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Festes Nadalenques

Ajuntament Tel:......................................... 972 520 121
Fax: ............................................................ 972 520 554
Pg. web:........................... www.ddgi.cat/armentera
A/e: .............................. ajuntament@armentera.cat
Consell Comarcal de l’Alt
Empordà ...................................................972 503 088
Col·legi públic de
l’Armentera .............................................. 972 520 502
Escola bressol ......................................... 972 521 826
Dispensari Metge ................................... 972 520 206
CAP I’Escala ............................................ 972 776 060
Clínica Dental .......................................... 972 520 829
Llar del Jubilat
de l’Armentera........................................... 972 550545
Creu Roja, Urgències
i Ambulàncies ....................................................... 061
Farmàcia . ................................................. 972 520 147
Mossos d’Esquadra .............................................. 088
Bombers ................................................................. 085
Hospital Comarcal
de Figueres............................................... 972 501 400
Associació Protectora
d’Animals................................................... 972 502 361
Centre d’Emergències
de Catalunya........................................................... 112
Informació............................................................... 012

Horaris de serveis
Deixalleria
Dissabtes de 09:00 a 13:00 hores, excepte festius
Ajuntament
Dilluns, dijous i divendres de 10:00 a 13:30 hores.
Dimarts de 16:00 a 19:00 hores
Dispensari

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

Entrevista

Telèfons d’interès

69

Metge, Daniel Carmona Guerrero
Dimarts:............................................................. 11:30 h
Dimecres:.......................................................... 09:00 h
Dijous:................................................................ 09:00 h
Divendres:......................................................... 11:30 h
Cal demanar visita amb antelació
Infermera, Maria Pilar Badia Puig
Dimarts: ............................................d’11:30 a 13:30 h
Dimecres: .......................................de 09:00 a 11:00 h
Dijous:..............................................de 09:00 a 11:00 h
Divendres:.........................................d’11:30 a 14:00 h
Analítiques
Dimecres i dijous a les 8 hores

Estimats conciutadans i conciutadanes,
En primer lloc vull agrair-vos a tots que dipositéssiu la vostra
confiança amb mi i el grup de persones que formen el govern
del nostre poble.
Estem en temps difícils, en què per a tothom és complicat
quadrar els comptes i arribar a fi de mes. Això també passa a
l’Ajuntament, i més en un de petit, on el marge de maniobra és
molt ajustat.
EDITA:

Ajuntament de l’Armentera

Indubtablement aquest és el repte, millorar la vida de tots plegats amb menys recursos i per això hi som.
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Vull donar les gràcies a molta gent d’aquest poble, començant
per la gent que treballa a l’Ajuntament, que ens ajuden cada
dia en els embullats tràfecs que suposen els tràmits administratius i les lleis, normes, ordenances, disposicions, etc.
A continuació, a la gent jove que ha agafat, de forma totalment
desinteressada, l’organització de les festes i del rocòdrom, a
més, estalviant recursos; a la gent del futbol que fa un gran
esforç per mantenir-lo; als avis d’aquest casal que és l’enveja
dels pobles de la rodalia; a l’AMPA que gestiona tota una sèrie
de recursos dels nens del poble; a la gent del Pont Nou que
porta la biblioteca, que organitza el club de lectura, el teatre,
de tot; a la gent que ens ajuda a organitzar la Fira de la Poma,
ja que sense ells i elles això no seria possible; a la gent del
playback; a la gent que s’acosta cada dia per donar-te opinions que ens ajuden a millorar la nostra gestió.
Hem d’estar contents, el nostre poble és viu i desprèn una
energia i unes ganes de fer i tirar endavant que ens ha de fer
sentir orgullosos de ser-ne part i optimistes del seu futur.
Gràcies i Bones Festes!

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

Narcís Isern i Serra
Alcalde de l’Armentera
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Informació municipal
Activitats portades a terme i futurs projectes
de l’Ajuntament de l’Armentera durant l’any 2011
Arranjament de la biblioteca municipal
Davant la necessitat de disposar d’una rampa d’accés per a minusvàlids, es va
obrir una porta d’accés directa a la biblioteca.

Millora del camí del camp de futbol
Es van dur a terme actuacions de condicionament i millora del camí que dóna
accés al camp de futbol amb l’objectiu de deixar-lo en bones condicions després de les darreres obres que s’havien fet i que l’havien malmès.

Ajuntament
de l’Armentera
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Informació municipal
Arranjament del carrer de la Mar

Amb motiu dels problemes ocasionats per les darreres pluges, s’han netejat els tubs d’aigües pluvials per a un bon tiratge
i evitar així el sobreeiximent.

Recepció de la UA-8

Es fa entrega a l’Ajuntament de la Unitat d’Actuació 8.

Recepció de la Finalització
de l’abastament d’aigua
corrent al Padró UA-8

Amb la fi d’aquesta actuació, actualment
totes les cases situades en aquesta urbanització ja tenen accés a l’aigua corrent.

Ampliació del menjador escolar
de l’Escola Fluvianets
S’amplia el menjador per donar cabuda a un major nombre de nens que l’utilitzen.
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Activitats

Cavalcada de Reis
L’any 2011 el vam començar amb l’arribada del
patge reial. Els nens i nenes del nostre poble s’ho
van passar d’allò més bé
entregant la carta i amb
l’actuació. Tot seguit, van
arribar els Reis Mags de
l’Orient.
Quins nervis i quina sorpresa es van endur els
infants amb els regals que
els hi van deixar. Tots estaven molts contents!

Carnaval
Quan arriba el segon mes de l’any, toca
disfressar-nos! El dissabte a la tarda, els
nens i nenes van desfilar per damunt la
passarel·la per mostrar les seves disfresses, acompanyats pels músics del grup
Boogie Woogie. Tot seguit van poder
gaudir de la xocolata desfeta que se’ls hi
havia preparat.
A la nit, eren els pares, mares i també joves del poble els que es van disfressar i
desfilar amb carrosses pels carrers dels
nostre poble. Després, a ballar s’ha dit!
Quin goig feien les carrosses!

Playback
El playback es va du a terme els dies 18 i
19 de desembre de 2010. Cal ressaltar que
el mes de març de 2011 es va constituir oficialment l’associació Amics del Playback
amb la següent junta directiva: Jaume
Bofill, president; Maria Coll, secretària;
Yolanda Martínez, tresorera. Aquesta associació es dedica desinteressadament a
organitzar, com cada any, i conjuntament
amb tots els artistes locals, un Playback a
favor de La Marató de TV3.
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Activitats

Festa de la sopa
El diumenge de Carnaval s’aixecà i un grup de persones prepararen la sopa. Amb molta il·lusió prepararen l’arròs que
van servir a tothom del poble que s’apropà a la pista.
El temps ens va acompanyar, tot i que es va aixecar una mica
de vent quan ja fèiem les postres.
A la tarda vam acabar amb el ball amenitzat pel grup Boogie
Woogie.
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Activitats

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

Festa Major de Santa Cristina
Les activitats programades al voltant de la Festa Major de Santa Cristina
2011 van començar el divendres, dia 22. A les 19 h del vespre es va
celebrar un espectacle infantil a la plaça de l’església amb els pallassos FEFE
& CIA. La nit va ser per als joves, amb un concert a la pista poliesportiva a
càrrec de grups de la comarca, Mal Trago i Banana Beach + DJ.
El dissabte 23 de juliol es van oferir
diferents propostes per a totes les
edats. Els més menuts van poder
gaudir de l’esperada festa de l’escuma a la Pista Poliesportiva durant
la tarda. Ja cap al vespre, es va
donar pas a l’audició de sardanes
amb la Cobla Els Rossinyolets, ball
de nit amb VBells Temps i, ja entra-

da la nit, grups de versions amb Hotel Cochambre i el DJ Armen Crew.
Quin gust veure la pista poliesportiva a rebentar! No hi cabia ni una
agulla!
La coral armenterenca va obrir la
programació per al dia 24, Santa
Cristina, acompanyant l’ofici solem-

ne a l’Església Parroquial. A la tarda,
la Plaça Catalunya, o més ben dit, la
Plaça del Sarau, que és com tothom
la coneix, va acollir sardanes i trencada d’olles. Era espectacular com
estava de plena, la plaça. S’hi van
fer quatre rotllanes! La Festa Major
de Santa Cristina va concloure amb
concert i ball a la Pista Poliesportiva amb sardanes, concert i ball a
càrrec de la Cobla-Orquestra Emporium. La festa va estar organitzada per la Comissió de Festes, la
Diputació i l’Ajuntament.
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Activitats
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Activitats

XXIII Festa de la vellesa
Als grans del poble també els vam dedicar
una festa que començà amb la missa, una
foto de record i tot seguit un dinar, fet per
la gent del poble, acompanyats pels seus
familiars i amenitzat pel músic Esteve.

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

c/ Sta. Cristina
L’Armentera
Tel. 972 52 17 49
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Activitats

Fira de la poma
El diumenge 9 d’octubre va tenir lloc la Fira de la poma. Aquest any hi
havia cent deu parades repartides al casc vell del poble. La gent d’arreu
de la comarca es va apropar a comprar les nostres pomes, nous i
altres articles que s’hi podien trobar a les paradetes.
A la Sala Nova es va poder gaudir de les labors fetes per les
senyores grans del poble, com també tots els mobles que
l’antiquària del poble va deixar de forma desinteressada.
També hi havia quadres elaborats pels artistes de l’Armentera, que els van exposar a la sala aprofitant la celebració
de la fira.

La Plaça Catalunya va acollir la mostra de puntaires i el
tastet de l’àvia Remei. Tot seguit, es va donar pas a la demostració i tast de plats cuinats amb poma al Bar de la Sala
Nova, realitzat per gent del poble.
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Finalment, la festa va acabar amb l’animació de sardanes a
la Plaça Catalunya.
La fira es va celebrar gràcies a la col·laboració de diferents
entitats (el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, el Departament d’Agricultura i “La Caixa”) i de l’Ajuntament.

Activitats

Festa Major de Sant Martí 2011
La Festa Major d’hivern es va celebrar el cap de setmana dels dies
11, 12 i 13 de novembre. La Sala Nova va acollir la majoria d’actes
programats (excepte la missa solemne i el partit de futbol).
A les 12 h, la missa solemne va obrir la celebració el divendres, dia 11, a l’Església Parroquial, amb l’acompanyament
de la Coral Armenterenca. La nit es va dedicar als joves amb
les actuacions dels grups Mal Trago, Deskizia i Bacons de
Perlada. La tarda del dissabte, en canvi, va ser per als més
petits amb l’actuació del pallasso Magus i una xocolatada
popular a partir de les 17 h. A la nit, una mini disco per als
més petits i les actuacions a càrrec de La Montecarlo i DJ

Premium van animar la festa. L’esport també va ser-hi present
el diumenge, 13 de novembre, amb el partit de futbol entre el
C. F. l’Armentera i el C. F. Corçà, a les 16.30 h. Paral·lelament
es va celebrar una audició i ball de sardanes a càrrec de la
Cobla Foment del Montgrí. El ball de fi de festa va tancar les
activitats programades de la mà del grup Pa d’Àngel. Tots els
actes van ser organitzats per la Comissió de Festes i amb la
col·laboració de l’Ajuntament i la Diputació de Girona.
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Casal de la Gent Gran

Balanç d’un any 2011 ple d’activitats
Un any més ha arribat el moment de fer balanç de les activitats
que s’han fet al Casal de la Gent Gran de l’Armentera.
Com sabeu, la Junta ha estat renovada aquest any i anem
pas a pas revisant i seguint les pautes marcades pels antecessors i millorant-les, si és que això és possible.
Ja sabeu que les activitats que es fan al casal són diverses i
obertes per a tothom que hi vulgui participar. Els socis del casal
tenen a la seva disposició els diaris del dia i també s’organitzen
partides de cartes, d’escacs, de parxís o de billar entre els socis.

Una altra activitat que es realitza al casal és el taller de
labors on hi participen senyores del poble que comparteixen coneixements de costura, brodat i manualitats.
També, per als que volen estar en forma, hi ha classes de
country i per als que volen perfeccionar el seu nivell de
català també hi ha la possibilitat d’apuntar-se al curset de
llengua catalana. Cal destacar que les dues activitats són
totalment gratuïtes.

Les sòcies solen assistir al casal els dimarts, els dijous i els
diumenges. Aquests dies el casal és pràcticament ple de
gent i fa molta patxoca.

Tenim previst continuar amb la informàtica a diferents nivells de complexitat perquè tothom pugui aprendre a fer
servir l’ordinador al seu ritme.

El plat fort del casal és, si més no, les excursions que s’organitzen i que solen ser molt populars entre els socis. Les
que, fins ara, s’han organitzat han estat:

Per últim, cal destacar les festes que cada any celebrem
tots plegats: el Dijous Gras a l’hivern, la castanyada a la
tardor i la torronada pels vols de Nadal.

“El Molino” de Barcelona (28 de gener)
“La Sagrada Família” de Barcelona (21 de març)
Vilafant – Perpinyà en TGV (09 de maig)
Catalunya Nord “Tren Vermell” (29 de juny)
Pedraforca – Gósol (30 d’agost)
“Las Golondrinas” Barcelona (25 d’octubre)

Grup de socis i sòcies fent una partida de cartes.

14

Esperem que el Casal segueixi per molts anys, amb aquesta
empenta que ens permeti tant seguir amb les activitats actuals com fer-ne de noves.
Des del Casal de la Gent Gran de l’Armentera us desitgem
molt bones festes!

Casal de la Gent Gran

Taller de labors i costura.
Excursió al Pedraforca el passat mes de d’agost.

Els més marxosos participen a les classes de country.

En el curset de llengua catalana es perfecciona l’idioma.

Les classes d’informàtica es distribueixen en dos grups.
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Vida social

Naixements

Hola, em dic Ibai, vaig néixer el 28 de gener de 2011.
Els meus pares són el Jaume i la Montse.
Hola a tothom, em dic Gisela García Reyes i vaig néixer el 24 de maig de 2011.

Hola! Em dic Lia Muñoz Figueras i els meus pares
són l’Àlvaro i la Marta. Vaig néixer el 17 de juny de
2011. Sóc molt simpàtica i m’encanta que em diguin
cosetes.
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Sóc la Manar Benslaiman i vaig néixer el 4 de juliol
de 2011.

Vida social

Hola, sóc l’Albert Torrent Yglesias, vaig néixer el 5 de
juliol de 2011. Els meus pares són en Lluís i la Pilar.
Tinc una germana gran que es diu Marina i que m’estima molt perquè em fa molts petons i abraçades.

Ei, com va tot? Sóc l’Ignasi Pujol Barbosa i vaig néixer
el 24 d’agost del 2011. Els meus pares són en Joan i la
Joana. Molts de vosaltres ja em coneixeu i sabeu que
sóc molt rialler. Estic molt content de ser-hi ja, aquí.

Hola a tothom, sóc en Sergi i us presento el meu germà, en Gerard Molins i Baix. Va néixer el 19 d’octubre
de 2011. De moment es porta molt bé, espero que creixi
aviat i pugui jugar amb mi!

Hola, sóc la Valeria, vaig néixer el 5 d’agost i la meva
germana gran és la Lola, que ja té 2 anys!

Sóc la Justina Maria. Vaig néixer el 2 d’octubre de
2011 i sóc romanesa. Estic molt contenta de viure
aquí.

Hola, sóc l’Anna Ros i Torrent. Vaig néixer el passat 22 de novembre. Els meus pares són l’Enric i la
Montse. Ara sóc la carbassona més petita del poble. Ens veiem per l’Armentera!
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Esports

Compe de bloc 2011
Després de la ressaca d’escalada del dissabte dia 19, i encara
amb els tendons i músculs adolorits, des de l’Associació Camins Verticals
fem una lectura molt positiva i estem molt contents
per tal i com va anar la festa bloquera.
Es per això que volem donar-vos les gràcies a tots aquells
que vàreu fer possible un dia fanàtic “a muerte”, tant aquells
que s’hi van deixar els dits en les diferents vies que es van
crear, com a aquells que van fer possible que es pogués
tirar endavant: la gent de l’Associació, les institucions, tendes, aquells que van passar una estona a donar ànims al
participants, famílies que ens han aguantat aquests últims
dies...
A tots vosaltres, moltes gràcies!

Cares de concentració.

Després de dividir els participants en dos grups, comencen
a atacar el plafó. Vies des de V fins a 6c són els problemes
a resoldre pels escaladors per poder passar les classificatòries.

En Pep donant les normes als participants moments abans de començar a estrènyer.

A les 9 h del matí van començar a arribar els primers participants, amb les inscripcions fetes i la dinàmica de la
competició explicada només ens queden uns estiraments
i a tibar!
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En dues tongades de mitja hora per grup i a un ritme frenètic, les primeres bufades i braços botits com a botifarrons
comencen a deixar-se veure entre els participants que, amb
sang i suor, lluiten contra la gravetat per arribar al TOP.
Després de dues hores tibant fort, les classificatòries arriben a la seva fi. Els jutges recullen els fulls de les vies per
comptar la puntuació i es decideix que sis escaladors passin a les semifinals. El públic clama els vencedors d’aquesta batalla, però la guerra ha de continuar...

Esports

1a participant femenina, els mascles
tremolen…

En Marc i en Rubèn compartint espai…

Tècnica i força per passar un pas complicat.

Es plantegen sis problemes a resoldre per aquests titans
de la verticalitat; els graus; des de 6c fins a 7a+. S’encavalquen els “pegues“, un darrere l’altre, tensió sana entre
els participants i expectativa per qui serà el següent a caure o a encadenar, la glòria o la derrota van de la mà i les
ments perverses dels creadors posen traves a les diferents
constitucions dels participants: passos llarg, llançaments i
ridícules presses són la tònica.

Sense pensar-ho es treu la samarreta i encara la via convençut de poder vèncer, i així és! Envoltat pels crits d’ànims
de la gent que empenta com si fos un tercer braç, aguanta
el pas i vola cap a la victòria. Així es com va anar i així quedarà escrit.

En Lluís visualitzant el següent pas.

Només ens queda donar les gràcies a tots per haver col·
laborat i us esperem l’any que ve a la III Compe de bloc de
l’Armentera.

Dels sis van quedar tres gladiadors que buscaven la glòria,
però només un hi pot arribar. Dues vies entre 7b-7b+ eren
els enigmes a resoldre. Un a un, lluiten per poder desxifrar
el codi amagat, l’emoció es palpa a l’ambient cada cop que
es realitza un moviment per arribar a la següent presa.
La gent vibra i crida quan els escaladors es barallen contra els seus mateixos límits. Es nota que el final és a punt
d’arribar i es decidirà qui és el vencedor de la trobada. Tot
es decideix amb un últim intent, només queda un guerrer
que ha superat tots els obstacles, però un últim moviment
el separa de la glòria absoluta.

Res millor per acabar que un bon dinar.
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Esports

VIES D’ESCALADA DE LA COMPETICIÓ
DE BLOC DE L’ARMENTERA 2011
Classificatòries
SORTIDA
De peu
Sit
De peu
Sit
Sit
Sit
Sit
Sit
Sit
De peu
De peu
Sit
Sit
Sit
Sit
Sit
Sit
Sit
Sit
Sit

VIA

Graduació

PUNTS

1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
5

V
V
V
6a
6a
6a
6a
6a

2
3
3
5
5
5
5
5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
20
20
20

6b
6b
6b
6b
6b
6b
6b
6b
6b
6c
6c
6c

EQUIPADOR
Pep Castro
Marc Ribó
Pep Castro
Marc Ribó
Pep Castro
Marc Ribó
Marc Ribó
Marc Ribó
Marc Ribó
Marc Sureda
Marc Sureda
Marc Ribó
“Nini”
Pep Castro
“Nini”
Pep Catro/ Marc Ribó
Marc Sureda
Marc Ribó
Marc Ribó
Marc Ribó

Semifinals
Sit
Sit
De peu
Sit
Sit
Sit

3
4
6
1
2
3

6c
6c
6c
7a
7a
7a

20
20
20
30
30
30

Pep Castro
Marc Ribó
Pep Castro/ Marc Ribó
Marc Sureda/ Marc Ribó
David “La jonquera”
“Nini” / Pep Castro

Final
Sit
Sit

7b
7b

“Nini” / Pep Castro/ Marc Ribó
Marc Ribó
MARC RIBÓ
Associació Camins Verticals

20

Esports

L’Armentera sobre rodes

Tot va començar ara farà un any quan
un reduït grup d’amics va començar
a trobar-se esporàdicament els caps
de setmana per fer sortides en bicicleta de muntanya. El bon ambient al
grup va fer que les sortides esporàdiques derivessin primer en una sortida
dissabte o diumenge i més endavant
en sortides fixes tant dissabte com
diumenge: l’excusa de l’esport ens
servia per passar una bona estona.
Pel poble va córrer la veu: “Un grup
de bojos no té res més a fer els caps
de setmana que quedar a unes hores
intempestives per deixar-se el fetge
en les pujades i la pell en les baixades (uns més que altres), però això
sí, s’ho passen bomba. A més, de tant
en tant organitzen sortides i dinars
de germanor amb la família”. Segurament, els dos últims punts van ser
claus perquè el grup anés creixent
fins a la vintena de ciclistes.
Amb el temps, les rutes dels voltants
es van convertir en rutina i vet aquí
que el terme municipal se’ns va quedar petit.

Gràcies a les noves tecnologies i a
un GPS un xic traïdor vam ampliar
fronteres explorant zones més llunyanes, però no en teníem prou,
necessitàvem noves emocions, fer
alguna cosa diferent, i així va sorgir
la idea que pedalar de nit podia ser
una experiència interessant. Encara
està per confirmar si l’èxit d’aquestes sortides nocturnes resideix en
la tranquil·litat i pau que es respira
pedalant per la muntanya de nit, o
és causat perquè sempre s’acaben
amb un toc al Cafè Catalunya.
Com tot col·lectiu, tenim la necessitat d’expressar el nostre vincle al

món, volem que quan algú ens vegi
pensi: “Ah, mira, un Garrafa”, volem
projectar l’orgull de pertànyer a un
club que no té ni un any d’història
ni existeix formalment. Fent equipaments personalitzats ho hem
aconseguit i el nostre logo, com no
podia ser d’una altra manera, és un
carbassó.
Al bloc ccgarrafa.blogspot.com podreu seguir les nostres peripècies,
amb fotos, amb cròniques i amb les
convocatòries del cap de setmana
per a qui s’hi vulgui apuntar.
CLUB CICLISTA GARRAFA
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Educació - Llar d’infants

A l’Armentera ja tenim una
veritable escola d’Educació Infantil!
Els més petits de la colla es mereixien des de fa temps una escola
a la seva mida i amb els recursos adequats per convertir-la en un
veritable centre d’educació infantil. I s’ha aconseguit!
Ja no és un centre lúdic o d’esplai, ara el centre depèn
de la Conselleria d’Ensenyament, i és, doncs, equiparable a qualsevol altre centre educatiu, i es regeix per
la mateixa normativa respecte a espais, seguretat i
formació dels professionals.

•. Afavorim la capacitat d’expressar-se espontàniament.

La Fundació Petit Reig, amb més de quaranta anys
d’experiència en el camp de l’Educació Infantil, gestionem actualment la Llar d’Infants amb un projecte
definit amb el lema: “Escoltem l’infant”.
Volem oferir amb imatges la pràctica dels nostres
principis educatius:
•. Mirem de satisfer les seves necessitats per a una
vida sana i volem fer-los sentir-se estimats com a individus especials i únics.
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•. Els ajudem a fer-se autònoms i independents dels
adults.

Educació - Llar d’infants
•.Els donem confiança en si mateixos i entusiasme per
aprendre.

•.Volem ser un suport per a les famílies.

•. Desenvolupem la sociabilitat, amistat i cooperació
amb els altres.

• .I donar per sobre de tot felicitat : és a dir, joc, alegria
i diversió.

23
desembre 2011
DESEMBRE

Educació - CEIP Fluvianets

Una escola independent
Benvolguts/des amics/gues, pares i mares, nens i nenes.
En primer lloc i des de l’escola Fluvianets, volem desitjarvos un molt bon curs 2011-2011.
Aquesta breu introducció és per informar que aquest curs
marca un moment important en la història de l’escola Fluvianets de l’Armentera, ja que a partir d’ara deixa de pertànyer a la ZER Empordà (zona escolar rural) per passar a ser

una escola independent. Després de molts cursos anant de
la mà amb altres escoles rurals, l’escola Fluvianets comença una nova etapa, plena d’il·lusions i nous horitzons que
esperem compartir amb molts de vosaltres i, especialment,
amb tots els infants que, en el seu somriure i la seva mirada,
ens recorden, dia rere dia, que hi ha molts motius per ser
feliços.

Fira de la poma 2011
El passat 9 d’octubre, els nens i nenes de l’escola Fluvianets
de l’Armentera van decorar l’escenari de la sala nova del
poble amb pomeres fetes amb material reciclat. També les
àvies del poble van col·laborar en la decoració de la sala. Cadascuna de les quatre pomeres simbolitzava una estació de
l’any i, per això, les acompanyaven dites de cada estació.
A l’esquerra de l’escenari, els de Cicle Inicial van fer la pomera de l’hivern amb ampolles de plàstic de totes les mides i
un gran núvol de cotó fluix al capdamunt. La dita que l’acompanyava deia: “La perdiu i la poma, a l’hivern és bona”. A la
seva dreta, els de Cicle Mitjà, van fer la pomera de la primavera amb rotllos de paper i paper seda i un núvol plujós. La
dita deia: “Quan floreix la pomera ets a la primavera”. Els de
Cicle Superior es van encarregar de fer la pomera de l’estiu
amb esponges i un sol ben llampant. La dita era: “A l’estiu, el
cel descobert i el pomer verd”. I, finalment, els més menuts
d’Infantil van fer l’arbre de la tardor amb cartró i paper amb
les seves mans i un núvol plujós. La dita deia: “Per la tardor,
cull les pomes abans no vinguin les bromes”.
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Educació - CEIP Fluvianets
La castanyada
Aquest curs, els nens i nenes de Cicle Mitjà
(3t i 4t) vam decidir fer una obra de teatre per
celebrar la festa de la castanyada. Primer
vam decidir quins personatges sortirien a
l’obra, després vam triar l’any i el lloc de la
història. Tot seguit, començàrem a pensar i
escriure l’obra de teatre i, una vegada escrita,
es va decidir el títol: La castanyera.
Un cop amb l’obra escrita, es va triar el personatge que feia cadascú. Els personatges
de l’obra eren: castanyeres i castanyers, gegants, arbres i narradors. Una vegada cada
un va tenir el seu paper s’ho va emportar a
casa per estudiar.
Dies posteriors vàrem estar assajant perquè
així ens ho aprenguéssim i sabéssim representar cada personatge. El dia abans de la representació vam establir com aniríem vestits i
com ens situaríem en l’escenari.
Un cop va arribar el dia de la castanyada, el
28 d’octubre a la tarda, vam representar l’obra
juntament amb els castanyers i castanyeres
de sisè que ens van acompanyar amb instruments i, sobretot, ens van dur les castanyes
i els moniatos. Durant l’obra també vàrem
cantar diferents cançons com ara: M’agrada
la tardor, Marrameu torra castanyes, La Castanyera,....
Una cop acabada l’obra ens vàrem menjar les
castanyes, els moniatos i les coques que havíem fet al matí. I així va ser com vam passar
el dia de la castanyada els alumnes de l’escola Fluvianets.
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Educació - CEIP Fluvianets
Súper Torti i Berdi: les mascotes de l’aigua de l’escola Fluvianets
El passat 2 de novembre va tenir lloc el concurs de dibuix
per triar la mascota del tema que es treballarà a l’escola
Fluvianets durant aquest curs 2011-12. El tema d’enguany
serà el de l’aigua.
Els de Cicle Superior van ser els encarregats de l’elaboració de les bases del concurs per triar la mascota de l’aigua.
Pares, mares, alumnes i mestres van participar en l’elecció
de dues mascotes: la d’Infantil i la de Primària.

En la categoria de Primària hi va haver un triple empat entre: Gotapeix, Fluviagota i Super Torti. Finalment, els guanyadors han estat: en Berdi i en Berdin a Infantil i Súper
Torti a Primària.
Felicitats i bona sort en aquesta nova aventura de l’aigua.

26

Educació - CEIP Fluvianets
Concert sorpresa d’un grup de música anglès
La tarda del divendres 4 de novembre vam tenir l’oportunitat de rebre a l’escola un grup de música anglès amb el
qual el nostre mestre de música havia tocat. Va ser una experiència increïble i molt interessant i vam poder veure i

sentir en directe instruments com el saxofon, les congues,
la flauta travessera, el joc de veus dels components... Va
ser una tarda molt especial en la qual tots i totes ho vam
passar d’allò més bé cantant i ballant.
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Educació - CEIP Fluvianets

Aprendre de la crisi
La crisi ha estat com frenar de cop quan anàvem a 120 per l’autopista.
Estem enmig d’un canvi brusc, inesperat i de conseqüències imprevisibles…
Però com tot a la vida, en podem extreure tant lliçons com coses positives.
L’anomenem crisi econòmica, però res d’això no hauria
passat si al darrere no hi hagués hagut una crisi de valors.
Malauradament, poc podrem fer ara, perquè hi ha canvis
que només es poden dur a terme de generació en generació. Però sí que és la nostra obligació, com a pares, intentar
que la generació dels nostres fills sigui millor que l’actual
o, si més no, que no caiguin en els nostres mateixos errors.
Hem d’intentar aprendre tot el que puguem d’aquesta crisi i
que ens serveixi de lliçó per educar els nostres fills.
Els hem d’ensenyar que si nosaltres ens enriquim a costa de
què d’altres s’empobreixin, tard o d’hora acabarem perdent
tots, que només podrem avançar si tots hi guanyem. Que no
podem passar per sobre de tots i de tot per aconseguir els
nostres objectius, que aconseguir-los és tan important com
la manera d’arribar-hi. Respectem els altres, donem significat a la paraula ‘solidaritat’ que està tan de moda, intentem
empatitzar amb ells i actuem en conseqüència.
Sempre han existit i sempre existiran persones que es vulguin aprofitar dels altres, que el seu principal valor serà el
de la cobdícia, el seu objectiu guanyar diners que no podran
gastar en deu vides, però hem de fer el possible perquè els
nostres fills no siguin així.
Van jugar amb les debilitats innates a la condició humana:
la cobdícia ens va fer caure en el parany, com molts han dit
‘ens van oferir uns diners que no teníem per comprar coses
que no necessitàvem’, i l’enveja va ser conseqüència del
punt anterior: tothom es comprava un pis o casa, anava en
un cotxe de gamma alta, feia les vacances en destinacions
exòtiques i emplenava la casa de joguines per Nadal i, és
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clar, ni nosaltres ni els nostres fills no podíem ser menys. I
la roda no es va aturar, fins ara.
I ara ens adonem que potser som igual de feliços sense
tot allò, que hem de recuperar la saviesa dels nostres avis
quan ens deien que no s’havia d’estirar més el braç que la
màniga, que hem d’aconseguir que els nostres fills prenguin
consciència i valorin tot el que tenen, no el que no tenen,
que no és més feliç qui més té, sinó qui menys necessita,
que entenguin que les coses materials que posseïm no et
defineixen com a persona, que són els teus actes, la teva
família, els teus amics i la gent que t’envolta el que realment et defineix. I això, no es compra amb diners.
De retruc, també ens hem adonat de sobte que el món no
és infinit, que els recursos que mai ningú no va pensar que
es podien esgotar, s’estan acabant. Els hem d’ensenyar a
reciclar, que entenguin que hi ha coses que un cop s’han
fet servir es poden reutilitzar, que la cultura de l’“utilitzar
i llençar” no és sostenible, i que preguin consciència que
els únics futurs perjudicats seran ells. Posem cubells per la
recollida selectiva a la cuina i que aprenguin a on va cada
deixalla, posem un compostador per reciclar els residus orgànics. Si s’omplen de la cultura del reciclatge a casa, mai
no l’abandonaran, i això és el que necessitem.
I no hem d’oblidar mai que una de les coses més importants que podem deixar en herència als nostres fills, i que
ningú no els podrà prendre mai, és l’educació que rebin de
nosaltres.
AMPA DEL CEIP FLUVIANETS

Racó Jove

Resum d’activitats a l’Espai Jove
Durant aquest últim semestre, des de l’Ajuntament de l’Armentera
s’han programat diferents activitats a l’Espai Jove proposades pels joves
i consensuades per l’àrea de Joventut. Es tracta d’activitats lúdiques,
culturals i formatives que volen donar resposta a les necessitats
dels joves del nostre municipi.
Actualment, continuem amb la dinamització del rocòdrom i
les classes de gimnàstica cada dimarts i dijous. Pel que fa
als mesos d’estiu, es va organitzar una programació fresca
i engrescadora. D’aquesta manera, al mes de juny es va fer

una sortida al Paintball de Vilopriu i al mes de juliol, en canvi, un campionat de tres dies de Bolei Platja i una sortida en
caiac a Sant Pere Pescador i, finalment, altra activitat molt
divertida va ser la sortida a l’Aquabrava de Roses.
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Racó Jove
El passat mes d’octubre va tenir lloc al bar de
la Sala Nova de l’Armentera un taller de tast de
cerveses, a càrrec de Joan Benejam, enòleg i
sommelier. L’activitat tenia per objectiu apropar i donar a conèixer el procés d’elaboració
de la cervesa i distingir els diferents graus de
fermentació. La sessió es complementava amb
un tast de diferents cerveses, algunes d’artesanals o de marques més conegudes. També
es va poder tastar una cervesa amb poma, amb
motiu de la XVI Fira de la Poma de l’Armentera. Una desena d’assistents van poder gaudir
d’aquest taller.
Després de la trobada de Casals d’Estiu el passat mes d’agost a Castelló d’Empúries, on els
nens i nenes del casal d’Estiu de l’Armentera
van treballar el reciclatge i la reutilització, en
Pitu va començar la gira per tots els pobles de
la comarca per gravar el videoclip de la cançó
“Si triem junts sona millor”. Per aquest motiu
es va convocar a participar tota la gent del municipi, i trobar-nos tots el dia 30 de setembre a
la plaça de l’Església. Ho podeu consultar a la
següent adreça:

http://pitutries.mediambient-altemporda.org

d’escalada, un curs d’escalada per a nois i noies de 13 a
18 anys i/o sortides populars per conèixer l’entorn.

Volem aprofitar per agrair la vostra participació a les
diferents activitats i esperem que us animeu a explicarnos les vostres propostes i iniciatives, directament a
l’Espai Jove o a través del Facebook cercant “Joves de
l’Armentera” i “Anna de Joventut”.

“Per tal de donar-nos a conèixer en el municipi hem preparat un vídeo explicant qui som i què és el que fem, i
també poder explicar què és el que ens agradaria fer amb
la gent del poble, activitats amb joves, adults, etc... i aprofitar el rocòdrom i els recursos del nostre municipi”.

També cal destacar la participació de l’Associació Camins Verticals de l’Armentera en la II Trobada d’Entitats
Juvenils de la comarca de l’Alt Empordà, organitzada per
l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal que va tenir lloc
a la Rambla de Figueres el passat 24 de setembre. En
la trobada varen participar-hi diferents entitats juvenils.
A la parada de l’Associació podies trobar informació i
també la projecció d’un vídeo de Camins Verticals. A part
de la mostra hi havia tallers juvenils, concerts i un dinar
popular.

El dia de la presentació va ser el 12 d’octubre a l’Espai
Jove.

L’Associació, de caire esportiu, pretén donar alternatives
d’esport als habitants del municipi, sobretot als joves, que
tradicionalment s’han vist obligats a desplaçar-se per a
aquesta fi. Tot i que en l’actualitat, i gràcies a les instal·
lacions, ha canviat la dinàmica, des de l’Associació també volen aprofitar el rocòdrom i dinamitzar-lo en benefici
de tots, amb una sèrie de propostes com un campionat
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Salut

La Grip
Què és la grip?
La grip és una malaltia respiratòria aguda, generalment autolimitada i provocada pel virus influença.
Es manifesta amb febre, malestar, picor i congestió de
nas, tos, mal de cap i inflamació de les mucoses respiratòries. Pot evolucionar des d’una infecció lleu, que
en la major part de persones dura de 7 a 10 dies fins a
ser mortal quan apareixen complicacions. Cal anar en
compte en persones d’edat avançada, malalts crònics
i embarassades.
Normalment es presenta com una epidèmia, des de
finals de la tardor fins al principi de l’hivern.

Com es contagia?
El virus de la grip és molt contagiós. Es transmet de
persona a persona a través de minúscules gotetes
de saliva que són expulsades pel nas o per la boca
quan parlem, tossim o esternudem. Aquestes gotes
són transportades per l’aire i contaminen els objectes o directament a les persones que transmetran
la infecció; també si ens toquem la boca, el nas o
els ulls després d’haver estat en contacte amb el
virus.

Com es pot prevenir?
La millor forma de prevenció és la vacunació, tant per
protecció individual com per limitar la circulació del
virus. És una vacuna d’una sola dosi i la màxima protecció s’aconsegueix després de dues setmanes.

Tractament de la grip
Tractament NO farmacològic:
• Dieta equilibrada i lleugera.
• Fer bafs amb vapor d’aigua.
•.Augmentar el consum de líquids.
• Fer gargarismes antisèptics.
• Evitar l’alcohol i el tabac.
•.Fer neteges nassals amb aigua salina
• Humidificar l’ambient.
•.Llepar caramels de mel, llimona, eucaliptus.

Ens hem de vacunar cada any de la soca del nou virus
mutat.
S’han de vacunar les persones majors de seixanta
anys i totes les que siguin menors de seixanta i que
pertanyin a un grup de risc: persones que pateixen certes malalties cròniques, immunodeprimits,
aquells que convisquin o cuidin persones de risc,
personal sanitari, dones embarassades (es protegeix la mare i el fetus, fins i tot al nounat fins al
6è mes. Es recomana la vacunació a partir del 2n
trimestre d’embaràs).
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Tractament farmacològic:
u

Tractament etiològic “antivirals”:

Tractament dirigit al virus que impedeix la
seva disseminació a l’organisme. Han de ser
receptats pel metge i administrar-se molt a
l’inici de la malaltia perquè puguin ser eficaços.
u Tractament simptomàtic “antigripals”:

Tractament dirigit a alleugerir els símptomes.
•. Analgèsics/antipirètics: disminueixen la
febre, el mal de cap, de coll i el malestar en
general. Paracetamol, ibuprofè, àcid acetil
salicílic.
•. Antitussígens: només en cas de tos improductiva, tos seca. Dextrometorfà, codeïna,
cloperastina.
•. Mucolítics: disminueixen la viscositat de la
secreció mucosa. Carbocisteïna, ambroxol,
bromhexina, acetilcisteïna.
•. Expectorants: estimulen els mecanismes
d’eliminació d’esputs. Guaifenesina.
•. Antihistamínics: disminueixen la quantitat
de moc secretat i disminueixen la congestió
de nas. Prometacina, clorfenamina.
•. Descongestius: disminueixen la congestió
nasal. Efedrina, pseudoefedrina, fenilefrina,
nafazolina.
•. Antisèptics bucofaríngecs: desinfecten la
zona i eviten sobreinfeccions. Clorhexidina,
hexetidina.
•. Antiinflamatoris: calmen el dolor en efecte
local. Enoloxona, bencidamina.
•. Corticoides i anestèsics locals: per aplicar
al coll o a les fosses nasals. Lidocaïna, tetraïna, benzocaïna.
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Grip o refredat?
GRIP

REFREDAT

Característiques
Característiques
Símptomes
Símptomes

GRIP

REFREDAT

Període d’incubació
Inici
Causa

28-48 hores
Agut
Virus influença
AiB

12-72 hores
Lent
Rinovirus, coronavirus, altres...

Duració
Febre

5-7 dies
Molt alta (38-40º)
durant dies
Freqüents
i molestos
Molt intens

Variable
No n’hi sol haver

Dolor muscular
Mal de cap
Dolor lumbar
Esternuts
Irritació ocular
Congestió nasal
Mal de coll
Tos

Calfreds
Fatiga, debilitat

Sí
Ocasionalment
De vegades
Poques vegades
De vegades i
no molt fort
Sol ser seca i es
pot complicar
Sí
Sí, molt pronunciada a l’inici

Poques vegades
i lleus
Poques vegades
i lleu
No
Sí, molt freqüents
Sí, freqüent
Sí, abundant
Sí, fort i ressec
Molt freqüent,
inici seca i després
productiva
Poques vegades
Moderada

Atenció farmacèutica
Poden dispensar-se antibiòtics per al tractaments de la grip?
La grip és un procés gripal que no es cura amb antibiòtics. Només s’utilitzen antibiòtics quan hi ha risc d’una
sobreinfecció d’altres gèrmens.

Salut
Per què ens hem de vacunar de la grip
cada any?
Els virus de la grip evolucionen constantment amb ràpids canvis. La composició
de la vacuna es modifica cada any perquè
inclogui els tres subtipus per permetre garantir la protecció en front de les soques
prevalents cada temporada. Per tant, cada
any rebrem la protecció del nou virus mutat.
La vacuna em pot provocar la grip?
No! La vacuna mai no pot provocar la malaltia, ja que es fabrica amb restes de virus
morts.
Per què comença a la tardor?
En aquesta època comencen a baixar les
temperatures i les nostres defenses perden força contra els agents infecciosos.
Quan augmenta la temperatura del nostre
cos significa que les defenses estan actuant, per tant, la febre és una reacció del
cos per ajudar-nos a combatre els virus.
Com prevenir-la?
El millor és mantenir uns hàbits saludables
perquè el nostre organisme tingui el sistema
immunitari fort davant dels virus. Ho aconseguirem portant una dieta equilibrada. És
molt important la dieta, combinant les fruites
i verdures amb llegums i cereals integrals
que ens aportin les vitamines i minerals necessaris, evitant l’estrès, no exposant-nos
a canvis bruscos de temperatures, descansant bé i fent una mica d’exercici físic.

CONSELLS
1. .MOCADORS DE PAPER: per la congestió, mocar-nos o esternudar, utilitzar mocadors
de paper d’un sol ús; així evitem que els virus tornin a entrar a l’organisme.
2..VENTILACIÓ: Ventilar els espais perquè corri l’aire i marxin els virus, amb cinc minuts
alguns cops al dia, n’hi ha prou.
3..BEURE LÍQUIDS: L’aigua “neteja” i elimina els contaminants alhora que hidrata. Es pot
beure aigua, sucs, infusions o caldos.
4..EVITAR LA IRRITACIÓ: Posar-nos caramels per estimular la salivació i així evitar tossir
i irritar la gola. També n’hi ha de balsàmics que ens ajuden a obrir les fosses nasals i a
què l’aire passi millor pel nas i la boca.
5.. RENTAR-SE LES MANS: Cal rentar-nos les mans per evitar el contagi de les petites
gotetes que hagi pogut expulsar algú que porti el virus. El rentat ha de ser com a mínim
de 15-20 segons de durada, insistint a les ungles i als dits.
6.. DESCANSAR: Si tenim la grip, el millor és quedar-nos a casa tranquils i reposar per
curar-nos i no contagiar.
7..DESCONGESTIONAR: És recomanable fer dutxes i banys nassals per estovar la mucositat i ajudar a eliminar-la i evitar complicacions amb sèrum fisiològic i/o aigua salina.
8..NO FUMAR: Fumar debilita el sistema immunitari i dificulta la funció dels pulmons.
9.. NO BEURE ALCOHOL: L’alcohol també debilita el sistema immunitari i a més a més,
deshidrata el cos, ja que capta l’aigua que tenim.
10. .DESINFECTAR: Desinfectar els objectes, si pot ser amb solucions hidroalcohòliques
o productes desinfectants adequats, ja que els virus poden sobreviure fins a tres hores
fora de l’organisme o a sobre la pell.
11.. PREVENIR AMB SUPLEMENTS ALIMENTARIS O HOMEOPATIA: La població que no
s’ha de vacunar, no ha de baixar la guàrdia, ja que el virus de la grip muta molt i no vol dir
que siguin immunes als seus efectes. La homeopatia és una solució eficaç que estimula
el sistema immunitari com a preventiu i també com a tractament. El seu principal avantatge és que pot ser utilitzat en embarassades, persones d’edat avançada, polimedicats
i nens i bebès sense provocar cap complicació, fins i tot també en aquells que ja s’han
vacunat. Existeixen productes naturals que també ajuden a estimular les nostres defenses, com el pròpolis o els lactobacil·lus.

Cristina Lucas - Farmacèutica de l’Armentera

L’Armentera contra el càncer
Com cada any, ens plau donar-vos els resultats de la capta del dia contra el càncer a l’Armentera. A la postulació de la fira de la poma s’hi van recollir 1.478,05 euros, entre els quals hi havia
un donatiu de “la Caixa” per un import de 150 euros.
El diumenge, 29 de maig, el grup musical de la Cate va representar a la Sala nova “Vuit dones”,
que ens va transportar a la França dels anys cinquanta, adaptant l’obra de Robert Thomas.
La Paquita Salleras va regalar el quadre “Paisatge amb ametllers”, fet amb pintura acrílica.
El berenar el van oferir els voluntaris i les voluntàries de “L’Armentera contra el càncer”.
Es van recollir 923 euros.
D’aquesta manera, en total s’han recollit enguany 2.551,05 euros.
Moltes gràcies per la vostra participació.
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Els Deulofeu, apotecaris
L’Armentera ha disposat de farmacèutics amb tota seguretat des
del segle XVII i encara probablement des d’abans. En els documents
antics es troben dues denominacions dels professionals destinats
a la preparació i venda de medicaments.
Per una banda es parla de “pharmacopulo”, paraula grega que defineix “el que fa medicaments”; d’aquesta es
derivaria directament el mot “farmacèutic”. Per una altra,
s’utilitza el nom “apotecari”, que en grec significa “el que
emmagatzema (o ven)” medicaments; el mot llatí corresponent seria “boticarius”.

Pere Deulofeu i Camps es casà amb Isabel Carcolé i Ferrer,
natural de Cornudella, al Priorat.

Tradicionalment, els oficis s’organitzaven en col·legis locals. Els de l’Armentera estaven integrats al de Castelló. Els
apotecaris formaven part del Gremi de Comerciants i Notaris, sota l’advocació de sant Miquel Arcàngel.

Aquest Deulofeu estudià la carrera de farmàcia a Barcelona i l’acabà als 23 anys. Posteriorment s’establí a l’Armentera i esdevingué un personatge tan vinculat a la vida
del poble que fins i tot la tradició popular li dedicà aquests
versets: “L’apotecari, l’apotecari, era un home molt savi i
intel·ligent. Feia els pegats amb la paella i les medicines
amb el morter”.

En documents referents a l’Armentera trobem un “boticarius” de nom Hieronimus (Jeroni) Llorens, l’any 1626.

El matrimoni esmentat, instal·lat al carrer de Genover núm.
4, va infantar l’any 1854 el primer Deulofeu nascut al poble,
en Martí Deulofeu i Carcolé.

Durant el segle XVIII hem localitzat dos “pharmacopuli”
que porten els noms de Pere Josep Coll i Raimon Roig.
L’any 1724 apareix la família d’“apotecaris” Cortey, establerts al carrer de l’Arn.
Els darrers personatges d’aquesta nissaga són: Josep Cortey, apotecari, casat amb una pubilla Maranges (probablement dels Maranges de l’Escala) i el seu fill Domingo Cortey
i Maranges, confiter i adroguer.
Tots dos protagonitzen l’any 1796 un plet contra el farmacèutic de Girona Josep Sambola, però no per motius professionals sinó per divergències respecte a l’arrendament
del molí de l’Arbre Sec, conegut llavors com el “molí d’en
Cortey”.
A l’inici del segle XIX (l’any 1805, actua de testimoni en un
testament) arribà a l’Armentera, procedent de Pals, Antoni
Deulofeu, apotecari, el primer farmacèutic de la nova nissaga. Aquest, probablement, va substituir els Cortey en el
servei de la salut del poble.
Posteriorment, trobem en Pere Deulofeu i Camps com a
alcalde des del 13 de gener de 1850 fins al 13 de març de
1851. Uns anys després, el 1866, un altre Deulofeu, en Joan,
potser germà d’en Pere, figurarà també documentat com a
batlle.

En Martí Deulofeu i Carcolé, als 23 anys (1877).
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Es casà amb Lluïsa Poch i Coderch, natural de Cistella, filla
d’Isidre Poch, de Vilarig i Margarida Coderch, d’Espolla.
L’any 1892 va ser nomenat secretari de l’Ajuntament de l’Armentera.
El matrimoni Deulofeu-Poch va tenir dos fills: En Pere, nascut el 1879 i l’Alexandre, nascut el 1881, però que va morir
prematurament quan encara era un infant.
En Pere Deulofeu i Poch, que va estudiar farmàcia per continuar la tradició familiar, es casà amb Anna Torres i serra,
de Figueres, filla d’Ignasi Torres i Butinyà, també de Figueres i de Dolors Serra i Antigó, de Sarrià de Ter.
En Martí Deulofeu i Carcolé quedà vidu i es tornà a casar,
més o menys quan ho va fer el seu fill Pere.
La segona muller d’en Martí, Isabel Salleras i Soler, la qual
feia temps que treballava com a serventa per a la família,
era filla de Joan Salleras i Boher i de Ruperta Soler, ambdós
de l’Armentera.
Cada un d’aquests matrimonis van tenir fills amb molt poc
temps de diferència.
En Martí, de les seves segones núpcies, va tenir una filla,
Anna, nascuda el 15 de novembre de 1902 i poc més d’un
any després, el 3 de desembre de 1903, un fill, que es digué
Cassià.
En Pere va tenir un fill, l’Alexandre, nascut el 20 de setembre de 1903.
En Martí Deulofeu morí el 7 de juliol de 1919.

Els dos petits Deulofeu, oncle i nebot, coincidiren al poble només els seus primers mesos de vida, però mai no
perdran el contacte familiar i ambdós seguiran la carrera
de Farmàcia. En Pere marxà a Sant Pere Pescador per
regir la farmàcia del poble i l’any 1912 muntà l’oficina de
Figueres.
Seguint les passes dels dos personatges, ens assabentem
que estudiaren junts el batxillerat a Figueres i començaren
plegats la carrera de Farmàcia a Barcelona. A partir del segon curs, l’Alexandre es traslladà a Madrid i en Cassià a
Granada, on acabaren els estudis
L’Alexandre torna a Barcelona i es llicencia també en Ciències Químiques.
Probablement, els dos Deulofeu tenien trets de caràcter
comuns, encara que, desenvolupats en ambients diferents,
les seves vides van anar divergint progressivament.
De tots és coneguda la impressionant tasca d’investigació
desenvolupada per l’Alexandre; la seva capacitat d’anàlisi i
d’anticipació era extraordinària. Però si haguéssim de destacar un tret excepcional, seria el de la seva curiositat per
totes les branques del saber: la química, la història, l’art,
la música, la política, el periodisme... Tot el motiva positivament.
Per la seva banda, en Cassià, apassionat també en diverses manifestacions culturals, s’interessa per l’astronomia i
l’astrologia, es converteix en un expert en els costums dels
animals relacionats amb la cacera, i manté la disciplina
d’escriure diàriament tant els esdeveniments que succeïen a l’Armentera i les seves rodalies, com les notícies de
premsa que parlaven dels últims descobriments científics.
Tots dos estaven interessats en multitud de temes, la majoria dels quals no estaven directament relacionats amb la
seva professió, que era a la vegada el seu mitjà de vida.
Una anècdota relacionada amb els dos personatges aclareix aquest punt de vista.

En Martí Deulofeu, als 58 anys.
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Un veí de l’Armentera va anar a la farmàcia regentada per
en Cassià a fer-se preparar una fórmula magistral. Al cap
d’un estona de mirar-la, aquest li diu: “Mira, ja fa molt temps
que no preparo fórmules; més val que la portis a l’Alexandre
a Figueres, que en té més pràctica”. El veí, obedient, se’n
va a Figueres cap a la plaça de la Palmera. L’Alexandre es
mira la recepta i li diu al malalt: “Em pots dir per a quin mal
està destinat aquest remei?. És que la lletra d’aquest metge
és molt difícil de llegir”. Cal dir que la història deuria acabar
amb la preparació correcta de la recepta, perquè el llavors
malalt encara és viu.

Història
En Cassià tampoc no va tenir una vida agradable, però en
aquest cas per causa de l’entorn familiar. El divorci de la
seva primera muller, la malaltia de la filla i la incomprensió
de la segona muller no li facilitaven molt els sentiments optimistes.
El seu temperament era propens al joc. Creia tenir la sort a
la mà. Participava en tots els jocs d’atzar que li proposaven.
Fins i tot al llit de mort seguia amb interès els resultats dels
partits de futbol i diuen que va comentar: “Aquest equip
m’ha fotut la quiniela”. En aquests dramàtics moments, per
a ell encara el més important era el resultat de la quiniela.
Es va casar dues vegades: la primera amb Assumpció Vilar
i Casamajó, de qui es divorcià l’any 1935, i la segona amb
Francesca Llach i Arnall, filla de Joan Llach i Vicens, de
l’Armentera i de Maria Arnall i Cusí, de Marzà.
Del primer matrimoni va tenir una filla, Maria Rosa, i del segon una altra, Maria Lourdes, i un fill, Martí, nascut el 30 de
gener de 1942. Aquest últim, d’aguda intel·ligència, va morir
a causa de la descàrrega d’un llamp, enmig d’una gran tempesta, a l’edat de 28 anys.
L’Alexandre
Deulofeu.

Oncle i nebot de segur que estaven molt més interessats
per les seves investigacions que per despatxar al taulell de
les respectives farmàcies.
Cap dels dos va ser el que podríem considerar una persona feliç. L’Alexandre va lluitar sempre contra el poc reconeixement que rebia la seva obra, contra el silenci oficial.
Volia que estudiessin les seves teories; desitjava discutir
els arguments en contra, però no el consideren ni el desmenteixen. No dialoguen, l’ignoren. I això en una persona
que desenvolupava una capacitat de treball extraordinària
i presentava unes teories vertaderament revolucionàries
dins del món científic, era per sentir-se’n molt indignat.

Cassià Deulofeu es manifestava noctàmbul. Al terrat de
casa seva hi tenia instal·lat un telescopi, amb el qual observava el firmament, junt amb aquells veïns també enamorats
de la nit, que l’acompanyaven en les troballes astronòmiques, ocasió que celebraven plegats amb alguna copeta.
Expliquen els armenterencs que el van conèixer, que en Cassià era molt hàbil en la caça amb reclam, especialment de la
guatlla i encara recorden quan en va fer pujar una fins al terrat i va aconseguir que caigués exactament als seus peus.
Havia reunit una important col·lecció de notícies de premsa retallant de diaris i revistes totes les que considerava
d’interès científic, polític, econòmic i especialment les que
feien referència a temes locals.
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Una anècdota que defineix el tarannà de l’apotecari consisteix en el darrer diagnòstic de la seva malaltia, sobre
la que opinà quan sentia la imminent arribada d’un vòmit:
“Si és d’estómac no serà res, però si és de sang, sóc
mort”.
El final dels dos no va ser fàcil: l’Alexandre patirà un
càncer d’ossos que no li permetrà completar la seva
obra tot i que en previsió de la seva prematura mort decideix concentrar els darrers volums per facilitar-ne la
publicació.
En Cassià era víctima d’una greu afecció pulmonar que li
reduí dràsticament la seva activitat. Sort que no va veure
com una vegada mor tot el recull d’informació de tants
anys, i els seus llibres, van ser destruïts expressament i
llençats a les escombraries. Tot s’ha perdut.
L’Alexandre s’establirà a Figueres, ciutat molt activa durant els primers decennis del segle XX, exercirà de professor a l’Institut, viurà intensament la política rodejat
d’intel·lectuals i finalment s’exiliarà a França, on seguirà
formant-se culturalment.
Al seu retorn, es concentrarà en la difusió de les seves
investigacions històriques per mitjà de llibres, articles,
conferències i viatges per diferents països.

En Cassià Deulofeu.

Aquest llegat es perdé totalment quan, poc temps després
de la seva mort, la vídua va llençar a les escombraries tots
aquells documents junt amb valuosos llibres de farmàcia,
alguns d’ells recordats com “incunables” i antics pots de
ceràmica que decoraven les prestatgeries de l’establiment.

FARMÀCIA

En Cassià es quedarà a l’Armentera, un poble de pagès,
al front de la farmàcia familiar, aïllat del món científic i
viurà l’actualitat a distància mitjançant les notícies que
pot escollir de la premsa i que col·leccionarà curosament.
Amb la mort d’aquests dos personatges, els descendents
que els sobrevisqueren van ésser noies, per la qual cosa
la dinastia directa Deulofeu s’ha extingit després de més
de cent anys d’exercir la professió de farmacèutics al
nostre poble.

Colomer

Quan en Cassià va morir, el 28 d’abril de 1964, a l’edat de
60 anys, la farmàcia va estar un temps regentada per la
seva vídua, Francesca Llach; després va ser llogada a
una farmacèutica totalment desvinculada de la família
Deulofeu.

Ave Maria, 3
Telèfon 972 22 04 77
L’Escala (Girona)

Per deixar testimoni de l’agraïment de l’Armentera envers aquesta nissaga, se’ls ha dedicat una placa commemorativa a la façana de la farmàcia de la plaça, que
avui encara continua oberta, si bé és gestionada per
professionals aliens a la família.
JOAN RAMON INGLADA
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Els horts de l’Armentera dels anys
cinquanta del segle passat
Al nostre poble, com a tots els pobles d’arreu de Catalunya,
i des de temps immemorials, es conreaven aquestes petites feixes
de terra que coneixem com a horts. Estaven ubicades, majoritàriament,
a la vora del rec de Molí que travessa el poble.
Als horts que estaven situats en zones de regadiu, a l’Armentera, en dèiem “arriegos”, denominació que encara es
manté avui en dia.

Els “arriegos” s’estenien en els camps que actualment delimiten el camí dels Arriegos amb la carretera de l’Armentera a Saldet.

Molts d’aquests horts han anat desapareixent, sobretot els
“arriegos”.

Cada casa tenia el seu hort.

Pel fet d’estar ubicats –els “arriegos”– en zones de regadiu, amb el pas dels anys i la contínua evolució de les feines
de pagès, s’ha facilitat l’arrasament i posterior dedicació a
altres conreus més productius com el blat de moro, la userda o els –presents a tot arreu– camps de pomeres.
Els horts s’estenien a les vores del Rec de Molí, des de la
cruïlla de l’actual ronda d’Orient amb el carrer de la Mar,
fins a prop de Saldet, ja en terme municipal de Ventalló.
En el mapa adjunt estan fixats, a grans trets, els límits dels
paratges que ocupaven els horts i els “arriegos”. No cal dir,
basats, tan sols, en el record i fins allà on la memòria ens
ha estat fidel.

Ni casa sense hort, ni celler sense most
Així com en el conreu de la terra hi havia diferències notables en la quantitat de vessanes que menava cada casa, no
passava el mateix amb els horts. Gairebé tots eren de les
mateixes dimensions: els horts, majorment, un quartó, els
“arriegos”, de mitja vessana i alguns d’una vessana.
Possiblement l’explicació del democràtic repartiment
d’aquests tipus de conreu la podríem trobar en el fet que
l’hort era el rebost de la família.
De la mateixa manera que cada casa tenia un pati, més
gran o més petit, a on criava els diferents tipus d’animals
destinats a l’alimentació de la família, la finalitat dels horts

Hort.
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era tenir assegurats els aliments vegetals com les hortalisses, els llegums i la fruita.

Qui té hort proveït, amb poc pa va tip
La feina principal del pagès, la de tot el dia, era el conreu dels
cereals i la ramaderia. La feina de l’hort era complementària.
Potser per aquesta raó i pel fet de ser menys carregosa, la
dona hi tenia un paper més rellevant.

L’hort, petit; l’era, ben gran
Altra cosa era l’hortolà, persona o família que es dedicava,
expressament, al conreu de llegums i verdures per vendre;
és a dir, com a mitjà de vida.
El rec de Molí proporcionava als horts l’aigua indispensable
per al reg de les plantes.

Hort sense aigua, casa sense teulada
L’aigua del rec era a un nivell inferior a l’hort, per la qual
cosa s’havia de pouar. Calia pujar-la dels fons del rec, galleda a galleda, una feina gota fàcil de portar a terme; no
havia arribat encara l’ús dels motors per extreure l’aigua,
pujar-la i abocar-la a les regues de les plantes.
L’operació era facilitada mitjançant un giny, un aparell molt
rudimentari anomenat poalanca, que des de l’època dels
romans ens ha arribat fins als nostres dies.
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Consistia en una barra vertical de fusta clavada a terra i
una altra d’articulada, que en un extrem portava un contrapès i a l’altre extrem una corda on anava penjada una
galleda, dita també poal, amb la qual es recollia l’aigua del
rec i s’abocava a les regues.
Com es pot molt bé entendre, la poalanca es feia anar a pes
de braços, com tantes i tantes de les feines de pagès.
I no tan sols pouava aigua, com ens indica el refrany:

El fang del rec de l’hort,
és fem que val a preu d’or
En els “arriegos” les operacions de regar eren més planeres, més còmodes. Només calia fer una obertura en el marge de les petites sèquies que limitaven les feixes de terra, o
obrir una petita comporta que donava entrada a l’aigua.
Al poble hi havia dues cases que es dedicaven al planter, és
a dir, criar les plantes especialment destinades a ser trasplantades: eren l’Emili Salleras (can Blasi) i en Ciset Ferrer
(can Co), que proveïen la majoria del planter que es necessitava per als cultius dels horts del poble.
Als horts i als “arriegos” s’hi feien tota mena d’hortalisses i
llegums: tomates, enciams, escaroles, pebrots, cogombres,
albergínies, pastanagues, carbassons, carxofes, patates,
moniatos, pèsols, fesols, alls, naps, faves, bledes, cebes,
cols, bròquils, apis, mongetes tendres, mongetes de nasprar, mongetes d’esclovellar, julivert...

Història - Del passat quan era present

Poalanca.

Poc vi, pa de casa, no gaire carn, peix i...
verdura i llegum abundant

mes, tot fent constar que és una paraula ben viva en el parlar
d’avui dia de la gent de l’Armentera, i des d’anys ha.

Els arbres fruiters també formaven part d’aquells espais;
compartien terra amb la diversitat de les plantes.

És el que va fer l’Obra del Diccionari Català-Valencià-Balear quan va recollir la paraula “rego” com a sinònim de
regadiu i citant que es deia a Ullà i Torroella de Montgrí.

La fruita, tant se val crua com cuita
De l’ampla varietat de fruiters, s’hi collien cireres, pomes, peres,
prunes, codonys, figues, albercocs, préssecs, avellanes i finalment dispenses, una fruita molt especial per al nostre poble.
La seva singularitat rau en el fet que arreu de Catalunya aquesta fruita és coneguda com a nespra, però que a l’Armentera –i
només aquí– sempre se li ha dit, i se li diu encara, dispensa.
El fet que aquesta particularitat lingüística tan local s’hagi
mantingut durant generacions i no consti en cap dels principals diccionaris dels Països Catalans, ens fa pensar que potser deu ser perquè els nostres eminents lingüistes Pompeu
Fabra, Joan Corominas o Mossèn Alcover i Francesc de B.
Moll, en els seus recorreguts a peu per totes les comarques
dels Països Catalans, no es van aturar mai al nostre poble.
Per si de cas alguna autoritat de l’Institut d’Estudis Catalans
llegeix aquest treball del Carbassó d’enguany, aprofitem
l’avinentesa per demanar-li que vulgui, si bonament pot, promoure la inclusió d’aquest mot a la propera llista de neologis-

Sigui com sigui, la raó més contundent del per què a l’Armentera en diem dispenses a aquesta fruita, la va donar un
pagès del poble que en ser preguntat per la raó d’aquest
nom, va contestar: “Doncs, em sembla que és molt clar,...
en diem dispenses perquè és la fruita que dóna un arbre
que en diem dispenser”.
Comptat i debatut, no ens podem estar de recordar amb
goig el que representava, en aquells anys tan difícils de la
postguerra, tenir uns horts plens de tota la varietat de llegums, hortalisses i arbres fruiters per cobrir les necessitats
de totes les famílies del poble, sense distinció de condicions socials ni possibilitats econòmiques.
Era un autèntic luxe!
Narració:
Miquel Planas i Batlle
Quitèria Saliner i Pla
Robert Saliner i Colls
Transcripció:
Joan Saliner i Colls

41
desembre 2011
DESEMBRE

Fulls de la nostra història

Armenterencs a les guerres del Marroc i de Cuba
L’any 1874 es van casar a l’Armentera una parella de joves, en Jaume Quer i
Font i na Francesca Saliner i Oliveras, i des d’aquesta data fins a l’any 1891 la
família es va engrandir amb l’arribada de nou fills, set nens i dues nenes, per
aquest ordre: Joan (1874), Jaume (1875), Maria (1877), Ignasi (1879), Consol
(1883), Josep (1884), Martí (1886), Salvador (1888) i Joaquim (1891).
Treballadors del camp i amb tan nombrosa descendència,
no és difícil imaginar els equilibris que havien de fer per
atendre totes les necessitats familiars, però que no fou impediment perquè creixessin sans, ufanosos, feliços i ben
espavilats. En aquests mateixos temps, l’any 1877, el Congrés espanyol aprovà la llei de reclutament militar que fixà
en tres anys el període de servei obligatori a l’exèrcit i vuit
anys més els de reserva a partir de l’any en què els nois en
complissin vint-i-un i també continuar amb la pervivència
de la “redención en metálico, fijada en mil doscientas pesetas que permitirá el escapismo de los jóvenes burgueses
adinerados. La diferenciación de clases alcanza incluso a
la contextura física. Para poder reclutar entre la clase de
estatura más baja, fue necesario disminuir un poco la talla
mínima necesaria hasta 1,54 metros”.
El sorteig anual de 1895 va afectar al més gran dels germans, en Joan, que fou destinat a Cuba dins la campanya
per sufocar la insurrecció dels natius. El clima no li provava
i va ser hospitalitzat en nombroses ocasions. Assolí la graduació de sergent.
L’any següent va tocar-li la mateixa “sort” a en Jaume, el
segon fill. Durant un cert temps els dos germans servien a
la mateixa unitat, però cap dels dos ho sabia. Només van
tenir-ne esment quan en passar llista van sentir llurs noms
i es van buscar.
—Tu ets en Joan?
—Sí. Tu ets en Jaume?
—El mateix.
Es van abraçar fortament, emocionats. Tan bruts, peluts i
negres eren que per l’aspecte no s’havien pas reconegut.
A desgrat de les penúries i malalties sofertes, tots dos van
tornar a casa sans i estalvis després de tres anys de servei.
En Jaume va ser pagès i en Joan estudià i fou secretari
d’ajuntament.
L’any 1921, en Joaquim, que ja havia complert els tres
anys reglamentaris a l’exèrcit i estava en situació de re-
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servista, l’incorporaren de nou destinant-lo al Marroc, on
la guerra podia esclatar d’un moment a l’altre. Respecte a
aquesta campanya militar, el general Mola manifestà: “La
tropa y los cuadros de mando, efecto de la forma como se
constituyeron, las unidades expedicionarias se desconocían mutuamente; los soldados apenas habían realizado
el tiro de instrucción (de combate ni hablar). Los fusiles
estaban descalibrados en su mayoría; las ametralladoras
Colt se encasquillaban en los primeros disparos igual que
las pistolas Campo-Giro; no se contaba con reserva de
municiones, el ganado de carga no tenía doma y el menaje de los cuerpos no era apropiado para la guerra de
montaña”*.
“En julio de 1921 (día 21), el 75 % de los fusiles que poseían
las tropas de Melilla no funcionaban. Este mismo día, el
general Manuel Fernández Silvestre ordena a sus 4.000
hombres la retirada hacia Annual. Sin planes para llevarla
a cabo, en una o dos horas se convirtió en un caos. Ante
la estampida de los aterrorizados soldados, Silvestre se
suicidó o fue rematado por el enemigo; los blocaos conquistados en la ruta de Alhucemas se derrumbaron como
castillos de arena. Fusilados, acuchillados, decapitados,
8.000 aterrorizados españoles pagaron con sus vidas la
imprevisión de las jerarquías militares”*.

Fulls de la nostra història
Segons la pròpia narració d’en Quim Quer, que a mi em
va contar més d’una vegada, sense el més mínim entrenament va ser enrolat a la columna del general Silvestre (un militar d’escassa capacitat tàctica i estratègica,
però força arrauxat), que fou atacada i totalment anorreada pels moros en l’anomenat desastre d’Annual. El
camp va quedar cobert de soldats espanyols (molts catalans), cap de viu, és a dir, un sí: el nostre Quim que
estava estès a terra com tots els altres però tapat pel
cos d’un company caigut damunt seu. Els moros, armats
amb aquelles espases corbades (gumies) remataven la
feina decapitant tots els morts i a ell se’l van saltar sense
veure’l. Seguidament es van retirar i tot va quedar en un
tètric silenci.
Mort de por ni respirava i fins que va fer-se de nit no
s’atreví a bellugar-se. Fugí, vers on? La nit era serena i
s’orientà amb l’estrella polar. Amb penes i treballs arribà
a Melilla i només ell sabia com s’ho va fer per embarcar i
baixar a Màlaga. Sempre caminant de cara al Nord, sortejant muntanyes i valls i rius i torrents, brut, esquinçats
roba i calçat, mig despullat, captant, menjant el que trobava o li donaven, empès per l’afany d’arribar a casa,
després de sis mesos eterns de marxa a la fi obtingué el
premi desitjat. Un cop travessat el Fluvià als Pasquers

pel pas dels carros, aparegué l’Armentera davant dels
seus ulls plens de llàgrimes d’alegria. A l’entrada del poble es va creuar amb la Maria Gelada i una altra noia
que amb el carretó i la banca anaven al riu a rentar rota.
No el van conèixer però no fou per això que van girar-se
d’esquena, sinó per la intensa pudor que desprenia.
L’Estat el va considerar mort en campanya perquè mai
més no va tenir “cèdula personal”, que era el document
equivalent a l’actual carnet d’identitat, qual cosa, però,
no va ser obstacle per casar-se amb la Maria Gardés,
tenir tres fills (la Maria, la Cèlia i l’Enric) i morir de vell
al nostre poble.
Consultat l’arxiu militar del Marroc emplaçat a Ceuta, informen que no tenen cap document que faci referència
a Joaquim Quer i Salines. Tot plegat sembla evidenciar
una prova més del conjunt de mals planejaments i improvisacions que hi va haver i que acabà amb un terrible
i vergonyós desastre: el d’anual amb 15.000 nois morts,
menys un, que també hi fou comptat.
PERE ROS
Nota: text extret del llibre
“Historia de España”, editorial Salvat.

Cafè Catalunya
Plaça Catalunya - L’Armentera

43
desembre 2011
DESEMBRE

Maria
Lluïsa
Falguera
La Maria Lluïsa Falguera i Sacrets té 55 anys i va néixer a Olot.
Va estudiar la carrera de Farmàcia a Barcelona i des de l’any
1979 és propietària de la farmàcia que porta el seu nom, a l’Armentera. També hi viu des de llavors, on afirma haver-se sentit
sempre molt ben tractada per tothom. A la Maria Lluïsa li agrada molt la seva feina, especialment per la confiança que li sol
dipositar la gent del poble i per la possibilitat d’aconsellar-los
satisfactòriament.
Quan i per què vàreu decidir que volíeu ser farmacèutica?
El que tenia clar era que m’agradava la química i que volia
anar a la universitat a Barcelona, llavors, quan el meu pare
em va dir que podria estudiar farmàcia vaig pensar que ja
m’estava bé.
Així vàreu anar a la universitat?
Sí. La carrera de farmàcia és molt variada, ja que té moltes
sortides. S’estudia força química i les altres assignatures
estan relacionades amb la salut i els medicaments, nutrició,
medi ambient... per tant, és molt maca d’estudiar. Suposo
que ara deu haver canviat una mica per adaptar-se als nous
coneixements.
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Des de quan porteu la farmàcia a l’Armentera? Us agrada
viure-hi?
Quan vaig acabar, la meva cunyada, també farmacèutica, tenia llogat el títol a la Francisqueta, la vídua del
farmacèutic que hi havia abans a l’Armentera: en Casiano Deulofeu. Això de llogar el títol, en aquella època, es
podia fer i les vídues podien seguir alguns anys més amb
la farmàcia. La Francisqueta va dir a la meva cunyada
que li agradaria traspassar la farmàcia i així va ser com
vaig venir a viure i treballar a l’Armentera: des del gener
de l’any 1979, o sigui, que fa 32 anys. L’Armentera és un
lloc molt bonic per viure-hi i sempre ens hi hem sentit
molt ben tractats.

Entrevista

Sóc natural d’Olot, però visc i
treballo a l’Armentera des del gener
de l’any 1979, ja fa 32 anys.

L’augment o la davallada de vendes va en funció de l’època
o estació de l’any?
No és que canviï molt d’una època a l’altra, potser si hi ha
grip i refredats, per exemple, tenim una mica més de feina.
I també a l’estiu, sobretot a l’agost.
Actualment, es podria afirmar que a la farmàcia es comercialitza amb alguns productes “estrella”, com ara els de
deixar de fumar i aprimar-se?
Crec que no són productes “estrella”; són uns més, com
els altres. Tampoc no és que la gent els demani molt, només
normal, com tot. És cert que si es fa propaganda d’algun
producte, llavors augmenten, en general, una mica les vendes.
Us trobeu sovint amb malalts que us consulten a la farmàcia sense haver visitat prèviament el metge?
Sí que consulten força a la farmàcia. A vegades la pregunta
és si han d’anar al metge o bé som nosaltres qui els diguem
que hi han d’anar; d’altres vegades, la consulta la procurem
solucionar des de la farmàcia.
Què us agrada més de la vostra professió?
La confiança que algunes persones em dipositen o m’han
dipositat. També si els he pogut donar algun consell o dispensar algun producte farmacèutic que els hagi anat bé.
Com a qualsevol feina que es tracta amb el públic, és molt
agradable i molt distreta; es parla de moltes coses: divertides, interessants, curioses, tristes, personals, és a dir, de
tot.

Elaborant una fòrmula magistral a la farmàcia.

Quines són les consultes més habituals que us fan a la farmàcia?
Consultes sobre grips, refredats i dolors diversos: de cap,
de queixals, musculars..., febre, problemes a la pell, diarrees. També ens fan consultes sobre cosmètica, higiene,
pessigades de mosquits, etc. Poden ser de tot tipus i encara més a l’estiu, que hi ha més gent.
Quina varietat de productes hi podem trobar, a banda dels
medicaments?
Higiene bucal i del cos, llets, farinetes i altres productes
per als nens petits, ortopèdia, homeopatia, protectors solars, cosmètica...
Quins són els medicaments més venuts?
Són els relacionats amb les malalties més freqüents: pressió, colesterol, diabetis... També els antigripals, calmants...

Teniu alguna anècdota estranya o divertida que us hagi
passat?
Un cop, fa molts anys, era tard i encara no havia tancat i
varen venir dos nois i em van dir que els donés els diners:
vaig donar els de la caixa registradora, també els del meu
moneder i les monedes del canvi. Llavors em volien tancar
amb clau, em vaig posar tan nerviosa que anava buscant
les claus per tots cantons i no les trobava. Al final van haver
de marxar amb la porta oberta.
També és divertit de vegades com anomenen els medicaments. Passes estona per descobrir què pot ser. Un dia,
va venir una família que anomenava els medicaments que
prenien i gairebé no s’assemblaven gens al seu nom real, i
feien molta gràcia. De vegades diuen: vull el xarop, aquells
sobres, les pastilles de la capsa vermella, les de color
rosa... Els medicaments genèrics, al principi, els hi deien de
tots els noms: genètics, transgènics...
En una ocasió li vaig dir a un pacient: “Aquestes pastilles
les has de prendre tres cops al dia”. Doncs resulta que
les va prendre totes tres de cop. Ara ja afegeixo sempre:
“O sigui, una cada vuit hores”. Una altra vegada va venir
un pacient que li havien posat a la recepta: 0 - 1 - 0, i va
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preguntar si havia de prendre 10
pastilles de cop. N’hi ha moltes
de coses divertides.
I el que menys us agrada de treballar a la farmàcia?
El fet que alguns dies, quan arriba l’hora de tancar, encara queden moltes coses per fer i també
quan em trobo força cansada.
Això, però, quan tinc l’ajuda de la
meva filla Cristina, o de la Carme,
ja no passa.
Formeu part d’alguna associació
o entitat relacionada amb la farmàcia?
Els farmacèutics hem d’estar
col·le-giats al Col·legi de Farmacèutics de la província. Hi podem fer consultes de tot tipus,
defensen els nostres interessos,
fan cursos de formació, xerrades, ens informen de la situació
que ens trobem o si hi ha canvis
una mica importants. També sóc
sòcia d’una cooperativa farmacèutica i estic en un grup de
compres.
Oferiu algun servei a la farmàcia?
Prenem la pressió, fem el control del pes, tant als adults com
als nens, recollim els medicaments caducats o que ja no es
fan servir. Enviem les receptes Façana de la farmàcia M. Lluïsa Falgueras.
de vacunes al laboratori i, quan
està feta, la rebem i ja la pot venir a buscar el pacient;
segons el laboratori pot tardar d’una setmana fins a tres.
L’Armentera és un lloc molt bonic
I un dia a la setmana ve una dietista que proposa dietes
per viure-hi i sempre ens hi hem
per tenir el pes adequat. També faig algunes fórmules
magistrals, és a dir, preparats farmacèutics receptats
sentit molt ben tractats.
pels metges i especialistes: una crema, càpsules, medicaments fets a mida, etc.
Com funciona el sistema de guàrdies?
Quan vaig començar, es va organitzar un sistema de guàrdies amb els pobles de més a prop; ens tocava un dia sencer
a la setmana i cada 4 o 5 festes, tot el cap de setmana. Ara,
des que hi ha el CAP a l’Escala, només fem guàrdia un dia a
la setmana i fins a les 10 del vespre. Són guàrdies localitzades, és a dir, no cal que estiguem a la farmàcia.
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Sovint veiem als mitjans de comunicació una certa preocupació i descontentament entre els farmacèutics. En què
us afecta la crisi i les seves polítiques a les farmàcies?
Ens afecta molt, fa anys que van baixant els preus dels medicaments i el marge. Ara també han tardat un mes més a
pagar-nos la factura de les receptes. Tot sovint hi ha nous
canvis de preus i de normes.

Entrevista

En la meva feina, el fonament i el sentit de la professió és
exactament el mateix ara que al principi.

Els productes més venuts estan relacionats la pressió, el colesterol, la diabetis, la grip i el dolor.

Maria Lluïsa, quants anys fa que sou farmacèutica?
Fa 33 anys, des de l’any 1978.
Ha canviat gaire la vostra professió al llarg d’aquests
anys?
El fonament i el sentit de la professió és exactament el
mateix ara que al principi. El que ha canviat del tot és la
manera de treballar. Abans, quan venia una recepta només havíem de tallar l’etiqueta i al calaix. Ara tot està

informatitzat, les compres, les vendes. Tenim molta informació però també més feina. Ja no cal dir amb la recepta
electrònica... qui s’imaginava que es podrien dispensar
els medicaments d’aquesta manera? Encara que de vegades, si falla alguna cosa, pot ser horrorós, però de cap
manera tornaria enrere.
Cristina Gallego
Carles B. Gorbs

Perruqueria
Belem
Carrer de l’Església, 2
17472 L’Armentera

972 52 07 94
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Fem poble
En aquest món estressat i convuls, on tothom entén de tot, on tothom gosa
opinar sobre tot, i els mitjans de comunicació alienen la nostra ment fins gairebé
a la impossibilitat de pensar, què seria dels pobles sense les associacions?
Cadascuna a la seva manera busca el camí per mantenir viva la seva comunitat:
en l’esbarjo, en l’educació, en l’esport, en la cultura, en el lleure...
L’Associació Cultural el Pont Nou
cada any s’organitza entorn d’un
projecte. Enguany és el de Fem poble, a partir del qual es generen les
línies d’actuació, la filosofia de l’associació. Els objectius bàsics són
els dos eixos següents: 1) Potenciar
la tradició, la cultura i sobretot la
llengua, símbols de la nostra identitat i 2) Implicar tot el poble en
aquesta tasca.
Tenim molt clares les nostres limitacions, i no només les econòmiques,
també soms conscients que a petites dosis, amb constància i esforç,
cada any ho repetim dels petits èxits
assolits, i també de les ensopegades, aprenem a millorar i a tenir més
ànims per continuar. Hem de saber
què podem oferir, i fins ara la nostra
gent ens ha seguit fidelment. És molt
gratificant tenir un munt d’infants
que s’esforcen a fer un fanalet per
anar a esperar els reis, les cares de
satisfacció quan un patge misteriós els ha deixat un regal sorpresa,
l’expressió d’emoció escoltant els
contes de la Christel, el nas brut de
xocolata tot celebrant la Trobada
de carbassetes i carbassonets. Els
aplaudiments entusiastes rebuts
per la darrera obra de teatre dirigida per la Rosa Garrido, eixamplaven
el cor, en podeu estar segurs! La
conferència del Sr. Borja de Riquer,
presentada pel Sr. Josep M. Sòria,
va ser una excel·lent lliçó d’història
contemporània, per la seva claredat
i rigor, que no va deixar indiferent a
ningú. Especialment destacable ha
estat el III Concurs Literari de Sant
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Conferència a càrrec del Sr. Borja de Riquer, acompanyat pel senyor Josep M. Sòria.

El president de l’Associació Cultural El Pont Nou lliurant un record.
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Responsables de la biblioteca.

Jordi, amb la lectura de poemes a
càrrec dels nens i nenes de l’Escola Fluvianets i d’altres persones del
nostre poble, un acte emotiu que
va valorar notablement els treballs
dels escriptors i escriptores participants. El Club de Lectura i la biblioteca són, possiblement, els referents culturals més propers i participatius de la nostra Associació.

Preparant la reunió.

Carlos Ramírez a la Sala Nova.

Per tot això, en nom de tots els
membres “del Pont Nou” i en el de
totes les associacions, reclamem
a Entitats i Organismes oficials, no
tant les subvencions que ja sabem
que ara és més difícil obtenir-les,
sinó que ens escoltin, que no ens
oblidin. No és el municipi, encara
que sigui la unitat territorial més
petita, el que fa gran un país? On
són la cultura i la llengua més genuïnes sinó en els pobles? La nostra
vila no és una “rara avis”, ni un lloc
només d’estiueig, ni un camí de pas
per arribar a la ciutat, és una comunitat que treballa, que encara el
futur, que té present la seva història,
que té amor propi i dignitat. És per
aquestes raons que nosaltres ens
hi volem esforçar, en som part, fem
poble, sí, Fem Poble és un projecte,
però també és una realitat.
Associació Cultural El Pont Nou
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Activitats infantils de Nadal 2010
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Trobada infantil de carbassetes i carbassonets
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FARMÀCIA
paleteria
lampisteria
fusteria i alumini i ferro
pintura

jardineria
decoració
projectes, plànols
dissenys

Ctra. de Roses, 5 - 17472 L’ARMENTERA (Girona)
Tel. 972 520 148
info@sicasaemporda.com

www.sicasaemporda.com
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M. LLUÏSA FALGUERA SACREST
Plaça Catalunya, 11 - 17472 - L’ARMENTERA
Tel./Fax 972 52 01 47
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Sant Jordi
Lectura de poemes
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III Concurs Literari Sant Jordi

1r premi categoria A: Lluc Bosch.

1r premi categoria C: Carlota Gan.

1r premi categoria B: Anna Cotcho.

1r premi categoria D: Rosa González.
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2n premi categoria A: Clara Gasull.
2n premi categoria B: Elsa Surroca (la representa Angelique Van Zanten).

2n premi categoria C: Guillem Morros (el representa Eva Maria Sampol).

3r premi categoria A: Arnau Planas.

Accèssit categoria A: Júlia Gan.
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2n premi categoria D: Anna Camps.

3r premi categoria B: Judit Plaja.

3r premi categoria D: Pere Ros.

Accèssit categoria B: Mar Puigvert (la representa Laura Quer).

Art i cultura - Associació Cultural Pont Nou

Guardonats categoria A: Joel Martínez, Edgar Saldaña, Tanit Planells, Polina Frigolé, Arnau Martínez
(no estan presents en la imatge Mariona Planas i Lucrezia Cusito).

Guardonats categoria B: Elvira Fàbrega i Joana Gan.

Guardonat categoria D: Roser Escarrà, Rosa Martí, Marta Palou i Josep Oliveras.

Participants i col·laboradors.

57
desembre 2011
DESEMBRE

Art i cultura - Associació Cultural Pont Nou

ÀREA DE TEATRE
Estem preparant la nostra tercera representació que esperem
que us diverteixi. És una comèdia basada en una pel·lícula que va
ser molt popular, però no donarem més pistes per ara.
Volem dir-vos que els actors i les actrius del grup estan fent
una gran feina, que hi ha qui realment es transforma en el
personatge que interpreta. Com sempre, jo crec que tots
fan una gran tasca, però ells us diran que: “Bueeeno, però
és molt difícil...”. Creieu-me a mi, ho fan molt bé i quan s’estreni ho podreu comprovar.
Pel que fa a l’escenografia, aquest any també us volem sorprendre, per això comptarem amb l’ajut d’alguns artistes
locals que ens donaran un cop de mà amb els decorats.
També informen que per a l’any vinent tenim pensades algunes possibilitats que us poden resultar atractives. Entre
d’altres, una que implicaria gairebé tot el poble i que es podria convertir en una tradició per representar pels volts de
Nadal.
Des de la petita secció de Teatre de l’Associació Cultural
el Pont Nou us encoratgem a què participeu en les accions
que es realitzen i que no són poques. Entre tots hem de fer
poble, i fer poble és fer activitats perquè la gent gran i la
gent jove es trobin i es traspassin la cultura particular de
l’Armentera.
A més, no parem de pensar en diferents obres que poden
encaixar amb el grup de teatre, així que tenim en concret
un projecte que pot ser molt interessant. No es tracta d’una
comèdia coral, sinó que seran gairebé diferents representacions amb un o dos actors/actrius cada vegada. Si ens
acaba d’encaixar, veureu quina classe de comediants tenim a l’Armentera!
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Fotos del grup Maisomtots Teatre, representant l’obra “Un somni
de dona”. Fotos: Pere Vallès.

A tots, gràcies per ésser-hi, perquè sense vosaltres el teatre no seria el mateix.
ROSA GARRIDO

60

Art i cultura

EXPOSICIONS
Durant l’any 2011 s’ha portat a terme, a la Fleca Pastisseria Sancho,
diverses exposicions de diferents disciplines de l’art i la cultura.

Exposició col·lectiva sobre la nevada del març de 2010.

EXPOSICIONS 2011
Gener............................................ Joan Motas (Olis)
Febrer........................................... Maite Cendrós (Olis)
Març............................................. Col·lectiva de fotos de la nevada del 2010
Abril ............................................. Ernest Barba (Olis)
Maig . ........................................... Jonathan Antona (Fotos)
Juny.............................................. Pere Font (Fotos)
Juliol............................................. Teresa Barba (Olis)
Agost ........................................... Paquita Salleras (Olis)
Setembre .................................... Dolors Camps (Olis)
Octubre ....................................... Ferran Morros (Fotos)
Novembre ................................... Quimeta Badruna
........................................................... (quadres brodats, punt de creu i porcellana russa)
Desembre ................................... Carmen Ruiz (olis)

Convidem a participar-hi
a totes aquelles persones que vulguin donar a
conèixer el seu treball.
També us avancem que
el mes de març del 2012
volem fer una exposició
col·lectiva de fotografies
amb el tema: “Les festes
a l’Armentera”.
Esperem i agraïm la vostra col·laboració.
Dolors Jenoher
Fleca Pastisseria Sancho
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Art i cultura
Refranys i dites de l’Alt Empordà sense data de caducitat
El qui fuig de la feina, la feina el persegueix.

No hi estic; viure pobre per morir ric.

El que té diner, ningú li pregunta com l’ha fet.

No hi ha homes pobres, sinó pobres homes.

Al darrere del taulell, val més el jove que el vell.

No hi ha millor pagador que l’agricultor.

Abans et quedis manc, que signar un paper en blanc.

Dels pecats dels pares, els fills en van geperuts.

Advocat, jutge i doctor: com més lluny millor.

El mal ve volant i se’n va a peu coix.

Carrers mullats, calaixos eixuts.

El metge vell, i el barber jove.

Ahir entrà pregant i avui està manant.

Al tombar la quarantena, vés en compte amb la mullena.

Al caigut dóna-li la mà, i ell després t’ajudarà.

Els espinacs menja’ls a sacs.

Tot allò que més costa, amb més il·lusió es mostra.

El temps ho cura tot (o quasi).

Amb molts fills, no hi ha ningú que es faci ric.

Anar d’hora al llit i ser matiner, tindràs:
salut, seny i diner.

Bon viure i no treballar, no sol durar.
Bones són les raons, però més ho són els calerons.

Fem tot el que podem per la vida,
que la mort ella sola vindrà.

Cadascú tira l’aigua al seu molí, i deixa sec el veí.

Fins que fou mort en Pasqual, no li portaren l’orinal.

Qui de jove no treballa, de vell dorm a la palla.

Fred d’hivern i calor d’estiu, la salut reviu.

El procurador que és gat vell, primer procura per a ell.

L’oli d’oliva tot mal esquiva.

Casa de molts amos, casa de ningú.

Llimona i all, el metge al carall.

Com més alt és el poder, més forta serà la caiguda.

Si teniu mal de gola... farigola.

Març, marçot, mata la vella a la vora del foc
i a la jove si pot.

Pobre de la casa, on les gallines canten i el gall calla.

De dilluns a dissabte, qui no fa feina no menja.
Ferida que fa la llengua, els metges no la curen.
Fes-te la casa a la plaça, i uns la trobaran alta,
i altres la trobaran baixa.

Més val un no ben dit que un sí a mitges.
A la taula i al llit, la dreta pel marit.
Any de neu, any de blat i any de goteres al teulat.
Si vols estar gras i lluent, busca feina a l’Ajuntament.

Festeja la mare i tindràs la filla.

Qui té mossos i no els veu, es fa pobre i no s’ho creu.

Home roig, no et faci goig, o molt savi o molt boig.

El qui amb la dona es baralla,
corre el risc de dormir a la palla.

Gent de didal, tant els fa quedar bé, com mal.
La ceba al matí és or, al migdia plata i, al vespre, mata.
Una taula ben parada, sense vi... fa patir.

El peix ha de nedar tres vegades, en aigua, en oli i en vi.
El llit és una bona cosa, si no s’hi dorm s’hi reposa.

L’home a on neix, la dona on va.

En una casa, d’una dona n’hi ha poc,
i de dues n’hi ha massa.

La vídua rica amb un ull plora, i amb l’altre pica.

El millor de ca l’apotecari són les botifarres de l’armari.

Qui a l’estiu ombreja, a l’hivern famoleja.
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Art i cultura

Armenterencs fent cultura

L’illa de Bali
Apa, vinga, cada vegada més lluny! Sortim de l’Armentera el 20 de març
i arribem a l’hotel de Bali el dia 21 a les 15 h. On anem a parar?
Doncs a una illa a prop d’Austràlia, Déu n’hi do! Això sí, fem una parada
a Qatar, allà amb els àrabs, on el Pep Guardiola jugava al futbol.
El dia 22, a treballar. Al matí anem a veure les danses típiques balineses, una casa típica el poble d’Ubud i el temple
de Sebatu (deu sagrada). Allà tots els temples són a l’aire
lliure, amb torres soltes pels jardins.

Tot seguit anem a Tegalang per veure les terrasses d’arròs, i a Kintaman veurem el volcà Atur (que fumeja) i el llac
Batur.

Dansa i vestimenta típiques balineses.

Camps d’arròs.

Casa típica de Bali.
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Art i cultura

Armenterencs fent cultura
L’endemà anem a veure el temple de Taman Ayun. Tot seguit, un interessant mercat tradicional al poble de Baturiti,
el llac Bera i també el temple de Pura Ulun Danu i... sorpresa! el bosc dels micos que, la veritat sigui dita, no ens

deixen en pau. Però on sí trobem la pau és al temple de
Tanah Lot, que es troba a sobre d’un penya-segat de cara al
mar i on contemplem la posta de sol mentre es va amagant
darrere el temple. Què romàntic!

Bosc dels micos a Baturiti.

Posta de sol magnífica a l’illa.

Visita al temple de Pura Ulun Danu.
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Art i cultura

Armenterencs fent cultura
Un altre dia i un matí de descans que aprofitem per fernos un massatge balinès i també per anar a la piscina
de l’hotel. A la tarda, visitem un altre temple de Uluwatu,
allò és un paradís, com tota l’illa. I, a la nit, un bon sopar
de marisc a la platja de Jimbaran.
Ja estem al dia 25. Anem al temple de Besakih (que, per
dir-ho d’alguna manera, és la catedral per a ells). És dia
de festa, dia d’ofrenes, dia de colors i, com cada dia,
amb una estona de pluja tropical. Tot seguit, visitem el
Palau de Justícia al poble de Klungkung. És molt interessant pel seu sostre amb pintures que expliquen històries
del país.

Palau de Justícia de Klungkung.

Temple de Besakih.

Tot seguit, anem al temple mare a Besakih, al peu del volcà
Agung, i a la cova dels ratpenats que, per cert, no són gens
petits.

Ratpenat de la zona de Besakih.
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Art i cultura

Armenterencs fent cultura
Al dia següent, sorpresa, fem una excursió amb un catamarà per visitar l’illa de Nusa, on fem diverses activitats:
les més valentes, una mica de submarinisme i, les altres (la
majoria), anem amb barca a veure coralls. Després de fer
una bona barbacoa, anem a visitar diversos poblets de l’illa
amb jeeps.
Ja només ens queda un dia per gaudir d’aquesta illa tan original i preciosa. Anem al centre de Dempasar, que és la capitat de l’illa. Pel camí aprofitem per anar a un casament. Ai,
renoi, estem dintre el seu pati i ens obsequien amb menjar
i veure, a seure i mirar, com si fóssim de la família. Mireu,
els gitanos miren amb un mocador per veure si la dona és
verge. Doncs bé, allà a les dones els miren les dents i se les
serren una mica. Quina angúnia, pobretes!

Vegetació autòctona i natural.

Casament típic a la capital de Bali, Dempasar.

Cap al centre veiem el mercat tradicional, exposicions i
museus de l’Art Balinès, des de la prehistòria fins al segle
XX. Tot seguit, anem cap a la fàbrica de Batik, pintat a mà,
famós per tenyir teles que estan cobertes amb cera.
Què puc dir de Bali? Que és molt lluny, però val la pena. Té
un clima amb una mitjana de 26 graus durant tot l’any. Això
i la humitat: plou gairebé cada dia o, millor dit, cada nit, i fa
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que la vegetació sigui extraordinària: arbres, flors, camps
d’arròs... Tot li dóna uns colors esplèndids.
Però com ja sabem que tot allò que és bo, s’acaba, i hem
de tornar a agafar l’avió, fem una paradeta a Qatar i cap a
casa. I l’any vinent... ja ho veurem!
MERCÈ COMPTE

Parròquia

Nadal: l’estrella
Mirem-nos el Nadal tot contemplant l’estrella, “tremoladissa i impalpable”
del vers d’en Segarra, que ens anuncia el “neguit d’un naixement entre
el bou i la mula d’un estable”. L’estrella, que il·lumina el nostre món.
Ens equivocaríem si penséssim que el Nadal es repeteix
cada any, d’una manera monòtona. Les festes marquen les
fites del nostre temps. Les festes lliguen els dies amb el que
celebrem, però també ens diuen qui som, d’on venim. Així
el temps és camí i no un cercle inacabable que gira sobre
si mateix. I els esdeveniments, el que passa i el que ens
passa, fan que cada dia tingui el seu significat.
Per Nadal, la festa desafia el nostre fer quotidià, la nostra
monotonia. Com en la primera nit, també sota l’estrella hi ha
l’àngel: “Avui, a la ciutat de Betlem us ha nascut el Salvador. És el Messies, el Senyor”.
Avui, també a nosaltres, ens ha nascut el Salvador. De què
ens salva aquest infant? De les nostres pors, de les nostres
mandres, sobretot de la desesperança, de tot allò que ens
tanca en nosaltres mateixos i ens separa del Déu i dels altres. Ens salva de tot allò que significa la mort. I de la mort
mateixa.
No ens deixem enganyar per la propaganda, el Nadal no és
una festa ingènua, feta només de bons sentiments, emmarcada per l’arbre i els llums, els regals i el dinar. Nadal és
la festa del pessebre, del naixement de Déu fet home, i això
és un misteri que s’adreça al cor dels homes i dones del
nostre temps, al nostre propi cor. I els misteris no són per
entendre’ls, són per entendre’ns una mica més nosaltres,
que també som un misteri. Els misteris ens ajuden a saber
una mica més qui som.
El misteri de Nadal ens diu qui som i què ens porta el Nen
Jesús. Primerament, el Nadal ens porta esperança. Aquesta virtut que de vegades confonem amb la il·lusió. Esperança per aquest món real, no per un món fals on tot és de

Defuncions

cotó fluix. Esperança a pesar de nosaltres mateixos i de les
contradiccions del nostre món i de la nostra pròpia vida.
Per això l’estrella ens indica que, al costat del bé, hi ha la
infàmia que es descabdella:

“Però el que cerca l’oli pur,
que el lliurarà de tot conjur,
mentre la infàmia es descabdella,
que aixequi el front totes les nits
i es fregui els ulls, adolorits,
i tingui fe per esperar l’estrella.”
És la infàmia de la mort, de la injustícia, de tot el que hi
ha de dolent, que ens fa mal als ulls, uns ulls que, malgrat
tot, hem de tenir ben oberts si volem veure més enllà del
pessebre de figures de fang i descobrir el nostre propi món
i el que Jesús ens porta. En aquest Nadal, ens arriba amb
tota la força l’amor de Déu, fet infant entre el bou i la mula
de l’estable.
Per copsar aquest misteri ens cal obrir el cor a la Fe i a
l’Esperança.
Ens cal ser “com el qui cerca l’oli pur”.
Hem de saber aixecar el front totes les nits,
i fregar-nos els ulls, adolorits,
i tenir fe per esperar l’estrella.
MN. JOAQUIM GIOL I AYMERICH

Des de desembre de 2010 fins novembre de 2011
DEP

Joan Oliveras i Pallach............................................................... el 20 de desembre de 2010 a l’edat de 89 anys
Maria Soler i Font.................................................................................. el 4 de maig de 2011 a l’edat de 85 anys
Maria Llovera i Badet ......................................................................... el 19 de maig de 2011 a l’edat de 76 anys
Jaume Masmartí i Vilà ....................................................................... el 18 de juliol de 2011 a l’edat de 67 anys
Joaquim Soler i Losilla ...................................................................... el 18 de juliol de 2011 a l’edat de 73 anys
Àngela Planas i Llach.......................................................................... el 30 de juliol de 2011 a l’edat de 89 anys
Basilio Ramos i Gómez........................................................................ el 25 d’agost de 2011 a l’edat de 81 anys
Àngela Gatius i Riera . ......................................................................el 31 d’octubre de 2011 a l’edat de 90 anys
Paquita Sahuquillo i Enebra...................................................... el 15 de novembre de 2011 a l’edat de 82 anys
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Opinió

La contaminació ambiental,
problema d’actualitat
Aviat farà cent anys que el nostre municipi gaudeix
d’un bé del qual, tal vegada pel fet d’haver-ne disposat
tota la vida sense cap impediment, no en valorem prou
la importància. Ens referim a la disponibilitat inesgotable d’aigua potable de primera qualitat d’ençà que
Gustau Stritt, presoner alemany escapat d’un camp
de concentració francès durant la guerra de 1914-18,
refugiat a la nostra població, hi va obrir el primer pou
artesià de tub, cosa completament desconeguda en
aquest país i en aquell temps. Fins llavors l’aigua per
al consum de les persones i el bestiar, i per a altres
necessitats, s’extreia d’una primera capa o mantell
freàtic molt soma mitjançant els pous oberts de poca
profunditat. L’aigua, a més de fada, era propensa a la
contaminació per la facilitat amb què hi podien arribar
agents nocius de la superfície. És tradició que el mateix còlera morbo, que l’any 1855 delmà l’Armentera,
ens fou transmès per una gitana procedent de Verges
portadora del bacteri que anà a beure al pou Colom.
D’ençà que s’escampà el sistema artesià de captació
de l’aigua per mitjà dels pous de tub a tota la comarca, hem gaudit d’un subministrament amb tota garantia de potabilitat com ens han certificat les contínues
anàlisis que se n’han fet.
Malauradament, no ho pot dir tothom així. Actualment
el perill de contaminació ens pot afectar per diversos
i variats conductes, com molt bé advertia el doctor
Daniel Carmona, metge de l’Armentera, en l’article
L’aigua i l’aigua contaminada (Revista El Carbassó,
núm. 4, desembre de 2006), en què n’indicava diverses causes, d’entre les quals: “[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...”.
O també: “L’aigua potable que arriba a milers de llars
catalanes inclou més nitrats del compte pels abocaments de purins de les explotacions ramaderes”.
En el diari El Punt, del dissabte 18 de juny passat, apareix la notícia que “Brussel·les denuncia 18 municipis
catalans perquè no depuren prou l’aigua. Quatre són gironins: Figueres, la Bisbal, Cornellà del Terri i Banyoles”.
El diari El Punt Avui, del dissabte 24 de setembre d’enguany, tracta també del problema de la contaminació
en un extens article que encapçala: “Denuncien que
Vacamorta vol abocar líquids al Rissec. La mancomunitat d’aigües de Corçà, Cruïlles i Madremanya tem que
restes de lixiviats i nitrats de l’abocador contaminin
pous d’aigua potable /.../ captació d’aigua situada a
poc més de 100 metres riu amunt del punt d’abocament
previst”. I en el mateix periòdic del 24 d’octubre se’ns
informa que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha estimat el recurs presentat per la Plataforma Alternativa a l’Abocador i declara nul el permís
de Medi Ambient per a l’abocador de Cruïlles.
Pel que concerneix al nostre municipi, el projecte
d’emplaçar-hi una planta de tractament de purins
en una zona que comparteix amb els Aiguamolls de
l’Empordà, lloc tan pròxim a Empúries i a la platja, i
alhora tan distant d’on es genera la matèria a tractar.
Deixant a part l’aspecte ambiental, l’efecte ecològic i
centrant-nos en el perill de contaminació: si una bassa rectangular excavada de 6 metres de profunditat,
dipositària d’11.000 m3 de digestat de purins, amb la
part superior al mateix nivell que el terreny fondal
dels aiguamolls, i, per tant, inundable sovint en temps
d’aiguats: qui pot garantir que es podria evitar un aiguabarreig i, per tant, una contaminació de la capa
freàtica que, en aquell paratge, es troba a 6 o 7 pams
de la superfície? Quin perjudici tan enorme no seria
que ens trobéssim tot d’una amb l’aigua del subsòl inutilitzable i, a més, insalubre?
JOAQUIM ARMENGOL
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programa d’activitats de

les festes nadalenques
ACTIVITATS

DATES

ORGANITZADORS

Quina
de l’Armentera

6 de desembre de 2011
A les 19 h,
a la Sala Nova

Club de Futbol
de l’Armentera

8 de desembre de 2011
A les 19 h,
a la Sala Nova
25 de desembre de 2011
A les 19 h,
a la Sala Nova
26 de desembre de 2011
A les 19 h,
a la Sala Nova
1 de gener de 2012
A les 19 h,
a la Sala Nova
6 de gener de 2012
A les 19 h,
a la Sala Nova
Arribada del
patge reial

31 de desembre de 2011
A les 17 h,
a la Sala Nova

Ajuntament de
l’Armentera

Cavalcada de reis
i rebuda a l’Església

5 de gener de 2012

Ajuntament de
l’Armentera
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