carbassó.
Junta Directiva FC l’Armentera

CARNISSERS
Major, 26 . Tel 972 55 04 22
L’ARMENTERA (Alt Empordà)
ricardjosep@gremicarn.com
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La Fira de la Poma en imatges

Les pomes, les grans protagonistes. Foto: Carles B. Gorbs.

Aspecte de la Plaça de l’Església. Foto: Carles B. Gorbs.

El diumenge 8 d’octubre es va celebrar la XI edició
de la Fira de la Poma a l’Armentera. Durant la Fira
d’enguany, a més de vendre diverses varietats de pomes conreades a la població, es van celebrar, com
ja és costum, diverses activitats com exposicions,
sardanes, bastoners, una trobada de puntaires, una
demostració de plats preparats, etc. A la Sala va haver-hi una exposició de manualitats i centres realitzats per un grup de dones de l’Armentera que cada
dimarts es troben per fer un taller. En aquesta mateixa
exposició, a més de pintures, també van participar-hi
els nenes i les nenes de l’escola decorant l’escenari
amb poemes sobre la pau.

SUPER SPAR

La ballada de sardanes a la Plaça Catalunya.
Foto: Jordi i Francina.

Aspecte general de l’exposició a “La Sala”.
Foto: Jordi i Francina.

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)
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Una de les obres exposades a “La Sala”. Foto: Jordi i Francina.

Alguns dels treballs del curs de manualitats realitzats al Casal
de la Gent Gran. Foto: Dolors Janoher.

Un moment de l’actuació dels bastoners, mentre les
puntaires, en primer terme, van fent la seva feina. Foto:
Dolors Janoher.

Donatius a l’Associació Catalunya Contra el Càncer durant la Fira de la
Poma, el dia 8 d’octubre
El total recollit el dia de la Fira va ser de 1.361,41 euros
El donatiu de “la Caixa” va ser de 120,00 euros
El total recollit en donacions va ser de 1.481,41 euros

Terrassa d’estiu
Carns a la brasa
Amanides
Menú diari

13
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Vida social

Casaments

Naixements

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

1. Hola! Sóc l’Aïna Aupí i
Quintana. He nascut a l’Armentera el 5 de març de
2006. Ja veieu que sóc molt
riallera, contenta i sóc molt
feliç amb els meus pares,
la Tati i en Pere, aquí i allà
a l’Havana. Us estimo molt,
petonets meus.
Lídia Vergés i Martínez i Aitor Gamez Estruel.
Es van casar el dia 7 d’abril de 2006 a l’Ajuntament de
l’Armentera.

Joan Torrent i Batlle i Laurent Bousquet.
Es van casar el 4 de juliol de 2006 a l’Ajuntament de
l’Armentera.

Anna Isern Vilardell i Heribert Saló Torres.
Es van casar el dia 2 de setembre de 2006 a l’Ajuntament de l’Armentera.
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Em dic Eva Sampol Godoy. Vaig néixer el dia 1 de juliol de 2006 i tothom diu que sóc molt bona nena, però
no saben el que els espera!
El meu nom és Elsa
Cànovas Olivero i vaig
néixer el 17 de maig de
2006 i sóc una armenterenca més. Els meus
pares són en Miquel i la
Tamara i estem molt contents de viure en aquest
meravellós poble. Ja em
veureu créixer.

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

Vida social

...

Hola! Sóc la Marta Xi
Isern Insa. Els meus
pares són en Narcís i la
Montse i vivim al carrer
Hospital, núm. 8, a la
Plaça de l’Església.
Vaig arribar el 28
d’octubre, procedent
de la Xina, i el dia 2 de
novembre vaig fer un
any. Estic molt contenta d’estar aquí.
Ja ens veurem!

mare es diu Carmen Barrionuevo Torres. Junts vivim
al carrer del Mar, núm. 8. Quan juguem els dos junts
el papa i la mama ens diuen Zipi i Zape perquè som
molt entremaliats, però ens estimem moltíssim i ens
ho passem molt bé.

Hola a tothom! Sóc l’Arnau Ros i Albarado. Vaig néixer el dimarts dia 13 de juny de 2006. Sóc el fill de la
Maria Àngels i en Jordi. Per ara, això de ser pares
ho porten força bé, no en tinc cap queixa. Salut carbassons. Ja ens anirem coneixent!
Hola! Sóc la Laia Gómez Llach. Vaig néixer el dia 9
d’abril de 2006. Els meus pares són en Josep i l’Emma
i diuen que em porto molt bé i m’agrada molt que la
gent em digui coses.

Em dic Iker Brenes
Barrionuevo i vaig
néixer el dia 8 de
maig de 2006. El
nom del meu germà és Eloy Brenes Barrionuevo i
va néixer el dia 7
d’octubre de 2004.
El meu pare es diu
Francisco Brenes
González i la meva

Sóc la Martina Punset Albert, filla de Núria Albert i
Xavier Punset. Vaig néixer a l’Hospital de Figueres el
dia 12 de setembre de 2006. Vaig pesar 3.450 grams
i vaig mesurar 51 cm. El meu avi de l’Armentera és
en Jaume Albert.
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Vida social

Hola! Sóc un dels
carbassons que he
nascut aquest any a
l’Armentera. Em dic
Josep Bofill Manresa
i vaig néixer el dia 28
de setembre de 2006.
Bé, que tingueu molt
bones festes i un bon
any nou.

Em dic Marina Torrent Iglesias. Vaig néixer el dia
21 de desembre de 2005. Vaig ser el millor regal de
Nadal per als meus pares, en Lluís i la Pilar. Ara ja
estic a punt de fer 1 anyet. Petons a tothom.

Hola! sóc l’Isaac. La meva germana és la Mariona i
els meus pares en Josep Maria i l’Ester. Vaig néixer
la matinada del 24 de març. M’agrada molt passejar
amb el meu cotxet per l’Armentera. Bé, ja ens veurem en alguna de les meves passejades, adéu!!!
Hola! Sóc la Montse
Planas i Maspons, una
nena simpàtica i riallera que va néixer el dia
7 d’abril d’aquest any.
Tot i que visc a Pelacalç amb els meus pares, en Lluís i la Mireia,
fem vida a l’Armentera
on tinc els meus avis i
tiets. Un petó i una rialla per a tothom.
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Hola gent de l’Armentera! Sóc l’Eduard Torrent i
Barbosa. Vaig néixer el dia 24 d’abril de 2006. Els
meus pares, en Pere i l’Ester i el meu germà Oriol
estan molt contents de tenir-me a casa. Sóc petit,
però molt rialler. Ja ens anirem veient per l’Armentera! Petons!

.....

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

Vida social

Em dic Héctor Pérez de Prado i vaig
néixer el dia 11 de
juliol de 2006. La
meva germana Sònia m’estima molt,
per això em porto
tan bé.

Sóc l’Àlex Llorente Masmartí i
vaig néixer el dia
12 de desembre
del 2005. Sóc fill
d’en Marcos Llorente Caler i de
la Marta Masmartí Ortega.

Defuncions
26 d’abril: Teresa Sureda i Calloll, als 77 anys.
1r de maig: Esteve Juny i Carbó, als 81 anys.
4 de maig: Josep Isern i Gener, als 94 anys.
9 de juliol: Narcís Subirós i Batlle, als 95 anys.
15 d’agost: Angelina Nicolau i Saliner, als 79 anys.
1r de setembre: Armand Roura i Teixidor, als 86 anys.
19 de novembre: Leonor Vergés i Godo, als 84 anys.

Foto: Dolors Janoher
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Casal de la Gent Gran

Casal de la gent gran

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

Pere Vilardell, de Torroella de Fluvià, en una de les seves narracions.

Teo Hoffman, repetint el pregó que va fer a Torroella de Fluvià.

L’Iris, la Kate i la Jenny, en una de les seves clàssiques interpretacions.

Isabel Visenc, recitant un dels seus poemes.

La nostra entitat, durant el transcurs de l’any, ha
procurat mantenir-se en la línia de sempre: ser un
organisme viu al servei de tot el poble i de tota la
nostra gent. D’entre les moltes activitats que hem
dut a terme, podríem començar nomenant les festes
que hem fet com la del dijous gras, la de la sort, la de
la castanyada i, properament la de Cap d’Any. Per
ajudar-nos a passar-ho bé hem comptat amb l’actuació de col·laboradors propis que han recitat poesies, narrat acudits, interpretat playback, explicat
vivències o cantat, sovint acompanyats per la Coral
de l’Armentera o per tres o quatre artistes amigues
alemanyes: la Kate, l’Iris, la Jenny i, a voltes, el pianista Tete i els Pescadors de Roses amb les seves
havaneres.
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Pere Ribes, força expressiu, recitant un poema.

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

Casal de la Gent Gran

...

Al Casal també hem dut a terme unes
quantes celebracions onomàstiques
com berenars, conferències com la
dels Mossos d’Esquadra –amb en
David com a orador– que ens van descriure mètodes d’estafes i robatoris
dels malfactors i ens van prevenir de
com podem evitar-los. També hem de
reconèixer el treball de la psicòloga
Montse Salvachina, que ens va alliçonar sobre l’alimentació adequada per
ajudar a evitar l’aparició del terrible
càncer i que va participar en la dissertació del nostre doctor, senyor Daniel
Carmona.
D’entre les altres activitats també
destaquen els cursets com el de cuina, el de manualitats –que gairebé no
s’interromp en tot l’any i que té lloc les
tardes del dimarts– o les excursions
d’un dia i que enguany n’hem fet un total de vuit: el 10 de febrer al mercat de
les plantes i flors de Vilassar de Mar;
el 8 de març, a Igualada, al Museu de
la Pell; el 17 de maig, al Parlament de
Catalunya, a Barcelona; el 8 de juny
al Teatre Poliorama de Barcelona,
on vam veure l’obra, per invitació de
“la Caixa”, Terra Baixa. El 21 de juny,
també vam visitar la cooperativa “La
Fageda” a Olot i Amer; el 19 de juliol a
la Catalunya Nord, marítima, Cotlliure,
Banyuls, Port-Vendres, Argelés; el 8 de
setembre, la Pobla de Lillet, Castellar
de N’Hug, jardins Artigas; i el 10 de novembre a l’Ajuntament de Barcelona,
especialment invitats per l’alcalde
Jordi Hereu.

Una part de les dones assistents al curset de manualitats dels dimarts.

L’altra part de les assistents al curset de manualitats.

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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Casal de la Gent Gran

Una visita inoblidable
Precisament en aquesta visita vam estar guiats
per l’interessantíssima descripció d’una noia especialitzada. Amb ella vam recórrer unes quantes
dependències importants com la imponent sala
del Consell de Cent. En una altra gran sala contigua al balcó, sobre la Plaça de Sant Jaume, ens
vam acomodar i ens van servir un excel·lent refrigeri en companyia de l’alcalde, el qual va saludar-nos a tots, un per un, i va dirigir-nos un emotiu
parlament. Per part nostra també vam dedicar-li
unes paraules: “En nom de tots els membres de
l’expedició empordanesa, composta per gent de
l’Armentera, Viladamat, Ventalló i Torroella de
Fluvià, vull expressar el nostre agraïment per la
bona acollida i les atencions rebudes en la visita a
aquesta casa de l’Ajuntament de Barcelona, cap
i casal de Catalunya. I especialment ens és molt
grat felicitar cordialment la persona del Sr. Jordi
Hereu per haver-ne estat erigit alcalde, càrrec
que també ens honora en part als armenterencs
pel fet que el considerem com a compatrici nostre
per les sovintejades estades que des de la infantesa ha passat amb els familiars que viuen a l’Armentera. Li desitgem molt d’èxit en la seva gestió
que, per la personal coneixença que en tenim, no
dubtem que l’exercirà molt dignament. Amb tot el
nostre afecte, que sigui per molts anys.”
L’ambient no podia ser més cordial i familiar,
tots barrejats amb en Jordi, els seus pares Pilar
i Josep, la secretària particular Conxita i unes
quantes noies més del seu equip de treball. Vam
fer-li l’ofrena del llibre d’en Joan Ramon Inglada “Els Masos de l’Armentera” com a record de
l’acte i a cada un de nosaltres ens obsequiaren
amb un clauer de Barcelona. Tots els 56 membres de l’excursió vam sortir-ne gratament impressionats i conscients que havíem tingut la
sort de viure un esdeveniment extraordinari, inoblidable i irrepetible.
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Fotografia dedicada per l’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, a tot el
grup que va assistir a la visita a l’Ajuntament de Barcelona.

En Pere Ros, president del Casal, fent un discurs al costat de l’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu. A l’esquerra de la fotografia, els pares
d’en Jordi Hereu.

Pere Ros, en representació dels “amics entranyables de l’Armentera” (tal i com diu la dedicatòria), en una salutació amb l’alcalde de
Barcelona, Jordi Hereu.

.....

.....

Educació - Casalet La Llar

Què som i on anem?

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

Fem un pensament i reflexionem
sobre la situació social en la qual
vivim actualment. Des que la dona
s’incorporà a la vida laboral moltes coses han canviat en el nostre entorn. L’home i la dona cada
vegada es preocupen més i es fan
preguntes sobre l’educació dels
seus fills.
Sovint se sol pensar “a exigir uns
resultats” o, més aviat, imaginar
una realitat que no existeix sobre la educació dels nostres fills.
Perquè, realment es pot comprar
l’educació? Qui és el vertader culpable de tots els nostres mals de
caps? Educar no és fàcil, ningú
no ens va explicar com es feia, és
una cosa que s’ha anat adquirint
d’una manera única, especial,
dins de cada nucli familiar. Però
de vegades se sol exigir a les persones allò que un mateix no pot
fer amb els seu fills, per exemple:
somiem amb uns fills que siguin
intel·ligents, que aprenguin ràpid,
que se sàpiguen valer per ells
mateixos, que parlin anglès, que
juguin a tennis o que toquin el
piano. A vegades la realitat dels
pares no es correspon amb la del
nen. Cal mirar les limitacions del
nen, infant o adolescent, el que li
agrada, el que el motiva, el que se
li dóna més bé... Llavors, sol passar que s’enfoca el futur del nen
d’una manera idíl·lica i aquesta
queda extingida quan el nen no
compleix les expectatives de la
família. Heu preguntat als vostres
fills què els agradaria fer? Els heu
deixat triar? Sovint veus nens als
quals no els interessa el més mínim les activitats que realitzen i,
al final, acaben patint les conseqüències. També trobes a famílies
a les quals els és igual el que facin
mentre el nen estigui ocupat en

Els “habitants” del Casalet “La Llar” de l’Armentera.

alguna cosa.
Cada vegada treballem més
i passem més temps fora de
casa, tenim menys hores de dedicació als nostres fills, però no
solament a ells, sinó a totes les
persones que estimem i que ens
envolten. Aquestes, també pateixen les conseqüències. Sovint et trobes amb famílies que
gairebé no tenen temps lliure
per als seus fills. On ha anat a
parar el dinar calent? I xerrar a
l’hora de dinar amb el pare i la
mare tots plegats? On ha anat a
parar aquest model de família?
Ara deixem els nostres fills en
aules denominades menjadors
escolars on per dinar mengen
del càtering preparat per cuiners, posen el dinar dins una
capsa i el porten amb un cotxe
al seu destí. Ja no tenim temps
de fer el menjar delicadament i
amb paciència, vivim controlats

pel temps, mengem ràpid i malament. Qui són els perjudicats
de tot això?
La mainada que creix és cada
vegada més indomable. Sovint
els afalaguem amb exageració,
potser per omplir aquella mancança de temps que no podem
i desitjaríem tenir. Sovint els exigim que s’espavilin quan encara
no són conscients del que els
envolta, tenim fal·lera per fer-los
créixer ràpid, saltant-nos totes
les pautes, forçant la màquina,
quan el que necessiten realment
és paciència, amor i dedicació.
Mirant tota aquesta situació
fredament cal preguntar-nos a
on anem i que volem fer, és a
dir, com volem enfocar el sentit
de la vida dels nostres fills, dels
que ens envolten i d’un mateix.
Susanna Calderón Gálvez
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L’Escola i la Fira de la Poma
L’Escola, un any més, col·labora
en la Fira de la Poma del nostre
poble. Aquesta vegada hem treballat el tema de la pau i per això
entre tots hem composat uns
poemes que aquí podreu llegir,
també unes frases que són uns
desitjos. Per poder engalanar
tot l’escenari de la “Sala Nova”,
a l’assignatura de plàstica vàrem fer uns coloms amb pomes
de diferents mides de paper de
seda, blanc i verd; ens va costar
molt elaborar-los, però ho hem
fet amb molta il·lusió.

El pomer
Nou pometes hi ha al pomer,
de nou, una en caigué.
Si mireu el vent d’on ve, veureu
el pomer
com dansa.
Veureu com dansa el pomer.
(Cançó popular catalana).
Educació infantil P-3
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La pau
Als nens i les nenes
de l’Armentera
ens agrada “La Pau”
i us diem:
“Una poma regalaràs
i un gran amic tindràs”.
Educació infantil P4 - P5

Per mi la pau és:
Un cavall menjant herba
i molts coloms
enfilats sobre el cavall
i volant pel cel.

Que no hi hagi
guerra en tot el món
i que tots els nens visquin en Pau.
Que no se’n vagin els amics
i jugar a futbol.
Silenci i tranquil·litat.
Jugar amb els amics
i passar-m’ho molt bé.
Fer-te amic de tothom.
Quan fa molt bon dia.

.....
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Ensenyar les coses
als nens nous que vénen.
Que tots siguem molt feliços.
Cicle inicial

Si jo fos
Si jo fos escriptora,
escriuria històries i contes sense baralles.
Si jo fos dibuixant,
dibuixaria un món amb pau i esborraria les guerres.
Si jo fos músic,
aniria arreu del món tocant i
cantant per la pau.
Si jo fos soldat,
ajudaria a qui ho necessités.
Si jo fos mariner,
aniria per tots els mars portant
la pau.
Si jo fos màgic,
faria les guerres i que de les armes sortissin flors
en lloc de foc.
Si jo fos bomber,
apagaria els focs de les baralles
de la gent.
Si jo fos presidenta,
ajudaria els països pobres i parlaria amb els altres presidents
per aturar les altres guerres.
Si jo fos un bon jugador de futbol,
ajudaria a nens i nenes sense
escola.
Si jo fos pagesa,
plantaria la pau a tot el món.
És aquest món el que volem…
un món millor! On la Pau sigui al
camí de tots!
Cicle mitjà

La Fira de la Poma

Mirant avui per la finestra
he vist molts coloms passar,
jugaven, es divertien,
què em volien explicar?
Jo tenia molta gana
i una poma m’he menjat.
Mmm! Quin bon gust que tenia!
El cor se m’ha alegrat!
amb aquesta sensació
he descobert l’entrellat:
Els coloms em volien dir
que la Fira de la Poma de nou és
aquí!
La gent contenta i atrafegada
les parades van muntant.
Pomes de moltes menes
a tothom oferiran

amb la il·lusió de compartir
tot el que han pogut collir.
Arriben altres firaires,
la sala s’ha decorat,
les cuineres van de bòlid,
quin enrenou i quina felicitat!
quan la diada ja s’acabi
els visitants marxaran
carregats de moltes coses
però sobretot de pau.
He tancat la finestra
i ben cert que he pensat:
la pau i la felicitat
cal tenir-les sempre al nostre
costat!!!

Cicle superior
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Fira de la Poma

Com cada any, l’AMPA va organitzar durant tot el dia diverses
activitats amb motiu de la Fira
de la Poma.
Es va fer una parada amb servei de
bar i menjar (pa amb tomata amb
pernil, formatge, pinxos i moltes
coses més), amb l’acompanyament de pastissos, coques i altres
dolços fets per les mares i els pares dels alumnes de l’escola.
Una mostra de llegums ecològics va completar la nostra oferta gastronòmica.
Enguany, com a novetats, hi va
haver una parada d’artesania
d’objectes de poma, espelmes,
collarets, diademes, llibretes, etc,
i de quadres i manualitats fets per
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Educació - AMPA

artistes de I’Armentera que molt
amablement ens van cedir.
Per altra banda, es van fer tallers
per als més petits on la temàtica
central era “la poma”. Els nens
s’ho van passar d’allò més bé
pintant-se la cara, dibuixant,
retallant cartolines i enganxant
gomets per crear un titella, pintant clauers de poma, escrivint
el seu nom en una poma amb un
imant i fent arracades.
Aquest dia tan especial va
ser possible gràcies a la col·
laboració de mares i pares, de
l’escola CEIP Fluvianets i dels
comerços, especialment la carnisseria Rosa i Ricard.
Gràcies a tots!!!
Junta de l’AMPA CEIP Fluvianets
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El curs ja ha començat
i les activitats extraescolars hem preparat
Dilluns van a piscina amb autocar, gorra,
tovallola i banyador hauran de portar.
Dimarts amb l’anglès, activitats per
als més grandets.
Si el dimecres vénen bruts segur
que l’activitat de plàstica han
tingut.

Si vols que el teu fill amb informàtica
sigui bo, apunta’l al ciber dijous a la
tarda amb un bon professor

Divendres els més petits a psicomotricitat van amb la
professora Teresa i que bé s’ho passaran
Si vols aprendre a fer una representació, divendres
a la tarda és el dia millor.
I conte contat
les activitats extraescolars s’han acabat
Bel Batlle
AMPA CEIP Fluvianets

26

.....

.....

Els nostres establiments

Can Baguer

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

Els components d’aquesta família han exercit l’ofici de ferrer des que en
Martí Baguer i Batlle va arribar a l’Armentera procedent de Ventalló, a
l’edat aproximada de 23 anys, i comprà el dia 1 d’octubre de 1883 a l’Àngel
Caussa i Majó, llavors veí de Sant Pere Pescador, un lot d’eines per ferrar i
li va llogar el títol de veterinari durant vuit anys, és a dir: fins al 1r d’octubre
de 1891, per la quantitat de 750 pessetes.

En Jaume Baguer, al seu taller.

Durant molts anys, els ferrers
depenien administrativament del
Col·legi de Veterinaris, al qual
tributaven unes quotes. Aquesta
dependència sembla una mica
fora de lloc, ja que els ferrers
no tan sols ferraven cavalleries,
sinó que feien tota mena d’eines
de ferro per dedicar-les als usos
agrícoles. Aquesta distribució
de feines s’anà decantant en
detriment de la ferradura, però
el pagament per part dels ferrers de les quotes al Col·legi de

						

Veterinaris perdurà fins a mitjan
segle XX, en què fou suprimida
després d’agres lluites entre els
dos col·lectius.
Així doncs, tenim el primer Baguer al nostre poble que feia de
ferrer instal·lat a la plaça de l’Església núm. 7, al local on hi havia
hagut fins llavors una fleca. Es va
casar en primeres núpcies amb
Rosa Masmartí, de l’Armentera,
amb qui va tenir dos fills bessons,
en Jaume i en Jordi.
Morta la primera esposa, es tor-

Fotos: Carles B. Gorbs

nà a casar amb Francesca Puig,
qui va infantar tres fills, en Joan,
la Concepció i la Caterina. Ella
també va morir abans que el seu
marit, que tornà a quedar vidu.
Els tres fills mascles, en Jaume,
en Jordi i en Joan, van començar a treballar tots de ferrer amb
el pare, però en Jordi va marxar
cap a Montcada, on es casà
amb Conxita Bonamusa, amb
qui va tenir cinc fills que porten
els noms de: Rosa, Joan, Jaume,
Caterina i Jordi, els quals han
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Una part del taller centenari d’en Jaume Baguer.

anat venint sovint a l’Armentera,
especialment en Jordi, que hi té
una casa.
En Joan Baguer i Puig, després
del servei militar, es dedicà al
sector de l’electricitat, llavors
una novetat molt atractiva, i va
iniciar una nova activitat de la
qual en parlarem més endavant.
Tan sols en Jaume Baguer Masmartí, nascut l’any 1888, va restar
com a continuador del negoci familiar a la plaça de l’Església.
Ja gran, potser prop dels 44 anys,
es va casar amb Cristina Testart
i Grau, de l’Armentera, matrimoni que va infantar l’any 1933 dos
bessons, en Martí i la Teresa.
En Martí Baguer i Testart continua l’ofici de ferrer a la plaça de
l’Església, es casà als 28 anys
amb Maria Llovera Badet, de Cabanes, matrimoni que té dos fills,
en Jaume i en Josep Maria.
L’any 1966 traslladen el taller al
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Vista exterior del taller al carrer Pasquers.

carrer dels Pasquers núm. 12, on
encara és actualment.
Dels dos fills, en Josep Maria,
encara que segueix resident a
l’Armentera, treballa en temes
informàtics.
En Jaume Baguer i Llovera, nascut el 1963, continuador de l’activitat familiar, porta actualment
la responsabilitat de la gestió de

l’empresa. Està casat amb Anna
Colomer i Arnau, de Castelló
d’Empúries.
L’any 2008 podran celebrar amb
orgull el 125è aniversari de l’inici
de l’activitat de ferrer per part
de la família Baguer a l’Armentera. Felicitats.
Joan Ramon Inglada

.....
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L’aigua i l’aigua contaminada
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L’aigua és, després de l’aire, el
recurs natural més important
per a l’ésser humà i en general
per a tots els éssers vius. L’aigua
és l’únic compost natural present en quantitats importants en
els tres estats d’agregació de la
matèria –sòlid, líquid i gas. Això
fa possible que dugui a terme
moltes i diferents funcions dins
la biosfera. L’aigua circula per
tot el planeta, es mou de l’atmosfera cap a la terra i els mars
en forma de precipitacions i viceversa en forma d’evaporació.
Discorre pels rius i aquests cap
al mar. Cau en forma de neu a
les altes muntanyes, o forma gel
a les regions fredes. Es filtra per
la terra i recarrega els aqüífers i
aquests, al seu temps, alimenten
fonts i originen rius i llacs. Forma
part dels éssers vius convertintse en el seu principal element.
Tot aquest procés no seria possible sense l’energia tèrmica del
Sol que és qui manté en moviment tot aquest cicle.
La major part de l’aigua es troba en forma líquida en els mars
del planeta. L’aigua dolça només representa un 0’61 del total, i d’aquesta un 99% és aigua
subterrània. Per tant, s’estima
que uns 46.000 km3 es troben
presents en la part terrestre del
cicle hidrològic.
L’avenç tecnològic i el progrés
humà en general han suposat
un important procés de complexitat en les formes i els estils de
vida. Tant és així que avui ens
costa de veure la relació directa
entre les nostres cuites quotidianes i les realitats naturals que
les sustenten. L’escalfor de les
nostres llars prové del radiador,
la llum del corrent, l’aigua de les
canonades i, més enllà, les com-

panyies subministradores són
les darreres responsables que
quan pitgem l’interruptor s’encengui el llum, que puguem cuinar quan encenguem el gas, que
ens puguem dutxar quan obrim
l’aixeta.
On això és més clamorosament
evident és amb l’aigua, segurament el fet natural que més
quotidianament circula per les
nostres llars i resol gran part de
les nostres necessitats diàries.
Però l’aigua no té la seva raó
de ser en aquest fet, l’aigua és
la sang del planeta. Tant és així
que molts dels desastres mediambientals que estem patint vénen per alteracions provocades
en el cicle natural de l’aigua. Els
rius, els llacs, els aqüífers, els
aiguamolls (aquests materials
es referiran sobretot a l’aigua
dolça, els mars i oceans podrien suposar tot un altre treball)
són sistemes vius amb hàbitats
extraordinàriament rics i complexos. Plantes, peixos, batracis i d’altres organismes tenen
la seva llar als rius i llacs. Els
aiguamolls són ecosistemes extraordinaris per a les aus, i en
general molts mamífers viuen
perfectament adaptats als sistemes hídrics.

La contaminació de
l’aigua
És causada per la presència de
grans quantitats de matèries
estranyes en els ecosistemes
aquàtics, les quals n’alteren
l’equilibri.
En les aigües viuen bacteris
descomponedors que transformen la matèria orgànica (fulles,
animals morts, excrements...)
en sals minerals i en consu-

meixen l’oxigen. Abans, els rius
i els llacs es mantenien nets
gràcies a aquest mecanisme
d’autodepuració. Però, avui dia,
aboquem una quantitat tan alta
de contaminants que el procés
d’autodepuració natural de les
aigües esdevé inútil en moltes
ocasions.

Les aigües residuals
domèstiques
Provenen de cases, escoles,
hospitals, etc. Contenen, sobretot, contaminants orgànics (orina, femta, restes de menjar...) i
també poden contenir microorganismes patògens procedents
de persones malaltes i d’altres
éssers vius. També contenen
productes de neteja, olis i restes
de pintures.
Les aigües residuals agrícoles
poden contenir fertilitzants i
pesticides que provenen de l’aigua de reg.

Les aigües residuals
d’origen industrial
Poden contenir productes que
no es descomponen (plàstics,
llaunes ...) o substàncies tòxiques. Alguns dels verins presents a les aigües residuals
industrials són: l’arsènic, el cianur, el crom, el plom, el cadmi,
l’anhídrid sulfúric, olis, diversos
àcids, etc.

Les aigües
d’escorriment
Circulen pels carrers i teulades
quan plou. Poden arrossegar
tota mena de materials, com ara
plàstics, material d’enderroc,
papers, llaunes...
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Els detergents contenen gran
quantitat de fosfats que van a
parar, aigüera avall, als nostres
rius, llacs i embassaments, juntament amb les aigües residuals
domèstiques i contaminen les
aigües.
La contaminació per intrusió
afecta les aigües subterrànies.
Es produeix quan es barreja aigua salada del mar amb aigua
dolça d’un aqüífer per raó d’una
extracció excessiva de l’aigua
de l’aqüífer.

Els purins
Són fems procedents del bestiar
de les granges que també contaminen les aigües si s’aboquen
als rius o rierols o si s’utilitzen
en excés per adobar la terra, llavors s’infiltren i acaben contaminant les aigües subterrànies
L’any passat, un total de 69.288
ciutadans no podien beure aigua
de l’aixeta amb garanties sanitàries a conseqüència de l’alta
concentració de nitrats, superior a 50 mg/l, a la xarxa d’aigua
potable dels seus municipis, derivada de la contaminació amb
purins i altres adobs. D’aquest
total, 36.550 habitants s’han vist
afectats de forma constant per
superar els nivells de nitrats a
l’aigua fixats a la legislació vigent. L’aigua potable que arriba
a milers de llars catalanes inclou més nitrats del compte pels
abocaments de purins de les explotacions ramaderes.
Més de 75.000 ciutadans catalans presenten nivells de contaminació per nitrats a l’aigua
potable superiors als establerts
per l’Organització Mundial de la
Salut (OMS), segons dades oficials de Salut i Medi Ambient.
Actualment, 38.534 usuaris re-
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ben habitualment aigua amb
uns nivells de nitrats que superen els límits legals a través de
la xarxa de subministrament. A
més, 39.528 ciutadans pateixen
aquesta contaminació de manera no constant o esporàdica, segons anàlisis fetes en els últims
quatre anys. Salut fa controls
sistemàtics a les 2.283 xarxes de
subministrament.
La presència de nitrats a l’aigua
potable és conseqüència de la
contaminació de les reserves
subterrànies, principalment a
causa dels abocaments de purins de les explotacions ramaderes, utilitzats com a adob agrícola amb un ús desmesurat. En
aquest sentit, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va informar
que “treballa en la possibilitat
d’aplicar diferents tractaments
de desnitrificació de les aigües
subterrànies que, en alguns
permetran recuperar
casos,
els aqüífers contaminats i, en
d’altres, potabilitzar les aigües
afectades per nitrats”.
L’OMS assenyala que la ingestió tolerable de nitrats és de 219
mg/dia per a una persona adulta. Tanmateix, en determinades
persones, i en alguns grups de
població, la ingestió habitual de
quantitats habituals elevades de
nitrats pot “produir una alteració de la capacitat de transport
d’oxigen de la sang. Els grups de
població més sensibles són les
dones embarassades i els lactants amb acidesa gàstrica”.

Conseqüències de
la contaminació de
l’aigua

Un dels problemes derivats
de la contaminació de l’aigua
és l’eutrofització o creixement
massiu d’algues en un ecosiste-

ma aquàtic. Aquest fenomen es
produeix quan l’aigua rep gran
quantitat de nitrogen i fòsfor,
substàncies que les algues fan
servir de nutrients, de tal manera que les algues proliferen desmesuradament i l’aigua esdevé
tèrbola i verda.
Per descompondre totes les
restes de les nombroses algues
que van morint, els bacteris descomponedors han de consumir
molt d’oxigen, que aviat és insuficient. La falta d’oxigen provoca
la mort massiva dels peixos, de
les algues i d’altres organismes
que viuen a l’aigua. En aquestes
noves condicions, es multipliquen els microorganismes anaerobis que descomponen la matèria orgànica sense necessitat
d’oxigen, però desprenen metà,
àcid sulfúric i altres substàncies
d’olor i gust desagradable, i de
vegades tòxiques.

Les solucions en les
nostres mans
Podem evitar que moltes substàncies vagin a parar a l’aigua si
adoptem les mesures següents:
Evitar la utilització en excés de
productes de neteja agressius
amb el medi com el lleixiu, l’amoníac i altres productes tòxics.
No utilitzar detergents rics en
fosfats.
No abocar a l’aigüera líquids no
solubles en aigua, com pintures
i olis. Fan una pel·lícula sobre
l’aigua que en dificulta l’oxigenació. La millor solució és portar
aquests productes a la deixalleria, instal·lació que recull de
manera selectiva els residus
que no disposen de contenidor
al carrer.
No llençar a l’aigua objectes que
haurien d’anar a les escombraries, com ara papers, plàstics o
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restes de menjar.
Escollir preferentment productes reciclats, ja que la fabricació
d’aquests productes comporta
una reducció del consum i la
contaminació de les aigües.
Consumir fruites i verdures procedents d’agricultura biològica,
que no utilitza adobs nitrogenats
ni fosfats.
Els agricultors han d’evitar la utilització excessiva de fertilitzants
i plaguicides químics. Cal afavorir els mètodes naturals de lluita
biològica contra les plagues.
Els pagesos han d’evitar l’abocament de purins a l’aigua. També han de procurar no utilitzar
els purins en excés per adobar
la terra, per tal d’impedir infiltracions que poden provocar la

contaminació de les aigües subterrànies. L’excedent de purins
es pot recollir i emmagatzemar
en basses especials, o bé es pot
portar a centres de reciclatge
de purins on fan adobs i terres
per a jardins i conreus a partir
dels purins.
A la indústria cal reutilitzar l’aigua que es fa servir per a refrigeració, per mitjà de circuits
tancats.
És necessari utilitzar com a matèries primeres residus recuperats. Per exemple, la fabricació
de paper reciclat és un procés
que redueix a la meitat la contaminació i comporta un 85% d’estalvi en el consum d’aigua.
Les fabriques han d’evitar abocar
substàncies tòxiques a l’aigua.

Mantenir els carrers nets per tal
d’evitar que l’aigua de pluja arrossegui les deixalles llençades
al carrer i s’incorporin als rius.
Cal utilitzar les papereres i els
contenidors de deixalles situats
en diversos carrers.
Cal depurar les aigües abans
d’abocar-les als rius.
Hem de denunciar qualsevol
abocament de substàncies tòxiques o contaminants a l’aigua.

per relaxar-se.
Recuperi algun dels seus entreteniments preferits.
Estimi el seu cos, doni-li una vida
sana, alimenti’s de forma saludable.
Eviti el tabac i l’alcohol, faci
exercici regularment.
Respecti les hores de descans.
Descansi sempre abans de sentir-se exhaust.
Aprengui a adonar-se de quan
necessita descansar, no forci el
seu cos fins a no poder més.
Aprofiti les estones d’espera per
descansar, respirar a fons i mirar
al seu voltant amb calma (com
quan ha d’esperar en una cua, o
quan viatja amb autobús o metro,
o quan l’ordinador no funciona).
Si vol alguna cosa, demani-la, no
es quedi esperant que els altres
ho endevinin.
Si té preocupacions, agafi una
llibreta i escrigui. L’ajudarà a ordenar les seves idees i a sentirse millor.

Si té problemes pensi si tenen solució o no. Si tenen solució pensi
si vol arreglar-los. Si vol solucionar-los, faci el que pugui i intenti
no preocupar-se gaire. Si no vol
solucionar-los, accepti’ls. Si no
tenen solució, no arreglarà res
preocupant-se, accepti’ls i faci el
que pugui per millorar la situació.
Eviti preocupar-se pels problemes dels altres (fills, amics,
etc.), deixi que ells es preocupin
i vostè serà més útil per ajudarlos en el que pugui.
Esforci’s per fer les coses ben
fetes cada dia, això l’ajudarà a
sentir-se millor.
Somrigui, saludi els altres, sigui
amable, gaudeixi dels bons moments. En definitiva, prengui’s la
vida amb més serenitat, la seva
salut li ho agrairà.

Daniel Carmona
Metge apd
l’Armentera, Ventalló i
Viladamat

Bibliografia: Salvem la terra (articles premsa europea)

Serenitat
Ser feliç és una actitud que pot
fer més per la salut que molts
medicaments. Si és més feliç
tindrà millor la tensió, el sucre
i el colesterol, i agafarà menys
refredats. Les persones felices
viuen més anys i amb més salut.
Aquí té una sèrie de consells per
al dia a dia que el poden ajudar a
sentir-se més feliç:
Intenti veure el costat positiu de
tot el que l’envolta i serà més feliç.
No s’enfadi per coses que no ho
mereixen.
Eviti jutjar els altres, encara que
siguin diferents a vostè, accepti’ls com són.
Senti’s a gust amb la vida i somrigui.
Trobi un equilibri entre el que
s’esforça i les recompenses que
es dóna a vostè mateix.
Trobi una estona cada dia per a
vostè mateix, per pensar, per escoltar-se, per repassar la seva
agenda, per respirar tranquil,

SCMFIC
Cesca Lleixà
Infermera
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Grip i refredat
Ara que arriba el fred, la grip i el refredat són les infeccions més freqüents, ja que són afavorides pels
canvis sobtats de temperatura.
No existeix cap tractament real per tractar-los perquè tots dos són processos vírics. El que anomenem habitualment “antigripals” constitueixen un
ampli ventall de fàrmacs que no curen la malaltia,
només alleugereixen eficaçment els símptomes.

La grip

La grip és una malaltia infecciosa aguda de les vies
respiratòries causada per una família de virus, els
ortomixovirus, caracteritzats per la seva elevada
capacitat de mutació.
La infecció la transmeten les persones malaltes via
aèria quan es parla, es tus o s’esternuda o també
a través d’objectes contaminats com utensilis de
cuina, mocadors...
La grip sol tenir un inici brusc: febre alta amb calfreds, cefalees (mal de cap), congestió nasal, molèsties al coll i tos seca. Provoca un malestar general important amb dolors musculars, pèrdua de
gana i decaïment. La febre i el malestar solen durar
de 2-5 dies i el decaïment de 2-3 setmanes.
La grip sol necessitar un diagnòstic mèdic i unes cures
més específiques per evitar complicacions, sobretot,
en persones de risc (ancians, malalts crònics, nens).
En grups de risc la vacunació és la millor prevenció.

El refredat

El refredat és també una infecció viral, rinovirus,
que cursa amb uns símptomes similars a la grip: rinorrea, cefalees, i apareix a la mateixa època, per
això moltes vegades se sol confondre.
La forma d’infectar-se és la mateixa, però el quadre clínic del refredat és molt més benigne.
El refredat necessita com a màxim uns dies de repòs amb l’ajuda d’un medicament per alleugerir els
símptomes.
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Mesures higienicodietètiques per
a la prevenció de grips i refredats

Evitar el contacte amb persones malaltes.
Evitar estar en llocs tancats amb molta gent, i sobretot, si és un lloc on es fuma.
Utilitzar mocadors d’un sol ús.
Protegir-se el nas i la boca per tossir o esternudar,
després rentar-se les mans a fons.
Evitar el fred i els canvis bruscos de temperatura
(no provoquen la malaltia, però fan a l’individu més
susceptible a les infeccions).
Beure molts líquids; així mantenim les mucoses humides i augmentem la seva funció de protecció.
Mantenir una dieta equilibrada, rica en fruites i
verdures que ens aportaran vitamines i minerals i
ajudaran a l’organisme contra la infecció.
Evitar compartir amb persones afectades vasos,
coberts o altres utensilis que s’utilitzin per la boca
o el nas.
Canviar el raspall de dents a l’inici del procés i fins
al final, pot ser un focus d’infecció.
Repòs al llit sempre que sigui possible, evitant,
però, abrigar-se massa.
Desaconsellat totalment l’ús d’antibiòtics tant en
grip com en refredat, com ja hem dit, són infeccions virals! El metge és l’únic que pot prescriure’ls.
Maria Lluïsa Falguera
Farmacèutica de l’Armentera

Especialitat en embarcacions
Reparació de veles – Tendals
7472 L’ARMENTERA
c/ Tramuntana, 6
Girona (Spain)
Tel. 972 52 01 59 – Fax 972 52 07 61
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Sembla que ara ja no se’n parla.
O no se’n parla tant, en vista que
uns deu i vint anys enrere els ovnis eren plat del dia. Llavors, fins
i tot, se’n feien ressò diaris, revistes i altres mitjans d’expressió. Entre les persones corrents,
llevat de la major part d’indiferents, hi havia els convençuts de
la presència de naus provinents
d’altres galàxies tripulades per
éssers intel·ligents (OVNIS: objectes voladors no identificats) i
els qui no s’ho creien fins que no
en tinguessin proves palpables.
Això originava sovint llargues
disputes que no aclarien res.
D’un bàndol: que ningú no em
podrà negar que jo vaig veure
un objecte lluminós travessant
l’espai a gran velocitat, que si
els estats majors dels exèrcits
ho saben però no ho volen dir
per no alarmar el personal, que
si ens vénen a observar... De l’altre, que si hi ha qui confon estels
fugaços o fenòmens meteòrics
amb aparicions galàctiques,
que si com es pot comprendre
que éssers conscients vinguts
de galàxies remotes hagin fet el
viatge per no entrar en relació ni
deixar el menor rastre, mal fos
un cagalló; etc.
A l’Armentera, en aquella època
hi havia una penya d’aficionats
a l’astronomia que disposaven
d’una ullera telescòpica, que
anava muntada sobre un trípode, amb la qual es podia apreciar perfectament la superfície
lunar i localitzar fàcilment algun

planeta, com ara Mart, Venus o
Júpiter; d’OVNI, cap. Formaven
part constant en el grup l’apotecari Cassià Deulofeu, Joan
Riera, un servidor i Narcís Alsina, aquest darrer propietari de
l’ullera i, mireu quin cas!, era
l’únic de la colla que estava persuadit de l’existència dels visitants extraterrestres.
Però el més repatani del poble a
no admetre dubtes sobre la presència de veïns galàctics –i, vés
per on, no era de la penya dels
llunàtics, com ens havien batejat als qui ens encantàvem amb
el firmament– era en Jaume Giralt, el qual mantenia amb mi,
que li era oponent contumaç
tothora i en tot lloc, freqüents i
abrandades controvèrsies (això
sí, sense malícia), ben sovint per
gaudi i divertiment d’un auditori
que se la passava la mar de bé.
D’altra banda, l’afició més coneguda d’en Giralt era la poesia.
La dèria de versificar li venia ja
de petit. Així no és estrany que,
vivint a prop i en el mateix carrer, una vegada ho aprofités per
ficar-me a la bústia el “Missatge
de Nadal” següent:
A un incrèdul terrestre
En Joaquim Armengol
com a perfecte mussol
–amb uns aires de foteta–
és digne d’aquest planeta,
on al mar hi ha molts lluços
i a la terra gamarussos!
Espero que per Nadal
sigui molt més racional

i l’Estrella d’Orient
el faci més conscient.
Continuant a la palestra
et desitja Bona Festa.
J. Giralt
A la qual escomesa vaig voler
correspondre també en clau poètica, sense voler-li restar preeminència en aquest camp com
advertia a tall d’exordi:
Ronda d’Orient fa torta
i en negra nit de gener
les muses d’aquest carrer
s’han equivocat de porta.
A qui em vol entabanar
Jo, que amb ulls de mussol
a la nit hi veig més clar,
us dic que al món no hi ha
més del que fa veure el Sol.
Encara que a molts els dol.
Genis són que fantasien
i amb misteris s’extasien.
Ronden voladors objectes,
astronaus a tort i a destres,
lluquen l’ignot, i somien
truites i extraterrestres.
No fan mal. Són bons minyons.
Oh, mon veí! Ses visions
grava en rima sonora;
ufòleg, poeta alhora,
és... dels qui Déu faci bons.
Rebi, doncs, mes efusions
amb: Bon Any, OVNIS i fora!
L’Armentera, 2 de gener del 1995.
La rèplica no es féu esperar. L’endemà passat la trobava a la bús-
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tia redactada d’aquesta guisa:
A l’incrèdul
Ja els pots anar al darrere
–incrèdul de l’Armentera–
amb un flabiol sonant
i acròstics versificant.
Quan tu, Quimet Armengol,
véns a tocar el flabiol
amb el so desentonat
els “platillos” ja han volat!
Qui de les burles fa ús
s’assembla molt a l’estruç
i me’n fot de cap a peus
de si ho creus o no ho creus.
J. Giralt.
Polèmiques com aquesta, i sobre
qualsevol tema de més o menys
transcendència, eren freqüents
quan hi havia més relació personal entre un veïnatge. Tot i que
n’hi podia haver alguna de caire
agressiu, generalment tenien de
bo que agusaven l’enginy, desvetllaven la curiositat, estimula-

ven a aprendre i a formar-se una
opinió, és a dir, ajudaven a forjar
una personalitat. Hom s’hi podia esplaiar i passar-hi estones
divertides. Malauradament la
convivència ja no és tan estreta
per facilitar l’intercanvi directe
d’idees; ens anem acostumant
a rebre-les i empassar-nos-les
adobades i precuinades, i el
temps de lleure, els anuncis i

els mòbils ens el van escurçant.
Ja veurem si hi guanyem o si hi
perdem.
Amb un entranyable record per
als companys ja traspassats
amb qui compartírem l’atracció
pels espais celestes i els seus
misteris, us desitjo un Bon Nadal
i feliç any 2007.
Joaquim Armengol

Lloança als calbs
Oh benaurats calbs!
El temps us ha fet una mala passada
caient desmaiats vostres cabells com bardissa
per culpa de l’arrel malaltissa;
apareixent la calvície com castanya pelada.
Així com l’aigua se’n va lluny
pel reguerol que s’esmuny i
cauen un rere altre els cabells
bellugant-se en ritme com estels.

34

A vegades la calvície atrau les mosques,
com camps preparat de ses delícies
en un vaivé de passeig seu casal
lloc a on disfruten al cim del basalt.
Però també és cert entre els cabelluts,
els calbs són resplendents entre tots;
Oferint visibilitat des de lluny
Pere Ribas Armengol
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Un poble feliç
Un poble feliç no és producte
de la casualitat. Ni de la riquesa dels seus habitants. Ni de la
seva saviesa. Ni de la seva salut. Ni de l’èxit dels projectes
econòmics individuals.
Un poble feliç és aquell en el
quals tots els seus veïns, els
de tota la vida i els nouvinguts,
treballen units per fer la vida en
comú, més còmoda, més social i
més respectuosa.
Un poble feliç té com a prioritat
la confiança en el futur i la creació i execució de nous projectes, compta amb la il·lusió dels
seus veïns i el suport d’aquells
que han estat elegits precisament per fer-los realitat actuant
com a motor d’iniciatives quan
aquestes faltin, com a impulsors
de projectes quan la iniciativa
popular els proposi.
Un poble feliç és aquell en què tots
compten amb tots: els nens amb
els pares, els joves amb els avis,
els grans amb els més grans.
Un poble feliç no té només un col·
legi per aparcar els nens, un casal d’avis per aparcar els avis o
un casal de joves per aparcar els
joves. L’actitud de tots ha de ser
positiva i entusiasta. Tothom ha
de participar en les activitats, entre més millor. Tant de bo que els
néts tornin a seure al costat dels
avis per fer quelcom en comú.
I així apareix el gran interrogant,
concretament el del Casal de la

Gent Gran, que va ser creat l’any
1987 per iniciativa de llavors alcalde en Carles Bofill, amb seu
social en una casa municipal del
Passatge de les Escoles. El 1994,
l’associació es va traslladar al
carrer de Pau Casals, on va estrenar un magnífic local del nou
edifici construït per a les dependències municipals quan era alcalde en Narcís Roquera.
El Casal s’obre cada dia, disposa
de comoditats i de tota classe
d’instal·lacions per tal que els
avis s’hi trobin bé: calefacció i
refrigeració adequada, servei
de bar a preus econòmics, biblioteca, ordinador amb internet,
televisió, vídeo, equip de música,
billar, diaris i revistes, compten
amb l’ajut de l’Ajuntament i el suport econòmic de la Generalitat i
els bancs del poble. S’hi celebren
festes, s’organitzen excursions
culturals, s’imparteixen cursets
diversos i conferències. Aquesta és la cara positiva que es veu,
però no tot és favorable perquè
la negativa també és important.
Si observem l’evolució d’aquests
quasi vint anys de vida de l’entitat es nota un clar i progressiu
descens d’assistència i d’afiliats. Causes? Segurament que
n’hi ha algunes. Cadascú potser
coneix la seva, però el cert és
que cada vegada s’aïlla més la
gent gran de la resta de la població i que, de seguir aquesta

línia, és de preveure en un futur
no gaire llunyà la decadència i
qui sap si la desaparició. És ben
evident que caldria prendre’n
consciència i cercar solucions.
Un poble feliç ha de comptar especialment amb els joves, que
són l’única garantia del seu futur. Si no es mobilitza el col·lectiu
de joves, la vida social s’aturarà.
No es pot entendre que un poble confiï la majoria de les seves
activitats només en la bona voluntat d’alguns. Si reflexioneu
una mica us adonareu que quan
una associació és encapçalada
per un grup de joves assenyats,
l’èxit està garantit.
Altres moltes coses col·laboren
a la felicitat d’un poble; tots en
teniu alguna al cap. Si algun dia
sabéssiu posar-les en pràctica,
també l’Armentera seria un poble feliç.
Jordi Carbassó
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Nova experiència

La família, en la pel·lícula, de Mercè Compte.

A la meva edat qui m’havia de
dir el que em va passar. Un dia
vaig sentir com em trucaven al
telèfon de casa i un noi demanava per la Mercè Compte. El
motiu era que volien filmar un
llargmetratge. Sorpresa!
Vam quedar per parlar i es va
presentar junt amb la seva parella a l’Armentera. No estava molt
tranquil·la perquè m’havien comentat que seria una pel·lícula
molt seriosa i a mi m’agrada més
fer un paper còmic. D’altra banda, l’experiència d’aquest nou
projecte m’atreia molt perquè
era una novetat per a mi.
Quan ja estava al mig de tot, vaig
descobrir que la que faria de filla meva no és altra que la Maite
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Buenafuente (germana del conegut presentador Andreu Buenafuente); el meu gendre seria
en Joan Martí, actor d’Olot; la
meva néta, la Paula Vives (la
Mercè del Cor de la Ciutat) i el
meu nét en Marc Homs (en Quim
de Vent del Pla). També, en el
llargmetratge hi havia la Georgina Cardona (l’Svetlana de Vent
del Pla). Ja veieu, tots amb llarga experiència, menys jo, que no
sabia com me’n sortiria.
Tot em sorprenia, però potser
que el més m’espantava era la
quantitat de persones que treballaven en l’equip: focus, càmeres, so, equip de maquillatge,
vestuari, entre molts altres. Tot
gent d’arreu, de Xile, Guatemala,
Mèxic, però també de Còrdova,
de Girona, Barcelona i no sé
d’on més.
M’espantava una mica, però vaig
intentar, en tot moment, estar a
l’alçada dels altres. El director
de tot el rodatge i guió és en
Pere Vilà, de Girona, que ja tenia
una bona experiència perquè
ja havia treballat a la televisió i
l’any 2004 va filmar un curtmetratge “Els peixos del riu Leteo”,
pel qual ja va guanyar el primer
premi del concurs, organitzat
per la Fundació Elsa Peretti. Els
diners d’aquest premi els va invertir en la realització d’aquest
seu primer llargmetratge que
també disposa d’una subvenció
de la Diputació de Girona. Per
tant, és una pel·lícula de baix
cost, o sigui, de pocs diners i

En la fotografia es poden veure el sotsdirector, el director, el meu gendre i el meu nét.

Els meus néts a Bellcaire.

molt bona voluntat.
El protagonista ja havia esmentat que era en Marc Homs i està
gravada a l’Escala, a Bellcaire i
a Girona. Tal com deia en el seu
moment el director Pere Vilà “és
una pel·lícula de silencis i observacions fets amb convicció”. En
Marc Homs definia el seu personatge com “algú amb problemes
de comunicació a qui li costa relacionar-se i també expressarse. Que es mou per impulsos,
sense tenir una idea clara del
que vol fer”.
En Pere Vilà afegia “que a partir

que l’àvia (que era jo) mor, el nét
començarà a perdre els referents que li donaven seguretat,
però també l’encadenaven a
una vida rutinària”.
Què sortirà de tot això? Jo no
ho sé, però per a mi ha estat
una gran experiència que m’ha
deixat un bon record, fins a tal
punt que ja he filmat una petita
intervenció en un curtmetratge
al poble de Vilablareix. A veure
si “a la vejez…”.

Mercè Compte
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Marc
Molins, un
jove ple de
vivències
En Marc Molins va néixer l’11 de desembre de l’any 1979
a Darnius. Va viure allà fins als 13 anys. Assegura que “a
Darnius jo era molt feliç i a l’escola estava molt content
perquè érem sis nens i la veritat és que allò era com estar
a casa”. La seva vida a Darnius la recorda molt activa i
profitosa, de fet, com tots els anys que porta de vida. I
és que en Marc és una persona molt inquieta, un noi que
necessita donar contínuament i adonar-se que és viu però,
sobretot, fer adonar a la resta de la gent que es poden fer
moltíssimes coses pel poble. De la seva vida a Darnius
en recorda, d’entre altres anècdotes i vivències, el fet
que va tenir la seva primera feina. “Recordo que va ser
al Club Nàutic de Darnius. Jo només tenia deu anys i allà
m’ocupava de vendre entrades, portar els patinets a tothom
que els volgués, de les amaques i de tot el que en aquell
moment se’m demanés. A més, recordo que vaig guanyar
els primers duros i em vaig comprar una bicicleta. A més
–assegura somrient– que “recordo que era una monti de
color negre”.
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Els següents anys els va passar
estudiant als hiverns i treballant
als estius fins que quan tenia
13 anys, els seus pares es van
separar i, després de continuar
vivint un temps a casa la seva
mare a Darnius, “el Carnaval de
1993 vaig marxar a viure a l’Armentera amb el meu pare i la
seva nova dona. D’aquells primers dies recordo només la por
a començar a l’escola. M’esfereïa la idea de conèixer gent nova
i pensar que seriem molts més
dels que érem a Darnius, que
ens separaven de classes per
edats. Em feia pànic, però el ma-

teix dia de començar a l’escola
vaig conèixer gent i realment em
vaig sentir molt a gust”. Aquí, als
13 anys comença a veure’s les
primeres empremtes d’en Marc
Molins al poble altempordanès
de l’Armentera.
Allà va continuar amb les seves
ganes d’aprendre i de treballar. I
és que en Marc està avalat per
prop de vuit títols, d’entre ells
“tots els possibles en el carnet
de conduir. Sempre que he pogut me n’he tret algun i així fins
que els he obtingut tots. Tot això
combinat amb FP de mecànic,

que vaig a fer a l’Institut Narcís
Monturiol de Figueres i les feines a l’estiu. Les tinc totes guardades a la memòria. M’he dedicat, des de ben jovenet, a recollir pomes, peres i, fins i tot, en
un camp que hi ha just al costat
de la meva actual casa, hi vaig
plantar un camp de patates, en
vaig regalar a tothom i encara
en vaig vendre i vaig aconseguir
prop de 60.000 de les antigues
pessetes”, ens explica.

Uns moments difícils
Un dels aspectes que fan d’en
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Marc Molins una persona única i clau per a la seva família i
moltíssima gent, és no tan sols
la seva maduresa, per l’edat que
té –en compleix 27 aquest mes
de desembre– sinó per la seva
comprensió però, sobretot, entusiasme, sinceritat, valentia i
maduresa. I és que aquest últim adjectiu se li pot adjudicar
en moltes situacions viscudes:
des de la separació dels seus
pares perquè, tal i com explica
“no ha estat traumàtica, perquè
realment la dona del meu pare
és com la meva segona mare, a
l’igual que el fill de tots dos, que
és com un tercer germà, però sí
que fa reflexionar i madurar molt
més aviat que en altra gent de la
meva edat”, passant per l’accident que va patir el dia 20 de
març del 2002 en el qual podia
haver arribat a perdre la vida.
Ell recorda perfectament aquell
dia: “jo mateix vaig evitar-me,
juntament amb el meu pare i un
altre home, perdre la vida. Amb
una màquina del camp vaig intentar netejar-la i en aquest espai on jo hi vaig posar el drap i el
braç va començar a rodar fins al
punt que se m’hi va posar tot el
braç i jo mateix em vaig aguantar, fent pressió la resta del cos.
El meu pare que estava allà va
quedar en estat de xoc i no va
poder fer res. Jo recordo que li
deia que tirés la palanca enrere per jo poder estirar el braç i
treure’l. No podia i un senyor va
venir a fer-ho. Va ser després
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quan vaig esperar l’ambulància.
Recordo que va passar molta estona i sort del mateix home que
va girar la palanca, que amb un
cinturó em va lligar el braç, bé,
el poc braç que em quedava per
tal de no sagnar. No tenia res de
braç. Em van ingressar a l’Hospital de Figueres on m’hi vaig
quedar 10 dies. Vaig anar a casa
i vaig tornar a la normalitat tot i
que no podia sofrir el dolor que
tenia fins que em van ingressar
a Barcelona durant dos mesos.
Aquest és un episodi de la meva
vida molt dur, però que gràcies a

la gent que m’envoltava i es va
bolcar amb mi vaig tirar endavant. Ara, actualment, part del
meu cos són cicatrius perquè
m’han anat extraient nervis i
carn per reconstruir el braç, tot i
que en l’última operació que vaig
tenir, fa pocs mesos, va ser molt
dolorós perquè se’m va infectar
la mà. Però una vegada més ho
hem superat”.
Aquest episodi tan dur no li ha
impedit continuar amb el seu
esperit innovador, actiu i amb
ganes de tirar endavant nous
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projectes. I és que en Marc
Molins va continuar treballant,
en aquest cas a l’empresa on
està des de fa tres anys: Rubau
Tarrés. “Allà m’ocupo de coordinar totes les obres de la demarcació i que porta a terme la
Generalitat. Abans, però, d’estar
on estic, m’ocupava de coordinar, des de les oficines, tots els
camions i organitzar-los, però finalment he arribat a l’actual posició, després de molt d’esforç”.

La seva vida, lligada
al món del futbol
Els esports que ha practicat i
practica en Marc Molins van
des del ping-pong, a la bicicleta, pocket bike, motos fins a la

cacera i el futbol. En tots ells ha
obtingut títols reconeguts, però
pel que fa a la cacera i el futbol
són un món a part dins la vida de
l’armenterenc. “Des de ben jovenet he jugat a futbol. De fet, vaig
iniciar-lo quan vivia a Darnius i
jugava amb la Unió Maçanet de
Cabrenys. Però amb el canvi de
poble, lògicament també vaig
canviar d’equip i vaig apuntarme a l’Armentera. Allà vaig jugar
a la categoria de 3a regional, de
fet en la categoria que actualment estem”. Fins al moment,
la història d’en Marc sembla la
d’un noi qualsevol que, a la seva
edat, es dedica a jugar a futbol
amb els amics per passar-s’ho
bé i compartir bones estones.
Però té un rerefons molt més im-

pactant. I és que actualment és
el president del C.F l’Armentera.
Tot i que sembli un tant estrany,
tenint en compte la seva edat, en
Marc Molins es comporta com
un president amb tots els seus
ingredients: s’ocupa de la roba
dels jugadors, que no falti res a
cada entrenament, dels sopars
dels dimecres i els divendres i,
fins i tot, ell mateix, entre altres
moltes activitats, s’ocupa de
crear, recollir els abonaments i
buscar nous socis. “Vaig entrar
a la junta com a vicepresident,
la temporada 2002-2003, quan
l’antiga junta va decidir plegar
veles. Va ser després que juntament amb en Gerard Mateu, en
Marc Casadevall, en Josep Torrent, entre d’altres, vam decidir
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a adquirir la directiva. Però ara
com ara, de fet des de la temporada 2005- 2006 m’han nomenat
president. N’estic molt orgullós,
però no només pel títol nobiliari
que això comporta, sinó perquè
em sento com a casa. Actuaria
igual si fos un simple adjunt a la
directiva perquè realment per a
mi el futbol és part de la meva
vida, però sobretot aquest club.
M’ho ha donat tot i per aquest
motiu vull fer-ho jo també. Em
sento feliç quan preparo totes
les coses per als jugadors, ja siguin les camisetes, els patrocinadors, el menjar per als sopars.
I és que som una família i la veritat és que potser no estem en
una categoria d’elit però pel que
fa al pressupost, l’ambient i l’afició, ens podem considerar un
club de primera divisió, especialment, gràcies als jugadors i a
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la directiva que així ho fan possible i creen aquest equip humà
tan valuós”, manifesta.
D’entre les diferents activitats
que en Marc Molins ha coordinat per al futbol hi ha la Quina,
el partit entre els Veterans de
l’Armentera i els Veterans de
TV3, nous patrocinadors, entre
moltes altres fites. Però és que
en Marc no només s’ha involucrat de manera tan decisiva en
el futbol. També amb la cacera,
un altre dels seus hobbyes, el
qual, juntament amb el futbol,
se situen en el pòdium de les
seves prioritats esportives. Tal
i com ens diu: “hi ha gent que
considera que anar de cacera
és només anar a matar o caçar
animals. No és així. Hi ha dies
que potser ens estem tot el dia
allà, amagats buscant quelcom,

però no trobem res, però el que
fa de la cacera un esport o dedicació màgica és l’ambient
que s’hi crea. Som una família
i anem, junts, a passar-ho bé,
a desconnectar de la resta del
món i dels problemes quotidians
però, sobretot, a estar junts i dinar i/o esmorzar plegats”.
I és que aquest armenterenc és
tot un símbol d’esperit, entusiasme i optimisme. Palplantar-se
davant seu i escoltar-lo fa que la
ment d’un quedi absorbida pel
seu caràcter, el seu optimisme
però, sobretot, de fer i tirar endavant nous projectes. Un jove
–que d’aquí a pocs mesos es
casa amb la Mireia– del qual
qualsevol poble de Catalunya se
sentiria orgullós de tenir d’entre
els seus vilatans.
Alba Sala

.....

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

Història

La família Tarrés-Pineda, moliners
de l’Armentera (II part)
DIJOUS, 8 DE FEBRER DE 1894
Estació de ferrocarril de Sant Miquel de Fluvià
15.00 hores
Esperant a l’andana on ha d’arribar el tren procedent de Girona, hi
són l’alcalde i el jutge de pau de
l’Armentera. També hi és el capità
de la Guàrdia Civil.
En el tren que ha d’arribar a les
quatre de la tarda viatgen, acompanyats per l’empleat municipal
que el dimecres havia anat a
Girona, el Sr. Antonio Junquera
Blanco, jutge d’instrucció de l’Audiència i els jutges auxiliars senyors Casadevall i Verdaguer.
Vénen acompanyats d’un tinent
i dos números de la guàrdia civil
del post de Flaçà, que havien de
fer el relleu dels efectius fins ara
destacats al lloc del delicte.
Després de les salutacions i d’uns
breus comentaris respecte al tràgic
fet que els havia reunit, van pujar
a dos carros que els esperaven al
carrer i es van dirigir a l’Armentera.
Ajuntament de l’Armentera
17.00 hores
Reunits a la sala de plens, el jutge
instructor i els seus auxiliars, escolten els informes dels metges, de la
força pública, del jutge de pau i del
fiscal, és a dir, de tots els qui van actuar a partir del moment en què es
va conèixer la comissió del delicte.
Els jutges de l’Audiència de Girona

felicitaren els reunits per la seva
actuació i per la pulcritud dels
informes, els donaren per bons i
els incorporaren immediatament
al sumari que s’instruirà contra
l’acusat Joan Galceran, de qui
es decreta la pena de presó i el
trasllat a Girona tan prest com sigui possible. Es decreta també la
llibertat sense càrrecs de tots els
altres imputats i testimonis que
havien tornat a declarar aquesta
vegada en presència dels magistrats de l’Audiència.
Finalment, es declara l’aixecament dels cadàvers i es fixa per a
l’endemà divendres la cerimònia
d’enterrament de les víctimes.
A primera hora de la tarda han arribat els taüts on finalment es dipositen les restes mortals de la Margarida Pineda i del seu fill Enric.
El camí del molí segueix suportant
un constant anar i venir de veïns
que intenten donar amb la seva presència el suport a en Jaume Tarrés
en circumstàncies tan tràgiques.
A la vegada, al carrer de l’Ajuntament s’hi veuen grups d’homes
que, procedents dels cafès, fan
una mena de guàrdia suplementària per evitar qualsevol intent de
fuga per part d’en Galceran.
A darrera hora, es fa el relleu de la
guàrdia civil de Sant Miquel per la
procedent de Flaçà. Els membres
del sometent segueixen reforçant
aquests efectius.
Quan marxa la força armada, és
acomiadada amb mostres de simpatia per part dels armenterencs.

Divendres, 9 de febrer de 1894
Plaça de l’Església de l’Armentera
11.00 hores
Des d’abans de les 10, l’església
era plena de gom a gom. També
és plena la plaça i els carrers del
costat de l’hospital. Fins i tot al petit cementiri parroquial hi ha gent.
Pel carrer de l’Església, el Puig i
la plaça de la vila, s’hi passa amb
dificultat.
El seguici, que ve del molí pel carrer de la Mar, és encapçalat pel
rector i dos escolanets; darrere,
els fèretres de les dues víctimes
portats per familiars i amics. A
continuació, la resta de parents,
les autoritats municipals i, fins i tot,
els jutges de l’Audiència. Tanca el
seguici un escamot del sometent.
Si una cosa emociona, és el silenci. Prop d’un miler de persones al
carrer i no se sent res. Tan sols,
de tant en tant, un plor ofegat, un
cop de tos. Tothom ret homenatge
a la innocència de les víctimes.
Tothom condemna la brutalitat de
l’agressió. En aquests moments la
gent no vol justícia, vol venjança.
Acabada la cerimònia religiosa,
les víctimes són enterrades.
A migdia tothom torna a casa
seva amb un sentiment de rancúnia contra aquell malvat que aviat
seria allunyat del poble per pagar
el seu crim. A la ment de molts s’hi
fixa un pensament: tant de bo fos
condemnat a mort!

43
desembre 2006

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

Història
Presó de Girona
23.30 hores

A les 11 de la nit arriben a l’estació de Girona, en el tren de càrrega procedent de Figueres, el jutge
Antonio Junquera, l’auxiliar Verdaguer, l’actuari Casadevall i la
parella de la guàrdia civil que portava emmanillat en Joan Galceran
com acusat confés del crim del
molí de l’Armentera.
En el tren viatjaven també alguns
veïns del poble que volien veure
com el presumpte assassí entrava
a la presó i aquests, amb els seus
crits, comentaris i acusacions
anaven aconseguint que durant
el trajecte, els pocs gironins que
voltaven pel carrer, s’afegissin al
seguici.
Poc abans de la mitja nit, en Joan
Galceran, cansat, però malcarat i
desafiant, va ingressar a la presó
de Girona.

descarat, mirant els ulls de tots
aquells que s’atropellen per veure’l, que l’escridassen i li recriminen la seva postura desafiant. El
grup travessà ràpidament la porta
de l’audiència i es dirigí cap a una
habitació que comunica amb la
sala de vistes.
Darrere entra el públic que vol
presenciar el judici. Els uixers només permeten l’entrada a la sala
dels majors d’edat, mesura presa
en funció de les característiques
morboses que presenta el delicte.
És fàcil adonar-se que gran part
del públic està format per veïns
de l’Armentera que volen ser presents en el moment en què es faci
justícia a la memòria de les víctimes innocents.
La sala és plena a vessar i hi fa
molta calor. La indignació del públic envers el cinisme de l’acusat
encara eleva més la temperatura
de l’ambient.

el Sr. Català amb la declaració
de l’acusat. En Galceran nega la
confessió de culpabilitat que figura al sumari i, demostrant una
gran tranquil·litat, va contestant
amb sornegueria les preguntes
de l’advocat, el qual s’esforça a
presentar els fets de la manera
més favorable per a l’inculpat,
però aquest es contradiu i manifesta que a la presó es va tornar
a declarar culpable i que no ho va
fer per remordiment, sinó perquè
pensava que així “li aniria millor”.
La defensa fa una hàbil proposta
dient que aquella confessió de
culpabilitat del seu defensat a la
presó l’havia fet coaccionat per
la guàrdia civil a canvi de poder
sortir de la cel·la anomenada “el
pou” on estava confinat. Però,
una vegada més, en Galceran,
en un estirabot dels seus, negà la
versió de la defensa.
Proves pericials

DILLUNS, 25 DE JUNY DE 1894
Audiència Provincial de Girona
09.00 hores
Ningú no sap com, però la gent
s’ha assabentat que avui comença el judici contra en Joan
Galceran com a inculpat confés
del crim del molí de l’Armentera,
que va tenir lloc feia poc més de
quatre mesos. Els carrers que van
de la presó provincial fins a l’Audiència estan plens de gent que
vol veure passar l’autor d’aquell
horrible delicte.
Emmanillat, vestit amb la mateixa indumentària del dia del crim
i enmig de quatre guàrdies, comandats per un sergent, arriba
en Galceran, tranquil, somrient,
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10.15 hores
Preparació del judici
Es procedeix al sorteig dels jurats
convocats i la composició definitiva del jurat popular, els membres
del qual són convidats a seure en
el lloc destinat.
Tot seguit, entren els membres
del tribunal format pels senyors:
Menéndez, Sangenís i Gay; el representant de l’acusació, tinent
fiscal Sr. Fadon (per indisposició
del titular Sr. Casamada) i els advocats de la defensa: els senyors
Català i Masó.
Declaració de l’acusat
Comença el torn de la defensa

L’acusació presenta la prova pericial dels metges de l’Armentera
que havien practicat l’autòpsia a
les víctimes, i que ratifica l’informe inclòs al sumari.
El que no poden testificar amb
exactitud és si la violació de la
Margarida va tenir lloc abans o
després de la mort. Això sí, asseguren que hi va haver violació.
També fan menció de les erosions
que presentava l’acusat a la cara,
testimonis de la resistència de la
víctima.
Els perits de la defensa, senyors
Decrell i Roca, metges de Girona,
junt amb el forense Sr. Pascual,
ratifiquen l’informe del sumari que
manifesta la plenitud de facultats
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de l’acusat i per tant el consideren totalment responsable dels
seus actes.

diu ignorar si l’acusat havia planejat anticipadament el delicte.
Declaració de l’oncle de la víctima

La seva declaració comprèn els
punts següents:
l.- En Joan Galceran i Viusà no té
antecedents familiars de bogeria.
2.- No hi ha cap causa que el predisposi a la bogeria.
3.- No hi ha símptomes d’imbecil·
litat o idiotesa.
4.- No hi ha senyals de bestialitat
o de cap vici que limiti la intel·
ligència.
5.- Les passions predominants,
sense ser violentes, són l’avarícia
i la luxúria, però cap d’elles no ha
traspassat mai els límits de la raó.
6.- En Joan Galceran no havia realitzat mai, abans del 6 de febrer,
actes que pressuposin manca de
raó.
7.- Que des d’aquell dia i durant
l’estada a la presó i durant el període d’observació mèdica ha conservat la integritat de les seves
facultats mentals, excloses les
temptatives de simulació.
8.- Suposat en Joan Galceran i
Viusà autor dels fets imputats, els
realitzà en estat de raó.
9.- Actualment es troba en ple ús
de les seves facultats mentals,
per tant és responsable dels seus
actes.
Declaració de Jaume Tarrés
Acte seguit, la defensa cridà a
declarar en Jaume Tarrés, marit i
pare de les víctimes, el qual, molt
trasbalsat, ratificà el quadre que
va veure en arribar a casa i tots
els fets esdevinguts posteriorment. A preguntes de la defensa,

La defensa cridà a declarar a continuació l’oncle de la Margarida,
el qual ratificà la seva declaració
anterior, inclosa al sumari, d’haver
rebut notícies per part de la seva
neboda el mateix dia del seu assassinat amb relació a propostes
deshonestes i amenaces per part
de l’inculpat.
Declaració dels germans Selleras
Seguidament declararen els dos
germans Selleras, fillastres de la
Maria Quer (titular del domicili on
residia en Galceran) que reconeixen la destral, arma del crim, dient
que el dia dels fets l’acusat els la
va demanar dient que “per tallar
arbres és millor gran, però per fer
estelles és millor petita”.
Citació a declarar de la Maria
Quer
Es crida a declarar la Maria Quer,
però aquesta no es presenta.
Entre el públic es produeixen
grans murmuris, protestes i, fins i
tot, acusacions en veu alta.
Declaració dels companys de
presó de l’acusat
Els últims testimonis resulten
ser tres companys de cel·la d’en
Galceran, anomenats Manuel
Figoña, José Gil i Tomàs Alsina.
Aquests manifesten haver sentit
l’acusat narrar diverses vegades el crim amb tots del detalls,
especialment els més escabrosos. Si se’n parla de passada, en

Galceran procura passar del tema,
però quan s’amplien els detalls del
delicte, unes vegades s’enfurisma
i altres diu coses incoherents, el
primer que li ve al cap. Quan es
canvia de tema, s’assossega. A
preguntes del fiscal diuen que
mai no van percebre cap tipus de
coacció que provoqués les declaracions d’en Galceran, ni per part
de la guàrdia civil ni de cap altra
mena de gent armada.
Acabades les declaracions dels testimonis, es passa a escoltar les conclusions dels fiscal i del defensor.
Discurs del Sr. Fadon
Comença donant excuses per si
no estigués a l’alçada del fiscal
titular Sr. Casamada que, per malaltia, no pot assistir a la vista.
Presenta al jurat la comissió de
dos delictes d’assassinat, un de
violació i un de ferides greus en
les persones d’una dona i dues
criatures, dins d’una habitació
en una casa aïllada en un terreny
despoblat.
Vol portar a l’ànima del jurat el
testimoni de la veritat, descrivint
l’horrible delicte i la perversitat de
l’acusat, que en lloc de buscar penediments, busca subterfugis per
evitar la mà de la justícia. Recalca
la premeditació del crim i posa de
manifest les erosions de la cara
de l’acusat per fer constar que
la víctima es resistí a la violació,
i que després va ser rematada per
l’assassí.
Fa notar que en negar ara en
Galceran que hagués begut el got
d’aiguardent al molí, accepta implícitament la veracitat dels fets.
Se sorprèn que fins al moment
d’elevar a plenari la causa ningú
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no hagués fet menció de la seva
suposada bogeria.
Ratifica els fets. No hi veu atenuants. En canvi, hi veu premeditació
i també traïdoria, i manifesta que el
Tribunal Suprem ha emès sentències pressuposant la traïdoria només quan la víctima és un nen.
No hi ha bogeria ni alcoholisme ni
cap motiu que justifiqui impulsos
poderosos que produeixin arravatament ni obcecació.
Demana al jurat de donar el veredicte de culpabilitat i manifesta
que més commiseració que l’acusat mereixen les víctimes, la societat ofesa i l’ordre social alterat.
Discurs del Sr. Català
El defensor fa un hàbil discurs i
remarca l’existència d’atenuants.
Comença les al·legacions dient
que la seva situació és excepcional perquè l’acusat sempre ha refusat qualsevol tipus de defensa.
Diu també que a la primera entrevista amb l’acusat, en preguntar-li
si estava begut o si ho havia estat
mai, va respondre que no volia
passar ni per borratxo ni per boig.
Preguntat si tenia amics o família
amb qui volgués comunicar-se, es
negà a donar-li dades.
Fa que el jurat es fixi en l’expressió estúpida de la fesomia d’en
Galceran. Ha confessat dues vegades i negat altres dues.
També manifesta el Sr. Català que
s’està violentant la llei processal.
Afirma que el veredicte ha de
fonamentar-se en les proves verificades al judici sense tenir en
compte el sumari.
Respecte als agreujants adduïts
pel fiscal, sembla que aquest hagi
arrencat les pàgines del codi pe-
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nal on són impresos per tirar-los a
dojo damunt del processat.
Què es proposava en Galceran?
Els favors de la Margarida Pineda,
de grat o per força. Aquesta era
l’única premeditació que movia en
Galceran i no la de l’assassinat.
En relació amb la traïdoria, ningú
no ha pensat que el nen podria
haver mort abans que la mare i,
per tant, aquesta hauria pogut defensar-lo i després defensar-se?
Les sentències del Suprem afirmen que la traïdoria ha d’ésser a
bastament provada.
Pel que fa al despoblat, només es
considera agreujant quan els fets
jutjats hagin estat comesos en colla, mai individualment.
Els possibles atenuants d’embriaguesa i la bogeria incompleta, no
poden ser avaluats pels metges;
són els psicòlegs els qui haurien
d’aclarir l’assumpte.
La bogeria és fora de la patologia
i fa observar que a les autòpsies
de bojos no s’han trobat lesions
orgàniques. La bogeria es coneix
pels seus efectes i en aquest cas
les pròpies característiques del
delicte i la tranquil·litat del processat són prou indicis.
D’altra banda, els impulsos que produeixen arravatament i obcecació
no són iguals per a tothom, n’hi ha
prou que ho justifiquin al criminal.
Tornen la paraula al fiscal
Assenyala les contradiccions de
la defensa i li rebat la doctrina de
l’atenuant relatiu a la despoblació.
Creu que són els metges els qui
han de determinar la bogeria. Pel
que fa als impulsos, aquests han
de ser lícits perquè es considerin
atenuants.

Tornen la paraula al defensor
Manifesta que el fiscal no admet
cap argument atenuant més per la
personalitat de l’acusat que pels
arguments jurídics.
Pren la paraula el president del
Tribunal
El Sr. Menéndez fa el resum dels
arguments dels advocats amb
claredat i concisió, i dóna al jurat popular el qüestionari que els
seus membres han de contestar
per formular el veredicte.
Qüestionari lliurat al jurat i respostes emeses
01.- Joan Galceran i Viusà és culpable d’haver produït amb una
destral a Margarida Pineda en
una habitació de casa seva, sis
ferides: tres a la regió temporoparietal i tres a la frontoparietal
dretes, amb vessament de massa
encefàlica i mort instantània?
Resposta: Sí
02.- Joan Galceran i Viusà és culpable d’haver abusat de Margarida Pineda a la mateixa casa en
situació d’estar caiguda a terra
per culpa de les ferides?
Resposta: Sí
03.- En el moment en què Joan
Galceran i Viusà abusa de Margarida Pineda, aquesta estava
impedida d’oposar resistència
prou forta, així com no podia realitzar actes en pròpia defensa que
poguessin ser perillosos per a en
Joan Galceran i Viusà?
Resposta: Sí
04.- Joan Galceran i Viusà és culpable d’haver ferit l’Enric Tarrés i
Pineda, de tres anys, amb una des-
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tral, en una habitació de la casa del
molí, i inferir-li tres ferides: una des
de l’apòfisi mastoïdal a l’occipital
dret, una altra al clatell que arriba
a la columna vertebral i talla un tros
d’occipital i la tercera a la mateixa
regió per sota de l’anterior?
Resposta: Sí
05.- L’Enric Tarrés i Pineda en ser
agredit ha pogut defensar-se de
l’agressió o efectuar algun acte
de defensa?
Resposta: No
06.- Joan Galceran i Viusà és
culpable d’haver inferit a Mercè
Tarrés i Pineda, de 16 mesos, amb
una destral, cinc ferides: una al
llavi superior, una a l’inferior, la
tercera a l’occipital, la quarta al
parietal dret i la cinquena a l’arc
superciliar dret?
Resposta: Sí
07.- Les ferides de Mercè Tarrés
van ser curades desprès de 34
dies de tractament?
Resposta: Sí
08.- Mercè Tarrés i Pineda es va
poder defensar i actuar en defensa pròpia?
Resposta: No
09.- Joan Galceran i Viusà, abans
d’entrar a la casa del molí, va estar
observant el que passava allà?
Resposta: Sí
10.- Joan Galceran i Viusà va substituir les sabates que duia per unes
espardenyes i sorprengué Margarida Pineda i els seus dos fills en
una de les habitacions, va intimidar
la Margarida perquè se li lliurés i,
en no accedir, l’agredí i li causà les
ferides que li apreciaren?
Resposta: Sí
11.- Des de dates anteriors al 6 de
febrer, en Joan Galceran i Viusà
volia cohabitar amb la Margarida
Pineda, amb la seva voluntat o per

força, amb la intenció de matar-la
si s’hi oposava i per la qual cosa
va buscar i meditar els mitjans i
l’ocasió per a l’execució?
Resposta: Sí
12.- La Margarida Pineda va provocar d’alguna manera les agressions que va patir?
Resposta: No
13.- L’Enric Tarrés va provocar
d’alguna manera les agressions
que va patir?
Resposta: No
14.- La Mercè Tarrés va provocar
d’alguna manera les agressions
que va patir?
Resposta: No
15.- La casa del molí on habitaven
la Margarida Pineda i la seva família tenia a prop el poble o cases
habitades?
Resposta: No
16.- Les facultats intel·lectuals de
Joan Galceran i Viusà la tarda del
6 de febrer funcionaven amb deficiències o irregularitats en estat i condicions que ell mateix no
pogués apreciar amb exactitud
l’índole i transcendència de les
execucions que va executar?
Resposta: No
17.- En Joan Galceran i Viusà, el 6
de febrer en executar els fets jutjats, estava borratxo?
Resposta: No
18.- Si la resposta a la pregunta
anterior és afirmativa, aquest estat d’embriaguesa era habitual per
part d’en Joan Galceran i Viusà o
posterior al projecte d’executar
els fets reals?
Resposta:
19.- En Joan Galceran i Viusà en
agredir Margarida Pineda i els
seus fills, va obrar amb estímuls
lícits tan poderosos que en situació normal li haguessin produït

arravatament i obcecació?
Resposta: No
Veredicte del jurat i al·legats finals del fiscal i del defensor
El jurat lliura el seu veredicte al
Tribunal.
El ministeri fiscal demana: Pena
de mort per dos assassinats.
Vint anys de reclusió per violació
Dos anys i quatre mesos de reclusió i 500 pessetes d’indemnització
per lesions.
La defensa encara aporta detalls
per aconseguir atenuants.
La defensa demana: Condemna a
cadena perpètua.
Se suspèn la sessió fins a les vuit.
20.00 hores
L’acusat és introduït a la sala i
posat dret davant la tarima del
tribunal.
Entren els membres del Tribunal
de Dret, que dicten la següent
sentència:
Joan Galceran i Viusà és condemnat a la pena de mort pel delicte
d’assassinat, a vint anys de presó
per violació, a dos anys i quatre
mesos de reclusió i a 500 pessetes
d’indemnització per lesions.
L’acusat escolta la dura sentència
sense la més mínima afectació i
segueix somrient i altiu.
L’uixer anuncia el final de la sessió. El penat és tret de la sala.
El públic se’n va cap a la porta per
veure sortir en Galceran, ja reu
de pena de mort. Molts veïns de
l’Armentera el segueixen fins a la
presó, escridassant-lo i recriminant el seu cinisme.
Després, aquests tornaran al poble
amb la notícia que la justícia els ha
donat la sentència que esperaven.
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L’amarg record del succés de la
Sala Nova del 1945
Tal com s’havia anat fent des d’uns
quants anys enrere, el 1945, les
festes, les diversions i els espectacles tenien lloc a la Sala Nova.
El programa dels diumenges i dies
festius consistia en una sessió de
cinema a la tarda i, al vespre, després d’haver sopat, ball amb música de gramola. A la projecció de la
tarda del diumenge 28 d’abril l’assistència de públic omplí el local.
Era la diada de Sant Pere Màrtir
i al poble veí de Sant Pere Pescador la celebraven amb músics,
raó per la qual la meitat del jovent
de l’Armentera optà per anar-hi i
ballar al vespre. Els joves restants
es quedaren al poble. En Joanet
Bagué era l’operari encarregat
del funcionament de la màquina
del cinema, de la gramola i també
d’obrir i tancar el local.
Aquella nit hi havia a la pista unes
20 parelles que ballaven com
sempre, ben ajustadetes, davant
de l’escenari. De sobte, sense el
més mínim senyal sospitós, s’oí el
soroll de les banderetes de paper
que adornaven el sostre i que,
tallant l’aire, queien avall. Seguí
instantàniament un gran estrèpit i
una espessa polseguera que tapava la visió i el respir. Després, un
silenci absolut i estrany. La meva
esposa Maria i jo, que festejàvem, érem dels escassos badocs
que ens trobàvem asseguts a la
part baixa de la llotja encarada a
l’escenari. Sense entendre ben bé
què havia succeït, instintivament
vam córrer cap a la sortida. Ella
es quedà a fora i jo vaig tornar a
entrar. Els llums no van apagarse i es veien les estrelles del cel
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en un tros del sostre on el teulat
havia caigut. Una encavallada, la
primera de davant de l’escenari,
havia baixat d’un dels seus llocs
de suport a la paret i era aturada a
la barana de la llotja superior que
resistí l’impacte, però tota la runa
de la teulada, cairats, teules i material, era a terra damunt mateix
dels balladors. Una altra part del
sostre s’aguantava, per miracle,
penjava inclinada i amenaçava
de caure, però no baixà. També la
gran “aranya” de vidre dels llums
centrals quedà suspesa a poca
alçada.
Desplaçant-me a tot el llarg de la
llotja de baix amb la protecció de
la de dalt vaig arribar al lloc enrunat. L’espectacle era esfereïdor:
noies i nois estesos a terra plens
de sang gemegaven de dolor.
Agafant en Jaume Armengol per
sota els braços vaig arrossegar-lo
a lloc segur sota la llotja i després
a la Rosita Serra. Alguns joves
il·lesos o amb ferides lleus ja havien sortit. Aparegué en Joanet i,
tot seguit, molta gent que es trobava al cafè del “Centro”, i entre
alguns vam treure dues noies per
portar-les al cafè on foren esteses
damunt de taules. El metge Tomàs
Nicolau –que sortosament s’hi
trobava– va treballar per intentar
reanimar-les però fou inútil. La
Júlia Ramos i Candanedo de l’Armentera i la Rosita Gardella i Arnai
de Montiró, totes dues de 18 anys
d’edat, eren mortes. La majoria
dels joves presentaven ferides al
cap, algunes de consideració. El
barber Joan Duran i Baró tallava
cabells i els metges desinfectaven

i cosien els traus, tot i que uns es
van recuperar amb més rapidesa
que altres.
Al mateix temps que es propagava la fatal desgràcia, arribava
gent de tot arreu, molts de pobles
veïns. Entre els primers vingué el
metge Roig de Sant Pere que col·
laborà eficaçment a guarir ferits.
El gravíssim accident punyí i endolà l’Armentera i pobles de l’entorn durant llarg temps. Els enterraments de les noies –un al nostre
poble i l’altre a Montiró– significaren unes grans manifestacions de
dolor.
Si sempre és tràgica la mort per
accident potser encara s’agreuja
més quan es tracta de persones
joves. Però recordant la d’aquelles dues noies en la distància de
60 anys, esgarrifa pensar les proporcions que podia haver tingut
d’haver-se produït quatre o cinc
hores abans, quan aquell lloc on
caigué la runa estava ocupat per
tota la mainada del poble o pels
joves que van anar a Sant Pere o
fins i tot quan es feia cinema.
La Sala Nova es va clausurar i va
restar tancada una llarga temporada. Avui és propietat municipal
i, convenientment arranjada, serveix per a múltiples activitats com
reunions, exposicions, teatre, sardanes i també ball.
Pere Ros
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Restauració de les pintures
murals de la capella dels Dolors
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Durant la segona setmana del
mes de novembre, coincidint
amb la festa d’hivern de Sant
Martí, varen començar els treballs de restauració de les pintures murals de la capella dels Dolors, obra d’en Joan Carles Panyó i Figaró a la nostra església
parroquial de Sant Martí. Aquest
artista fou el primer director de
l’Escola de Dibuix d’Olot, de
Girona, i va destacar tant en la
faceta d’arquitecte com en la de
pintor. És l’autor també de les
decoracions interiors de les esglésies de Sant Esteve i del Tura
d’Olot, de la pairalia del Noguer
de Segueró i de l’església dels
Dolors de Girona, entre altres.
Segons conversa amb el Sr.
Pere Rovira, que és conservador de béns culturals, restaurador i coordinador del Servei de
Restauració de Béns Mobles de
la Generalitat de Catalunya per
les comarques gironines, els
treballs de restauració es poden
allargar fins a finals del mes de
febrer.
El pressupost estimat té una
quantia de 43.975 €, dels quals
la Generalitat n’aporta en forma
de subvenció un 70%, 30.782 €,
i la resta el Bisbat (propietari)
juntament amb el Banc Sabadell
Atlántico dintre del marc de la
seva política d’acció social de
patrocini i mecenatge, per a la
recuperació del patrimoni històric i monumental.
Les tasques de restauració les
està portant a terme un equip de
l’empresa T d’Art.

L’Ajuntament de l’Armentera ja
feia alguns anys que sol·licitava
a la Diputació la inclusió dins de
la convocatòria de subvencions
per a la restauració i conservació d’edificis de valor patrimonial i cultural, la restauració de
les pintures, per unanimitat de la
Junta de Govern Local(1).
L’any 2005 no es va tenir en consideració, però aquest any 2006
es va aconseguir entrar dintre
de les 47 esglésies escollides
per obtenir subvenció per a restauració, però per divergències
entre el Bisbat i la Diputació, el
pressupost es va repartir entre
la resta de projectes proposats.
La problemàtica va tenir l’origen
en la nova clàusula que obliga
a les entitats privades a cedir
a l’ús públic els edificis que, en
contrapartida, rebin una inversió
pública per al seu manteniment.
El Bisbat va rebutjar firmar un
conveni per obrir les esglésies
amb la possibilitat de realitzarhi actes públics, amb algunes
excepcions, com la restauració
de la Mare de Déu dels Dolors
de Girona, la capella del convent de Santa Clara de Castelló
d’Empúries, l’església de Sant
Llorenç de la Muga o Sant Andreu
de Lliurona d’Albanyà(2).
Cal recordar que les esmentades pintures varen ser portada
del núm. 3 de El Carbassó en la
seva primera etapa, ara fa just
vint-i-un anys (desembre de
1985) amb unes fotografies del
Sr. Navalls i un pòrtic, de l’historiador i veí del poble Sr. Miquel

Planas Roig.
Les pintures estaven en un mal
estat evident, amb ratllades,
pegats i humitats que demanaven una actuació immediata.
De fet, en l’esdevenir del temps,
diversos autors han reivindicat
aquesta restauració.
(1) El Carbassó núm. 1. Revista de l’Armentera. Ajuntament de l’Armentera
amb la col·laboració de la Diputació de
Girona. 2.005. Pàgina 12.
(2) Diari de Girona. Cultura Espectacles.
Dimecres 24 de maig de 2006. Pàgina 52.

El Sr. Ramon Grabolosa: S’han
conservat fins ara en una situació precària, potser amb el desig
d’una restauració que cada dia
es fa més necessària(3).
El Sr. Joan Badia i Homs: En una
capilla lateral, cabe destacar
las pinturas murales obra de
Juan-Carlos Panyó, finalizadas
en el año 1801 y que, desgraciadamente, se hallan muy deterioradas(4).
També el Sr. Joan Badia i Homs:
A la capella que forma el creuer, a la banda de migdia, hi ha
les pintures murals de Joan C.
Panyó que representen quatre
misteris del Rosari. Varen ésser força malmenades durant
la darrera guerra civil; hi convé
una adequada restauració perquè no s’acabin de perdre(5).
Ja l’any 1935 es parlava d’una
restauració de les pintures, al
setmanari d’acció catòlica El
Deber d’Olot, d’aquesta manera:
Seran aviat restaurades unes
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pintures murals que reprodueixen els misteris dels dolors, obra
de Panyó el nostre famós pintor
i arquitecte del segle XVIII, que
adornen en temple parroquial de
l’Armentera(6).
Ben segur que la Guerra Civil va
canviar aquests bons propòsits
i, a més, va destruir una part important de l’obra, com ja comentarem més endavant.
Es tracta d’unes pintures importantíssimes bàsicament per dos
motius. El primer, per la gran riquesa cromàtica i el gran domini escenogràfic que l’autor demostra en elles, adquirit sota el
mestratge dels germans Manuel
i Francesc Tramullas (tots dos
deixebles d’Antoni Viladomat)
i, més tard, a l’Escola de Dibuix
establerta per la Junta de Comerç. Aquest aspecte es farà
molt més evident després de la
restauració.
Ben segur que varen ser per
unes quantes generacions d’armenterencs motiu d’admiració
devota i, a més, d’una oportunitat de satisfer la necessitat de
contemplar unes imatges connectades a la realitat però obertes també a la imaginació. Cal
tenir en compte que a finals del
XVIII i principis del XIX es tenien
poques oportunitats d’ampliar el
camp habitual de visió i enriquir
el repertori d’imatges fora dels
àmbits religiosos. Avui dia és difícil d’entendre aquest tipus de
mancances en aquest sentit, ja
que estem a l’època de la imatge amb el gran desenvolupament de la fotografia, el cinema,
la televisió i l’internet(7).
(3) Joan Carles Panyó i Figaró, primer
director de les escoles d’Olot i Girona.
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Ramon Grabolosa. Patronat d’estudis
històrics d’Olot i Comarca adscrit al
Patronat Francesc Eiximenis de Girona.
1976. Pàgina 47.
(4) Nuestro Patrimonio, Alt Empordà
amb textos de Joan Badia i Homs. Fotografies de Jordi Olavarrieta. Caixa
d’Estalvis Provincial de Girona. 1985.
Pàgina 28.
(5) L’Arquitectura Medieval de l’Empordà.
II-A- Alt Empordà (Agullana–Peralada).
Joan Badia i Homs. Diputació provincial
de Girona. 1.978. Pàgina 23.
(6) El Deber. Setmanari d’acció catòlica.
Núm. 2.005. Any XXXIX. Olot 10 d’agost
1.935. Pàgina núm. 534. Apartat de notícies en l’asterisc núm. 8.
(7) Gent Nostra 96. Antoni Viladomat de
Santiago Alcolea Gil. Editorial Labor.
1992. Pàgina núm. 6. Aquesta argumentació també l’ha feta servir el Sr. Joan
Bosch i Ballbona, que és professor d’Història de l’Art de la Universitat de Girona
i ha estat comissari de l’exposició Alba
Daurada, l’art del retaule a Catalunya
(1600-1789). Tots dos compartim la dèria
per la història de l’art i un gran desconeixement de la figura de l’escultor gironí Josep Barnoya, autor del Crist de talla
del nostre altar desaparegut.

El segon és per les poques obres
de temàtica religiosa que s’han
conservat del pintor, ja que per
culpa de la Guerra Civil de l’any
1936 es va destruir gran part
d’aquest patrimoni.
De l’església del Tura d’Olot només en queda la cúpula, a on no
hi varen arribar les flames de la
gran cremada del 25 de juliol de
1936. Fins i tot, es va començar a
enderrocar el campanar vuitcentista, disseny de Joan Carles Panyó, i en va desaparèixer l’agulla.
Sortosament es pogueren aturar
les obres d’enderrocament.
De l’església de Sant Esteve
d’Olot es va destruir tot l’interior,
a excepció del tresor parroqui-

al i els altars barrocs, gràcies a
l’esforç del Dr. Joaquim Danès
i altres benemèrits olotins. De
pintura no en va quedar res(8).
A l’església dels Dolors de
Girona, l’any 1912, un gran incendi va afectar en gran manera
les parts internes de l’església,
i es va cremar tota la imatgeria; es van salvar només els sis
grans quadres dels Dolors de les
parets laterals i el Cambrils d’en
Panyó. Quatre d’aquets grans
quadres dedicats als Dolors,
segons Grabalosa, podrien pertànyer a Panyó, tot i que també
podrien ser d’un autor desconegut que treballés en la segona
part de la reconstrucció de l’església el 1845, any en el qual ja
era mort l’artista olotí. Però novament la desgràcia va recaure
en l’església amb la destrucció
del 1936, llevat de l’obra de Panyó i els sis grans quadres, en
un estat de conservació, està
clar, precari, que en l’actualitat
s’estan restaurant i se n’investiga l’autoria(9).
Les pintures de l’Armentera han
estat, fins ara, bastant oblidades, ja que quan en parles amb
la gent del poble sí que saben
que hi ha unes pintures de qualitat, allà a davant al costat de
l’altar, però la majoria no són
conscients de la seva importància, ni de la categoria de l’autor,
pot ser per estar allunyats geogràficament d’Olot, que va ser el
centre de l’activitat principal de
Joan Carles Panyó.
El Sr. Pere Rovira afirma que si
fóssim a França, hi hauria cua a
la porta de l’església per poder
veure-les i a l’autopista hi hauria un cartell indicant la seva
existència. Tenen una política
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cultural de primera, hi dediquen
un 10-12 %, quan aquí és un 2-3
%.(10)
Es pot dir que l’existència actual
de les pintures és fruit de la fortuna, ja que durant la Guerra Civil, el Comitè Armentererenc va
impulsar la creació d’un sindicat
per intentar vendre els gèneres
agraris excedentaris del poble.
La seu d’aquest Sindicat Agrari
va ser l’església. A cada altar hi
havia un producte: carbó, cebes,
adobs(11).
És en aquest període quan es
va destruir l’altar de la capella
dels Dolors, projectat també
per Joan Carles Panyó en el seu
vessant d’arquitecte decorador,
molt semblant al Monument de
Setmana Santa i al retaule major
de l’església de Nostra Senyora
del Tura d’Olot: columnes corínties damunt d’estil·lòbats a mitja
alçada, trofeus guerrers, figures
al·legòriques, àngels, gerros,
volada desmesurada de les cornises i amb una gran estela central (12).
(8) “Smash fascim”: Arqueologia de la
Guerra Civil a la Garrotxa. Jordi Pujiula.
Revista de Girona. Diputació de Girona.
Núm. 234. Gener-Febrer 2006. Pàgina 50.
(9) Institut d’Estudis Gironins. Volum XLII.
Any 2001. I Congrés d’Història de Girona.
Girona, dos mil anys d’Història. El Culte a
la Mare de Déu dels Dolors a Girona de
Joan Font Sánchez. Pàgina 330.
(10) Diari de Girona. Entrevista al Dominical. 19 de setembre de 2004. Pàgina 5.
(11) L’Armentera: Un llarg i difícil camí
cap a l’actualitat (1936-1975). Enric Riera i Fortiana. Ajuntament de l’Armentera. 1991. Pàgina 17.
(12) Joan Carles Panyó. La seva vida, la
seva obra i el seu temps. Raimon Vayreda. Publicacions de la Sala Vayreda.
Olot. 1933. Pàgina 30.

Aquí es fa evident la gran influència que Viladomat va exercir
sobre els academicistes de l’Escola de Dibuix barcelonina promoguda per la Junta de Comerç
i de la qu....al Joan Carles Panyó
en va ser alumne.
A la part central de l’altar, un
Crist de talla de l’escultor Barnoia presidia una pintura sobre
fusta amb figures de la Verge i
Sant Joan amb una panoràmica
de Jerusalem al fons(13).
Dit això, podem afirmar que el
llegat de l’artista mataroní a l’església Parroquial de l’Armentera
resta incomplet, però com dèiem
anteriorment, per fortuna encara
en tenim una part important: les
pintures laterals, els seus plafons
semicirculars que les coronen,
garlandes i decoracions florals.
Acabada la nostra Guerra Civil
(1936/1939) l’església i l’obra d’en
Panyó van córrer els risc d’una
emblanquinada, la qual sortosament no es va realitzar(14).
El mes de març de 1941 va començar la reconstrucció de la
Capella Fonda, obres adjudicades el 12 d’abril a un contractista de Torroella de Montgrí per
2.377 PTA. El 8 de maig, el bisbe
va visitar el poble i va incrementar el pressupost en 450 PTA per
reconstruir la Capella del Sagrament. I encara, el 14 de juny,
es va ampliar en 1.400 PTA. En
aquesta primera fase, a més de
les obres de la Capella Fonda,
es va emblanquinar l’Altar Major i es va construir una trona,
inaugurada per la festa de Santa Cristina. Les nostres pintures
restaren intactes(15).
No puc estar-me d’esmentar el
Sr. Jaume Caussà i Sunyer que
deia: De les obres més moder-

nes, és notabilíssim l’altar dedicat al Sant Crist. Fou construït
en la primera dècada del segle
XIX. El retaule és de talla daurada i policromada, imita marbres,
amb columnes corinti romanes,
que sostenen un frontispici, obra
de l’escultor Barnoia de Girona.
Així com la imatge del Sant
Crist, quina faç és reproduïda en
els quatre plafons laterals de la
capella, pintats pel gran artista
Joan Carles Panyó, d’Olot. En el
centre del retaule hi ha un Calvari amb la imatge de Crist, de
talla: la verge, Sant Joan i la ciutat de Jerusalem, són pintures
de l’esmentat artista. Aquest altar fou fet a iniciativa del frares
Servites d’Empúries i costejat
per la família Juny(16).
Els frares Servites d’Empúries
tenien el convent a tocar les ruïnes de l’antiga ciutat grega. La
comunitat va desaparèixer l’any
1835. L’església del convent era
un gran edifici rectangular amb
contraforts als murs laterals,
que en desaparèixer la comunitat monàstica va quedar en
ruïnes. Actualment serveix com
a sala del Museu Monogràfic de
les excavacions(17).
Formen part d’una segona onada dels Servents de Maria que
es va iniciar a finals del segle
XVI i, sobretot, durant el segle
XVII, impulsada per l’acabament
del Concili de Trento el 1563, que
va defensar i emfatitzar el paper
dels ordes religiosos, monàstics
i eclesiàstics, i va donar peu, alhora, a la creació de confraries
dedicades a la Verge del Roser o
la dels Dolors(18).
(13) Ramon Grabolosa. Op. Cit. Pàgina 47.
(14) Ramon Grabolosa. Op. Cit. Pàgina 47.
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(15) Enric Riera i Fortiana. Op. Cit. Pàgina 75.
(16) Programa de Festes. Armentera. Fiesta Mayor de San Martín. 1950.
(17) L’arquitectura medieval de
l’Empordà. II-A- ALT EMPORDÀ
(Agullana–Peralada). Joan Badia i
Homs. Diputació Provincial de Girona.
1978. Pàgina 150
(18) Joan Font Sánchez Op. Cit. Pàgina 323.

Aquest convent va influenciar
notablement als pobles dels voltants, i va fomentar en gran manera la devoció als Dolors de la
Mare de Déu. El sentiment religiós tenia un important pes específic en el tarannà de la societat
del set-cents.
El fet que demostra el que hem
dit, és el que diu el definidor
dels Servites a la província d’Espanya, Cedó, sobre el convent
d’Empúries:
Convento de Empurias, obispado de Girona.
En los años 1.606 se fundó el
convento de la villa de Empurias
sobre las riberas del mar, la qual
en tiempo de los Romanos fue la
gran Emporio. Su invocación, la
Virgen de Gracia. Fue fundación
de los excelentísimos Duques de
Cardona. La imagen de María es
muy devota; y se tiene por tradición que vino a este lugar desde
los reynos de Castilla por un desacato que allá le hizieron, y que
la trujeron angeles. A sido siempre como oy lo es muy frecuentada y hazen en su casa mucha
veneración. Vienen por su voto
en sus dias señalados todos los
años a visitarla la ilustre villa de
Castejon, Villa Bertrán, Verges,
Colomés, Ciurana con sus nueve
parroquias, Tallada, Ermantera,
San Pere, Vilademat i otros 25
lugares más. Y los religiosos por
la devoción de los pueblos son
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bastamente asistidos(19).
La influència de l’Orde dels Servents de Maria, popularment
coneguts com a Servites també
es va fer palesa a la Capella dels
Dolors de l’església de Santa
Maria de Mataró, decorada i
pintada per Antoni Viladomat
uns anys abans (1727)(20). Obra
que, ben segur, va influir en
el jove Joan Carles Panyó, ja
que recordem que era nascut
a Mataró i que va ser batejat a
l’església de Santa Maria.
Quant a la família Juny, patrocinadora de l’altar, en destaca
Joan Juny i Hugas, que va ser
un pagès i negociant acabalat.
L’any 1836 figurava en una relació de persones que pertanyien
a la classe pagesa benestant i
ocupaven les primeres posicions entre els contribuents del
seu lloc de residència(21).
La casa de la família Juny està
situada al carrer de l’Església,
cantonada carrer de l’Hospital,
just davant de can Causa, al costat dret de Can Moret (Alfred).
Antigament mas Empolla i mas
Viader i molt a prop de l’Església
Parroquial de Sant Martí, la vàrem descobrir, passejant pel poble amb l’inefable Sr. Pere Joan
Torrent, per la Fira de la Poma
de l’any 2005. La casa té inscrita
en la seva llinda del balcó: Joan
Juny 1771.
Es va conservar un document,
propietat del Sr. Jaime Caussa,
però que actualment està extraviat, de la factura que va fer
Joan Carles Panyó a Joan Juny
i Hugas. Sortosament es va poder transcriure el seu contingut,
que ens ha permès demostrar
documentalment l’autoria, qui
va assumir la despesa i el cost

d’aquestes: 854 lliures, 6 sous i
3 diners(22).
(19) Fulls d’Història local. XXVI. L’Escala
/ Juliol 1.991. Memòria sobre el convent
dels Servites d’Empúries a Catalunya
(1606-1.835). Servei de publicacions de
l’Ajuntament de l’Escala. Departament
de Cultura i Benestar Social. Arxiu
Municipal. Centre d’estudis escalencs.
Pàgina 240.
(20) El pintor Antoni Viladomat i Manalt
(1678-1755: Biografia i Catàleg Crític
(Tesi Doctoral). Universitat de Girona.
Francesc Miralpeix. Vilamala. 2005. Pàgina 103.
(21) Els Propietaris i els altres. La regió
de Girona 1768-1862. Rosa Congost.
Eumo Editorial. 1990. Pàgina 10.
(22) Ramon Grabolosa. Op. Cit. Annex documental núm. 37. Pàgines 128,129 i 130.

Aprofitant l’avinentesa, lamento
públicament la possible pèrdua
de l’anomenat arxiu Caussa, font
documental molt important per
tenir un coneixement més acurat de la història del poble.
De fet, l’origen principal de l’altar
dels Dolors es deu a la fundació
de dos beneficis eclesiàstics per
part del Sr. Joan Juny amb una
dotació de 7.109 lliures. El notari
que va redactar els dos beneficis
va ser Salvador Casals i Caner,
de la notaria de l’Armentera.
En aquest document es funden
dos beneficis simples, és a dir,
dos beneficis que només impliquen la celebració d’actes de
culte, i com en el nostre cas, un
mateix beneficiari o destinatari
en pot acumular més d’un.
En canvi, als beneficis dobles,
a més del que s’ha esmentat
per als simples, hi afegeixen la
cura d’ànimes, cosa que obliga
a tenir una jurisdicció territorial
assignada en la qual han d’administrar els sagraments i tenir
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residència fixa. Són exclusius de càrrecs eclesiàstics
com bisbes, les dignitats de
capítols catedralicis (degans i ardiaques), sagristans majors, mestrescoles,
abats i rectors.
Definirem un benefici eclesiàstic com un ens o una
institució jurídica erigit per
l’autoritat eclesiàstica amb
caràcter vitalici integrat
d’un ofici espiritual que
dóna al que l’exerceix, durant l’edat mitjana i l’antic
règim, el dret de rebre una
prebenda o renda annexa a
un canonicat i a altres càrrecs eclesiàstics.
Aquestes rendes podien
provenir de béns immobles,
delmes i primícies, censals,
drets per l’administració
de sagraments i altres privilegis de caràcter judicial (for
eclesiàstic), fiscal (immunitat)
o militar (lliures de reclutament
i d’allotjament de tropes). En el
nostre cas, és tracta d’un censal(23),(24).
De mon prat, y centacociencia
Instituesch
Exigesch, y fundo dos Beneficis,
simples Ec
Clesiastichcs, à saber es lo hu
en la Capella
del Sant Christo de la Parroquial
Iglesia de
dit Lloch de Armentera baix la
invocacio ....(25)
D’aquest paràgraf subratllat del
document dels dos beneficis, es
dedueix l’origen i el motiu de les
pintures murals que formen part
de la capella dels Dolors juntament amb l’altar. El beneficiat
d’un benefici eclesiàstic solia
tenir la seu en una capella la-

teral de l’església. Era freqüent
que per a la dotació d’un benefici prèviament es construïa un
altar i de vegades una capella
lateral que li feia d’alberg, com
en el nostre cas(26).
(23) Diccionari de la Llengua Catalana.
Institut d’Estudis Catalans. Enciclopèdia Catalana i Edicions 62 (1.995). Pàgina 240.
(24) Diccionari d’Història de Catalunya.
Edicions 62. El Punt. Pàgina 116.
(25) Fragment. Llibre D30 full f 359. Manual de Col·leccions de Beneficis. Dotalies de Beneficis. Arxiu Diocesà de
Girona. (Actualment el tenim en fase
d’estudi).
(26) 66.- “Fundaciones de beneficios
en el obispado de Gerona, s. XII-XVIII”,
dins Anthologica Annua 36 (1989). Dr.
Josep Maria Marquès. Arxiu Diocesà
de Girona. Pàgines 493-507.

El meu primer contacte visual
amb l’obra de Joan Carles Panyó

va ser al Museu de l’Empordà,
amb l’altra de les dues úniques obres de l’artista a l’Alt
Empordà, almenys públicament conegudes. Es tracta
d’un quadre fet a l’oli sobre
fusta de mides 41 x 32, anomenat Pagès i no datat (ME
1182). Val la pena veure’l.
Crec que es podria haver pintat durant l’estada de Panyó a
l’Armentera, tant per la vegetació pròpia d’aquí (cenissos
i arbres blancs o pollancres)
com pel paisatge (al fons les
muntanyes de poca alçada
com les de Palau Borrell).
A més, de la factura que va
fer Joan Carles Panyó a Joan
Juny i Hugas, ja citada anteriorment, en trèiem un fragment
que demostra que a part de
treballar a l’església també ho
va fer a la casa del Sr. Juny.
De Pintar al Oli y altres al
Temple las portas de la Caza
De dit Sr. .......38 ll. 5 sous(27)
De totes maneres, no són més
que conjectures que caldrà investigar més a fons. Amb la Sr.
Teresa Miquel del Museu de
l’Empordà vàrem posar-li una
data amb interrogant: 1801?
No voldria acabar sense agrair al Mossèn Joaquim Giol, i al
seu pare, Sr. Jesús Giol, la seva
amabilitat en obrir-me l’església
fora d’hores per poder fotografiar les pintures i tenir-ne un contacte més proper. I també al Sr.
Ramon Inglada per donar-me les
primeres pautes per tirar endavant l’estudi.
(27) Ramon Grabolosa. Op. Cit. Annex documental núm. 37. Pàgines 128,129 i 130.
Francesc Burgas i Carbó
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Gastronomia
Albergínies farcides
(per a 4 persones)

Patates gratinades
(per a 4 persones)

Canelons d’espinacs a
la catalana

Ingredients:
100 grams de panses
4 albergínies
1 llimona - 2 cebes
400 grams de tomàquets
5 centilitres d’oli
Julivert
50 grams d’arròs
Farigola picada
Sal - Pebre

Ingredients:
1 quilo i mig de patates
1 gra d’all
20 grams de mantega
200 ml de nata líquida
120 grams de formatge ratllat
200 ml de llet
1 ou dur
Sal
Molt de pebre

Preparació:
Es posen les panses en una tassa amb aigua tèbia. Es parteixen
les albergínies pel llarg sense
pelar-les. Es treu la polpa –sense traspassar la pell– i es talla
petita. S’hi tira per sobre el suc
de llimona i es pelen i es piquen
els tomàquets.
Seguidament, s’escalfen tres
centilitres d’oli en una paella. Se
sofregeix la ceba i la polpa de
l’albergínia que haurem guardat.
S’hi posa la sal i el pebre i s’hi
afegeix el tomàquet i el julivert
picat. Es deixa tot a foc lent durant uns 10 minuts, s’hi afegeix
l’arròs i les panses i es continua
la cocció lenta 10 minuts més.
Mentre, s’unta amb oli una plata
per al forn. S’hi posen les meitats
d’albergínies amb la barreja feta
anteriorment i es posa a la plata.
Per sobre s’hi posa la farigola i
una mica d’oli, i s’introdueix al
forn durant 1 hora a 160º. Un cop
passada l’hora, ja es poden servir tant calentes com fredes

Preparació:
Les patates es pelen, es renten
i es tallen en rodanxes fines.
S’assequen i seguidament es
pelen i es pica l’all. Amb la mantega que tenim a sobre la taula,
untem una plata de forn i hi escampem l’all a sobre. S’hi posa
una capa de patates amb sal
i pebre. Després es cobreixen
amb 1 cl de nata i el formatge,
i es va alternant. Així, fins que
la plata sigui plena i s’acaba
sempre, però, amb el formatge.
Quan és plena s’hi posa a sobre
una mica de llet.
Es posa al forn ja calent a 200º
i es deixa una hora. Mentre, es
bat un ou amb una mica de nata
líquida, sal i pebre. Quan es treu
del forn s’hi posa el batut d’ou
per sobre.
Es deixa 15 minuts més al forn
fins que tot està daurat.

Ingredients:
18 plaques de canelons
2 kg d’espinacs bullits, escorreguts i picats
200 grams de pernil serrà picat
fi
100 grams de panses de Màlaga
50 grams de pinyons
1 ceba mitjana picada fina
1 gra d’all
4 cullerades de concentrat de
tomàquet
1 copeta de xerès
Oli
Canyella
Sal
Pebre
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Preparació:
Ofegueu la ceba i l’all i afegiuhi el xerès i deixeu que es redueixi. Agregueu-hi el tomàquet,
pinyons, les panses, el pernil i
els espinacs i remeneu-ho bé.
Amaniu-ho amb la canyella i
salpebreu-ho. Més tard heu de
farcir els canelons i cobrir-los
amb salsa de xampinyons o beixamel.
Concepció Tarrés

.....

.....
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Moments de la nostra història

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

Escola de nens de l’Armentera. Curs 1939-1940
Professor: Xavier Llinàs Arnalot
Fila superior i d’esquerra a dreta: (1) Pepet Llac i Domènec, (2) Pere Vergés Godo, (3) Miquel Vehí Bofill, (4) Josep Gallart Arau, (5)
Pere Aupí Vial, (6) Joaquim Tarrés i Tarrés, (7) Josep Palahí i Torrent, (8) Salvador Duran i Esteve, (9) Joan Batlle i Callol, (10) Francesc
Gardés i Torrent, (11) Joan Ribas i Barris, (12) Josep M. Llinàs i Gualdo, (13) Miquel Colls i Llac.
Segona fila i d’esquerra a dreta: (1) Joan Vila Estragués, (2) Jaume Quer i Moret, (3) Jordi Llac i Domènec, (4) Narcís Casanovas i Argelés, (5) Joan Torrent i Ferrer, (6) Miquel Martí i Bosc, (7) Joan Masdeu i Batlle, (8) Marcel Mamartí i Batllori, (9) Josep Llac i Aupí, (10)
Josep Armengol i Llac, (11) Joan Gallart i Testart, (12) Francesc Prats i Puig, (13) Joan Masó Quer, (14) Salvador Casanovas i Torrent.
Tercera fila i d’esquerra dreta: (1) Ismael Vergés i Vergés, (2) Jaume Jiménez i Tarrés, (3) Joan Ferrer i Moret, (4) Josep Salleras i Soler,
(5) Eduard Ferrer i Duran, (6) Pere Torrent i Gispert, (7) Enric Torrent Ferrer, (8) Antimo Vergés i Vergés, (9) Jaume Masdeu i Batlle, (10)
Joan Falgueras i Serra, (11) Jaume Armengol i Bruguera, (12) Salvador Testart i Plaja, (13) Joaquim Planas i Badruna, (14) Jaume Puig
i Badruna.
Quarta fila i d’esquerra a dreta: (1) Joan Bofill i Grau, (2) Mateu Llinàs i Gualdo, (3) Narcís Torrent i Llac, (4) no identificat, (5) Jaume
Planas i Badruna, (6) Joan Tejero i Escribà, (7) Miquel Torrent i Sairet, (8) Josep M. Compta i Colomer, (9) Carles Compta i Colomer,
(10) Salvador Casanovas i Vehí, (11) Prodigi Ferrer i Duran, (12) Joan Romans i Sampol, (13) Martí Baguer i Testart, (14) Jaume Bofill i
Palou, (15) Enric Quer Vergés.
Cinquena fila i d’esquerra a dreta: (1) Jaume Ayac, 2 Joan Ayac, (3) Jeron, (4) Federic Muñoz i Planas, (5) Miquel Aulet i Volasell, (6)
Narcís Prato i Puig, (7) no identificat, (8) Medir Blanc, (9) Llibert Masmartín Prats, (10) Gumersind Lafont i Gallart, (11) Joan Planas i
Teixidor, (12) Ramon Gómez i Dalfós, (13) Joan Navalls i Llac.

55
desembre 2006

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

Àlbum de fotos

D’esquerra a dreta i asseguts: Josep Masó, Martí Ribas i
Ferriol Riera. Dret: Josep Teixidor.
.....

Jugada de perill de gol, dins de l’àrea.

Modest Frigolé

Ctra. Roses 5 - 17472 L’ARMENTERA (Girona)
Tel. 972 520 148 - Mòbil 636 432 561
www.rusticsantacristina.com

56

.....

Parròquia

La nit de Nadal

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

La nit de Nadal mai no és igual.
En cada Nadal hi ha una barreja entre el que és etern. Aquest
lligam entre Déu i els homes,
el que passa avui i el que ens
passa a cada un de nosaltres.
Perquè l’infant que neix avui,
com fa més de dos mil anys, ens
porta a pensar en el que passa
sempre, en la història de la humanitat i en la nostra història
concreta. No hi ha pas oposició
entre una i l’altra. La història
sagrada és la del retrobament
amb Déu. Sense ell, aniríem
“com ovelles sense pastor”.
A les fosques, sense rumb. Tal
com sembla que anem moltes
vegades… Per Nadal, un cop
fet el camí del pessebre, retrobats amb els pastos, amb els
ulls encara enlluernats pel cop
de llum de les ales de l’àngel,
tres històries coincideixen davant de l’infant Jesús.
Repassem les tres històries que
coincideixen en la nit de Nadal:
La primera, la d’avui, la nostra
història col·lectiva. Aquesta que
vivim entre tots i que no sempre
ens satisfà. És veritat que nosaltres, a Occident, progressem
econòmicament, però també
ho és que hi ha senyals, cada
vegada més forts, que les coses no acaben d’anar bé. Avui,
aquesta història col·lectiva és

carregada de contrallums. Hem
passat més d’un Nadal amb una
violència que és massa present
a les nostres vides i, sovint, la
mentida impera per sobre de la
veritat i de la raó.

Al contrari, és una nit de llum.
De bona fe. Això que ens manca massa sovint i que faria més
pacífica la nostra vida. L’Infant
ens parla de bona fe, de fe, i de
confiança en Déu.

Què ens diu l’Infant sobre
aquesta història? Ho sabem
prou bé, la resposta està en
el fons del nostre cor. Avui no
serveixen les excuses de sempre: “tot va com va, les coses
sempre han estat així…” Estic
profundament convençut que
els creients en general, i els
catòlics en particular, hem de
posar-nos al costat de la pau.
Aquesta és la nit dels homes i
de les dones de bona voluntat.
L’àngel ens ho ha dit prou clarament: “Glòria a Déu a dalt del
cel, i a la terra, pau!”.

La tercera història és la de fa
més de dos mil anys. “Avui, a
la ciutat de Betlem us ha nascut el Salvador. El Messies”. És
una història sorprenent, perquè
l’àngel no diu: “trobareu el Salvador en un palau, amb els seus
exèrcits apunt d’imposar l’ordre”. No ens parla dels poderosos, ens parla d’allò que tots
hem sigut, ens parla d’un infant.
“Avui a la ciutat de David us ha
nascut el Salvador, el Messies,
trobareu un infant ajagut a la
menjadora, en un pessebre”.

Ve després la nostra història
personal, allò que ens passa a
cadascun de nosaltres aquest
Nadal. La nostra història personal, íntima, de la qual només
nosaltres en sabem l’entrellat, una història feta també de
llums i d’ombres. Aquesta és
una nit de llum. Ens caldrà cercar aquest moment de silenci
interior i sentir què ens diu, a
cadascun de nosaltres, aquest
infant. Si l’escoltem, l’Infant ens
dirà que ens fiem de la llum. No
és, aquesta, una nit de tenebra.

Aquesta història, que ens parla
d’àngels i pastors, sembla senzilla,
però no ho és gens. Ho ha capgirat tot. Ha donat sentit a les altres
dues, la personal i la col·lectiva.
Per això, el Nadal és un desafiament. Un camí interior que
cadascun de nosaltres ha de
fer. Només llavors, fet el camí
cap a la cova, serem capaços
de capgirar la fosca que hi ha
a la nostra vida personal i a la
col·lectiva.
Mn. Joaquim Giol i Aymerich
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La primera comunió
El dia 4 de juny, 8 nenes i 6 nens van celebrar la seva primera comunió a
l’Armentera.

D’esquerra a dreta, per la fila de dalt: Cristina Jódar, Ariadna Millet, Marina Armengol, David Sagrera, Anna Puig, Mossèn Joaquim
Giol, Ricard Josep, Meritxell Romans, Mar Sagrera, Laia Giol. A la fila de baix: Íngrid Benito, David Marcè, Albert Serra, Roger Serra,
Manuel Jesús Rebollar.

Restauració pintures de l’església
A partir d’aquest any s’han començat a restaurar les pintures de l’església
de Sant Martí de l’Armentera.

Una de les pintures que s’estan restaurant.
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Aspecte de l’interior de l’església, durant
la restauració de les pintures.
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Entreteniments
Endevinalles

Sopa de lletres

6.
Noms de cinc carrers de l’Armentera

1. Verd al bosc,
negre a la plaça
vermell a casa.
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2. De què hauríem d’omplir un càntir
perquè pesés menys que buit?
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“Hermosa vall
bressol de ma infantesa
blanc Pirineu...”
3. Sabeu el títol d’aquest poema?
4. Sabeu el nom de l’autor?
5. Copieu el poema complet.

7.

Vaga de vocals

Q.. . f.r. .s v. . c.s.r .ng.ny.t q..d. . . .ng.ny.r v. . s. v.ls .nc.rt.r-h. b.
c.s.’t .l m.t..x c.rr.r.
Substituiu els punts per la vocal que hi correspongui i podreu
llegir un adagi popular.

Concurs per als alumnes de l’Escola
Fluvianets de l’Armentera
S’estableix un concurs entre els alumnes de l’escola Fluvianets de l’Armentera.
Bases:
Poden participar-hi tots els nens i les nenes del primer al sisè curs.
Aquest Carbassó núm. 4 porta el plantejament dels entreteniments a resoldre. Hi haurà fulls fotocopiats
que es podran recollir al Casal de la Gent Gran, totes les tardes, des del dia 26 de desembre, els quals, una
vegada omplerts, s’hauran de retornar al Casal.
El termini de lliurament serà del 27 de desembre de 2006 al 14 de gener de 2007.
Entre els participants que hagin resolt totes les incògnites correctament se sortejarà un bonic obsequi.
Els fulls que presentin alguna errada seran considerats nuls i, per tant, no entraran al sorteig.
Cada alumne només podrà presentar un sol full. La data del sorteig s’anunciarà oportunament per mitjà
de programes a les botigues del poble.


desembre 2006

Fantàstica Quina
a l ’Armentera
DIES
Dilluns, 25 de desembre
Dimarts, 26 de desembre
Dilluns, 1 de gener
Dissabte, 6 de gener
Cada dia a les 19,00 hores.
Organitza CF l’Armentera
FOTOGRAFIES: DOLORS GIBERT
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