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

Horaris de serveis
Deixalleria
Dimecres i dissabtes de 09.30 a 12.30 hores,
excepte festius
Ajuntament
Dilluns, dijous i divendres de 10.00 a 13.30 hores.
Dimarts de 16.00 a 19.00 hores
Dispensari
Metge, Daniel Carmona Guerrero
Dimarts:............................................................. 09.00 h
Dimecres:.......................................................... 11.30 h
Dijous:................................................................ 09.00 h
Divendres:......................................................... 09.00 h
Cal demanar visita amb antelació
Infermera, Maria Pilar Badia Puig
Dimarts: ..........................................de 08.00 a 11.00 h
Dimecres: .......................................de 11.30 a 14.00 h
Divendres:.......................................de 08.00 a 11.00 h
Analítiques
Dimarts i divendres a les 08.00 hores

Benvolguts i benvolgudes,
Ja ha passat un altre any i estem a les portes del 2017.
Aquest any 2016 ha sigut un any en general de tranquil·litat. Hi ha moltes petites coses que
s’han anat fent dia a dia i que tot i no ser molt importants per elles mateixes si ho són en
el seu conjunt.
Cal destacar el cobriment de la meitat de la pista poliesportiva que s’ha adjudicat, com ha
de ser, per licitació, amb un cost de 106.000 euros. Aquests recursos han sortit de la venda
d’una parcel·la situada al carrer Josep Pla, les parcel·les de protecció oficial situades al
carrer Ventalló, una subvenció de la Diputació de Girona i la resta a càrrec de l’Ajuntament.
Desembre 2016
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Alguns veïns es pregunten, amb raó, si no s’havia de fer tota. L’equip municipal pensa que
per a aquestes obres no ens podem endeutar. Si tot va bé, vol dir si quadren els números,
aquest pròxim any farem la resta.
Trobem a faltar quòrum als plens, quan hi havia un partit a l’oposició, ens ajudaven molt en
la presa de decisions, i això afavoria el poble. Ara que no n’hi ha, us demano que sigueu
directament vosaltres qui opineu.
A la web de l’Ajuntament trobareu tots els plens aprovats i podreu seguir les tasques més
importants que es fan. No ens fa por la crítica i, si és constructiva, millor que millor.
En relació amb la recollida d’escombraries us hem de dir que, a partir de l’any que ve,
s’haurà de recollir la FORM (deixalles orgàniques) per separat. Aquesta obligació emana
de la normativa europea i s’hauria d’haver aplicat des de fa alguns anys. Finalment, hem
de tirar-ho endavant.
Això significarà una recollida més, tres dies a la setmana, que suposarà un fort increment
de la taxa d’escombraries per al 2017, a causa també de la compra dels contenidors que
faran falta. I, en els anys següents, es mantindrà en la taxa l’increment pel cost de la recollida de la matèria orgànica. Com ja sabeu, els que tinguin compostadors casolans, tindran
descomptes en la taxa d’escombraries de fins al 20%.
A l’escola ja som cent deu nens i nenes i més de deu mestres. Sembla que el pròxim curs
ho superarem.
Com cada any, s’ha fet l’arranjament de camins. Demano als usuaris que moderin la velocitat, ja que et trobes autèntics “Fitipaldis”. Recordo que la velocitat màxima permesa és de
30 km/h. Això mantindrà més temps el seu bon estat i, a més, podrem evitar algun accident
que podria ser molt tràgic.

NOTA:

L’Ajuntament de l’Armentera, com

editor d’aquesta revista, no s’identifica
necessàriament amb la opinió que expressen els articles signats.
Prohibida la reproducció total o parcial de
la revista sense autorització prèvia.

Quant al camí que fa Catalunya anem endavant. D’una manera o altra es votarà aquest
pròxim any on volem anar i què volem ser.
Fem un record d’aquest equip municipal per a totes les persones que ens han deixat i el
nostre més sentit condol als familiars.
Boníssimes Festes Nadalenques i un immillorable 2017 a tots.
NARCÍS ISERN SERRA
ALCALDE DE L’ARMENTERA
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Informació municipal
ACTIVITATS I MILLORES PORTADES A TERME I FUTURS PROJECTES
DE L’AJUNTAMENT DE L’ARMENTERA DURANT L’ANY 2016
Arranjament de camins

Senyalització horària
d’aparcament

Instal·lació Parc de Salut

NOTA D’AGRAÏMENT
Des de l’Ajuntament es vol agrair a una veïna per haver
fet una donació de 300 euros destinada a finalitats
socials.
També volem agrair a les cosidores els vestits nous dels
reis que han fet de forma totalment desinteressada.
L’EQUIP DE GOVERN
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Informació municipal
ESPAI JOVE 2016
Els mesos de juliol i agost es va dur a terme el PAS Jove, una proposta
de lleure pels joves de l’Armentera i Ventalló. Aquest projecte s’impulsa
des de les regidories de Joventut dels dos municipis amb la finalitat
d’unificar recursos.
Durant aquests dos mesos els joves han posat en funcionament els seus propis projectes des de pensar les idees
fins a dur-les a terme, pensar en el finançament, en els
entrebancs amb els quals es poden trobar… Pel que fa a
l’Armentera els i les joves van organitzar una xeringada popular per la festa major de Santa Cristina on hi van poder
participar grans i petits i s’ho van passar molt bé! A Ventalló, els nois i noies van organitzar una matinal de jocs per
als nens i nenes del casal municipal.

A part d’aquestes activitats dirigides al poble els joves
s’han organitzat altres activitats lúdiques com acampades,
sortides, la participació en la trobada de casals joves als
Aiguamolls de l’Empordà… En tot moment han estat acompanyats de la dinamitzadora juvenil del municipi i un monitor de lleure que els han servit de guies per a dur a terme
aquests projectes a més d’organitzar-los altres activitats
de lleure com jocs, dinàmiques o gimcanes.

Durant l’últim trimestre del 2016 els i les joves, juntament amb
la dinamitzadora, han seguit duent a terme els seus projectes i activitats com l’adequació de l’Espai Jove a les seves
necessitats I demandes, tardes de jocs de taula, sortides
culturals i lúdiques, la participació en activitats pel poble…
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Activitats

Arribada del Patge Reial
Aquest any comencem amb l’arribada del Patge Reial. Que va arribar
en un carruatge de cavalls, a la mitja part de la Quina Infantil,
a la Sala Nova, el passat dia 3 de gener.
Havia plogut, però un Patge Reial, amb vestit nou, no pot
perdre’s la rebuda de cartes. Que contents i feliços estaven
els nens! A més dels caramels, el patge reial els va pintar
la mà amb el catxet dels reis!

Els Reis Mags de l’Orient
Els infants del nostre poble estaven frisant, tot i el plugim i
el fred, esperant l’arribada de ses Majestats els Tres Reis
de l’Orient. Aquest any estrenaven vestits nous. Anaven
damunt d’una carrossa i van baixar a la Plaça Catalunya.
Després van continuar el passeig, fins a arribar a l’església, envoltats pels nens i els seus patges. Tots estaven molt

contents, ja que els van poder tocar. Un cop van arribar,
van escoltar el seu discurs i van donar un regal a cada nen.
Després van seguir anant a cases de menuts a donar-los
en mà un regal.
Quina cara feien tots ells en obrir la porta de casa seva i
veure el rei!
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Activitats

Carnaval 2016
Aquest any el Carnaval va arribar a principis de febrer: el
dia 6. A disfressar-nos toca! El dissabte a la tarda, els nens
disfressats van passar per damunt la passarel·la per ensenyar les seves disfresses acompanyats per música. Tot seguit, el grup infantil Trombòtics els va delectar amb la seva
actuació i, per acabar, els nens i pares van poder tastar la
xocolatada feta per l’AMPA. Estava boníssima!

A la nit, són els pares, mares i també joves del poble que es
disfressen i desfilen amb carrosses pels carrers del nostre
poble. Després, a ballar s’ha dit amb la disco mòbil Gres-K
Planet.
Quin goig feien les carrosses!! Quins colors i varietat!
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Activitats

Festa de la Sopa
El diumenge 7 de febrer s’aixeca amb un sol que ens acompanyarà al llarg del dia. El grup de la Sopa comença a preparar-la. En preparen 1.500 plats! La preparem amb molta
il·lusió i serveixen a tothom del poble que s’apropi a la pista.
Un cop acabat el dinar, el grup de country Castelldefels ens
va delectar amb una demostració. Que divertit i quina animació que hi havia!

Aquesta festa es va poder celebrar gràcies a l’Ajuntament,
el Club de Futbol de l’Armentera, l’AMPA i gent del poble.
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Activitats

Concert de
Setmana Santa
El dissabte 26 de març, a les 7 de la tarda, va tenir lloc un concert a la Sala Nova amenitzat pel
Quartet de Trombons de Barcelona. Ens van oferir
cançons de tota la història del trombó.
A la gent li va agradar molt escoltar cançons de
pel·lícules en trombó!

XXVII Festa de la Vellesa
La XXVII edició de la Festa de la Vellesa va tenir lloc el passat 22 de maig. Als grans del poble també els dediquem una
festa que comença amb una missa cantada, una foto de
record i, tot seguit, un dinar, fet per gent del poble, i que
estan acompanyats pels seus familiars i amenitzats pel Trio
Delay’s.
Que bé que s’ho va passar la gent gran!
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Activitats

Revetlla de Sant Joan
El solstici d’estiu ha arribat i ja tenim la foguera a punt per
cremar per quan arribi la flama. Aquest any arriba al mig
del sopar. Es fan els discursos i la gent veu com es crema.
Tot seguit hi ha ball amb el Dj David. Tothom s’ho va passar
d’allò més bé!!!
Organitzat per l’Ajuntament de l’Armentera.
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Activitats

Festa de Sant Cristina
La festa major d’estiu va començar el dia 22 de juliol a les 20 hores amb un
karaoke a l’UT. L’endemà, a les 9 del matí, el Club de Petanca va celebrar
la Melé. Hi va haver molts jugadors. A les 11 hores, i gràcies als joves que
participen en el Kasaljove, hi va haver una xeringada infantil. Tots els
menuts, i no tan menuts, van quedar amb les samarretes ben tintades.
Seguidament, i dirigit als més menuts, Pop x Xics! Els nens
s’ho van passar d’allò més bé cantant i ballant cançons tradicionals versionades en format pop.

A la tarda, a les 18 hores, hi va haver la segona demostració
d’ensinistrament de gossos. Quin olfacte que tenien! Van
descobrir tots els amagatalls on hi havia substàncies estupefaents!

A la mateixa hora, però en el camp de futbol, hi va haver
un partit i, seguidament, el corre-birres! Qui volia una tapa
amb beguda, pagava un tiquet. Van passar per tots els bars
i restaurants del poble.
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Activitats
Un cop arribada la mitjanit, ball per als joves i no tan joves!
Primer amb música country amb el grup Dalton X i seguidament amb el grup The Patillas, música versionada.

A la tarda, a dos quarts de sis, a la pista, hi va haver la Festa
de l’Escuma per als menuts. Per acabar, concert i ball portat per l’Orquestra Internacional Costa Brava! Va ser molt
agradable veure la pista plena de gom a gom!

El dia de la patrona, Santa Cristina, amb el bon dia que ja
ens acompanyava des dels dies anteriors, hi va haver, a les
12 hores, a l’església, la Missa cantada per la cobla Costa
Brava. Que bé que va sonar! Seguidament, la Batueskala
els va acompanyar fins a la Plaça Catalunya, on van tocar
sardanes. La gent va ballar, tot i la calor!

La festa va ser organitzada pel Club de Futbol de l’Armentera, la Diputació de Girona i l’Ajuntament.
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Activitats

IV Nits musicals
Aquest any es van oferir tres concerts de diferents estils.
El primer va tenir lloc el passat 9 de juliol amb el grup Tangohyde: música de tangos cantada acompanyada per un
quartet. El dia 13 d’agost amb música de pel·lícules amb
el Quartet Sonor. Aquests dos concerts es van realitzar a

l’església i, a la sala nova, el passat 20 d’agost a càrrec del
grup coral Yes The Music amb música del segle XX.
Van ser unes vetllades amenes i la gent s’ho va passar
d’allò més bé.

Diada Nacional de Catalunya
La passada nit del 10 de
setembre va tenir lloc, dins
dels actes de la Diada, la
cantada d’havaneres amb
el grup Norai, a la plaça de
l’església. Seguidament, hi
va haver el respectiu cremat elaborat per un veí del
poble i coca.
Que bé que sonaven a la
plaça de Missa!

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

XXI Fira de la Poma
El diumenge 9 d’octubre va tenir lloc la Fira de la Poma. Aquest any amb
unes vuitanta parades repartides pel casc vell del poble. La gent d’arreu de
la comarca es va apropar a comprar les nostres pomes, nous i altres articles
que els de les parades van posar.
A la sala nova es va poder gaudir de la decoració feta pels
alumnes de la llar d’infants municipal i els alumnes de l’escola Els Fluvianets. Les pintores del poble van exposar també a la sala.
Tot seguit, demostració i tast de plats cuinats amb poma al
bar de la Sala Nova.
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Activitats
Finalment, i per acabar la festa, hi va haver ballada de sardanes a la plaça Catalunya a càrrec
de la Cobla Osona.
Aquest any, el cartell no va ser cap pintura, sinó
que va ser una fotografia feta de forma desinteressada per un habitant del poble. Va ser un
cartell diferent!
La fira es va celebrar gràcies a la col·laboració
de diferents entitats: Consell Comarcal de l’Alt
Empordà, Caixa Bank i amb l’organització de
l’Ajuntament.

I Cicle de Xerrades de Salut
Aquest any hem inaugurat un cicle de xerrades de salut, que van tractar diversos temes com van ser: el passat 26 de febrer amb el Dr. Albert Vingut per parlar del
tema de les drogues; el dia 13 de maig amb el Dr. Marco
Paz per parlar de les malalties del cor i l’última, de tipus més educativa, els bolets, a càrrec del Dr. Josep

Alum, on hi va haver una exposició de vuitanta classes
de bolets.
La gent hi va participar força en aquestes xerrades.
Va ser organitzada per la regidoria de Salut de l’Ajuntament.
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Activitats

Festa Major de Sant Martí
La festa petita va començar el passat 11 de novembre, a les 12 hores,
amb la Missa, oficiada pel bisbe de Girona i en commemoració del nostre
patró Sant Martí. Seguidament hi va haver audició de sardanes a càrrec
de la Cobla Cervianenca.
Dissabte 12, a les 12 hores, hi va haver un triangular de futbol dels caganius de l’Armentera, jugadors de quatre a set
anys, amb els caganius de Fortià i Vilamalla. El camp estava
ple a vessar!
A la tarda, el partit dels grans contra el Navata. Aquesta
vegada van perdre, però van jugar molt bé!
A les 18 hores, a la sala Nova, i per a totes les edats, es
va portar a terme una actuació de màgia a càrrec del Mag
Raül! Els nens i no tan nens s’ho van passar d’allò més bé!
A la mitjanit, el grup L’Artista Convidat ens va fer l’estrena
del seu primer disc i van fer ballar a més d’un!

El diumenge al matí comença a ploure i s’ha d’anul·lar les
tripletes de la Petanca. Quin disgust. Però a quarts d’una
l’estiuet de Sant Martí surt i el sol també. A la tarda, la trencada d’olles és tot un èxit amb el bon temps que ens acompanya. I, per concloure la festa, una ballada de sardanes, a
la Sala Nova, amb la Cobla Principal de Cassà.
La festa va ser organitzada pel F.C L’Armentera i l’Ajuntament i la col·laboració de la Diputació de Girona.
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Vida social

Naixements

Em dic Ariadna Ferrer Olmos,
vaig néixer el 9 de gener de
2016 i ja m’ho passo pipa a la
llar d’infants! Els meus pares
són l’Úrsula i l’Enric.

Hola em dic Brais i vaig néixer
el 14 de juliol de 2016. Els meus
pares són en Jaume i la Montse. També tinc dos germanets
que de segur ja els coneixeu,
l’Ibai i la Lúa.

Hola! Sóc la Fàtima Jimbara
Jimbara i vaig néixer el 17 de juny
de 2016. Els meus pares són
l’Alhagi Ba i la Fatoumata.
Ja ens veiem pel poble!

Hola! Sóc en Jordi Borrella Quer i
us vull presentar la meva germana
Carla.
Va néixer el dia 17 d’agost. És molt
riallera i li agrada molt dormir! Jo
l’estimo molt i li faig molts petons i
abraçades, tinc moltes ganes que
creixi per poder jugar amb ella.

Hola! Em dic Roger Albert Budó
i vaig néixer el dia 17 de juny de
2016 a la Clínica Girona. Vaig
pesar 3,005 kg i quan vaig sortir
feia 50 cm, però ara que sóc més
gran ja faig 67 cm!!! M’agrada
molt viure a l’Armentera amb
el meu germanet, la Duna i els
meus pares, que m’estimen molt.

Hola em dic Yahya Jaouhari Bahal
i vaig néixer el 27 d’agost del 2016.
Sóc molt feliç perquè a casa meva
m’estimen molt, ja ens veurem per
l’Armentera.
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Vida social

Casaments

El casament de l’Adrià Riu Ruiz i la Irene Sancho
Janoher va tenir lloc a l’Ajuntament de l’Armentera
el dia 22 de maig de 2016.

Juli Faig Duran i Lídia Muñoz Paez es van casar a l’Hotel
Torremirona de Navata el dia 24 de setembre de 2016.

Ariadna Arbat Plana i Jordi Isern Seguí van
contraure matrimoni el dia 24 de setembre de 2016.

Josep Villar Fernández i Laura Garcia Bordaes es van
casar a l’Armentera el 1r d’octubre de 2016.
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Vida social

Feliç aniversari d’un jove de vuitanta anys
Nascut el 10 de novembre de 1936

Amb agraïment i amor a les meves filles,
néts, familiars i amics
Complir vuitanta anys no és el mateix que fer-se vell.
Complir anys és natural i fer-se vell opcional. Fer-se
vell és quan es perd la il·lusió, la curiositat i l’optimisme. La joventut del cervell és tan fenomenal que als
vuitanta o noranta anys segueix aprenent.
L’important de complir anys és poder-los gaudir. En la
vida, la felicitat no depèn d’on estàs, sinó amb qui estàs. Hi ha molts que creuen que els somnis bonics són
els que es poden comprar, però hi ha uns altres que mai
es compleixen i també són bonics.

Quan un es fa major, ha d’analitzar les seves ocupacions
quotidianes: compromisos, projectes, relacions afectives
i llar. Ha de prevaler qualitat sobre quantitat. Això significa i implica no ser egoista, no crear-te problemes i saber
adaptar-te a les circumstàncies i ser agraït.
Prendre les decisions intel·ligents, és el més important de
la vida. Deixant a un costat l’enveja, la rancúnia, la venjança, l’odi i sent generós amb la generositat i el reconeixement al favor rebut.
En el joc de la vida, el destí és qui barreja les cartes, però
nosaltres som qui les juguem.
JOAQUÍN MOYA PÉREZ

Defuncions
Nita Charles Arbona.
Morí el 19 de desembre de 2015 a l’edat de 78 anys.

Abelardo Riscado González.
Morí el 7 de juny de 2016 a l’edat de 102 anys.

Lola Planellas Bagué.
Morí el 21 de desembre de 2015 a l’edat de 96 anys.

Alba Moret Palahí.
Morí el 24 juny de 2016 a l’edat de 81 anys.

Modesta Serra Terrades.
Morí el 7 de febrer de 2016 a l’edat de 78 anys.

Concepció Casadevall Mateu.
Morí el 13 juliol de 2016 a l’edat de 95 anys.

Emili Planas Badruna.
Morí el 14 de març de 2016 a l’edat de 91 anys.

Pilar Mateu Bosch.
Morí el 15 setembre de 2016 a l’edat de 90 anys.

Alfredo Moret Ramis.
Morí el 8 abril de 2016 a l’edat de 90 anys.

Josep Frigolé Roca.
Morí el 21 novembre de 2016 a l’edat de 83 anys.

Jaume Roca Soler.
Morí el 13 d’abril de 2016 a l’edat de 79 anys.

Maria Noguera Moradell.
Morí el 23 novembre de 2016 a l’edat de 88 anys.

Teresa Bagué Testart.
Morí el 23 maig de 2016 a l’edat de 82 anys.

FARMÀCIA
M. LLUÏSA FALGUERA SACREST
Plaça Catalunya, 11 - 17472 - L’ARMENTERA
Tel./Fax 972 52 01 47
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Educació

Llar d’infants Passet a passet

El Casalet de la llar d’infants
La llar d’infants “Passet a Passet” ofereix durant la temporada d’estiu
un casalet als alumnes matriculats tot l’any i a altres nens, els quals les
famílies puguin necessitar aquest servei durant aquesta època.
La nostra organització i programació varia de la resta del
curs perquè fem activitats relacionades amb l’aigua, la sorra
i altres elements que ens recordin l’estiu.
Aquí teniu una mostra de la quantitat d’activitats que fem
durant aquests mesos.

Saltem al castell inflable.

Pintem amb cotxes.

Juguem amb aigua a les nostres piscinetes.

Reciclem i fem un difusor d’aigua per jugar.
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Experimentem amb pintura i altres materials.

Educació

Llar d’infants Passet a passet

Els petits també juguem amb aigua!

Què passa si tirem l’aigua per a aquestes ampolles?

I amb altres elements: la sorra.

Fem fang.

Fem bombolles de sabó!

Aprofitem material i decorem la nostra escola, hem fet una selva!
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AMPA Escola Fluvianets

Les nostres activitats 2016
Des de l’AMPA sempre s’han realitzat activitats per tal de col·laborar
amb la nostra escola i ajudar-la en aconseguir el material necessari
per anar-se adaptant a les noves tecnologies.
Durant l’any passat vàrem fer un seguit d’activitats lúdiques
per subvencionar tots els serveis que fem a l’escola:

Formació de pares i alumnes: Gestió de les extraescolars i xerrades de comunicació per a pares i educadors.

Serveis de gestió en comú: Compra de llibres de text
amb preus més econòmics per als pares, reciclatge de llibres, compra d’ordinadors, gestió de la fotocopiadora de
l’escola i compra de folis.

Entre aquestes activitats familiars que vàrem fer hi ha les
festes de Carnaval, venda de llibres de Sant Jordi, la marxa
en bici i, finalment, la festa de fi de curs.

Serveis de conciliació familiar: Gestió del menjador,
monitoratge al menjador i acollida matinal.

Gràcies a la participació dels pares vàrem aconseguir els
suficients recursos per fer funcionar l’AMPA.

Carnaval.

Sant Jordi.

Marxa en bicicleta.
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Festa fi de curs.

Educació

AMPA Escola Fluvianets

Aquest any a l’AMPA ha aparegut el model de les comissions. Gràcies a aquestes comissions s’han pogut mantenir
(reciclatge llibres, projecte pati) i engegar noves activitats
(SLOF, Créixer en Família, Samarreta escolar, comissions Fira
de la Poma...).
Aquestes comissions estan formades per pares implicats
amb l’escola i amb l’educació dels seus fills que han donat
part del seu temps lliure per poder fer que aquestes activitats
es realitzin.

Nous portàtils, projectors i pissarra digital.

Projecte pati.

Des de la Junta de L’AMPA només ens queda que agrair a
aquests pares/mares per la seva ajuda i animar-los a continuar.
Moltes gràcies famílies!
Créixer en família.

JUNTA DE L’AMPA
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Escola Fluvianets

Un curs dedicat a
l’olimpisme i l’esport
Donat que l’any 2016 se celebraven les olimpíades a Rio de Janeiro, a l’escola
vam decidir treballar els esports olímpics com a projecte interdisciplinari.
Per aquest motiu, al llarg de tot el curs, vam dur a terme un munt d’activitats
relacionades amb l’esport. Aquí en podreu veure una petita mostra.
Sortida a l’hípica

Sortida museu i Estadi Olímpic
(C. Mitjà i Superior)
Per conèixer millor el món de l’olimpisme, els alumnes de
3r a 6è vam anar a Barcelona a visitar l’Estadi Olímpic.
Que gran que és quan t’hi trobes! Allà una monitora ens
va explicar amb imatges la història de l’estadi, les seves
característiques, que durant les olimpíades s’hi feien les
proves d’atletisme... i que actualment s’utilitza per a activitats tant musicals com esportives que reuneixen molta
gent. Ja tots ens imaginaven en un concert del nostre
grup favorit! Tot seguit vam visitar el Museu Olímpic, on
vam tenir a l’abast un munt d’informació sobre diversos
esports. Va ésser molt interessant! I per completar el dia
vam visitar el Cosmocaixa. Quin dia més complet!

Al primer trimestre els més petits van fer una visita a l’hípica “La Clau” d’Ullastret. Allà els van explicar moltes coses
dels cavalls. La que més els va sorprendre va ésser veure
com els posaven les ferradures. També van poder fer una
passejada damunt un dels cavalls com si fossin uns experts
genets. S’ho van passar d’allò més bé!
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Escola Fluvianets

Setmana cultural

Coincidint amb la setmana del dijous gras, de l’1 al 4 de febrer a l’escola els mestres van organitzar diverses activitats relacionades amb els esports. És la Setmana Cultural.

En grups d’alumnes de diferents cursos vam fer gimcanes,
esports cooperatius, jocs esportius tradicionals, vam adaptar esports al nostre estil i amb el nostre material... Va ésser
una setmana molt intensa, en la qual vam treballar molt, tot
i que d’una forma ben diferent.
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Escola Fluvianets

Vam conèixer esportistes
Al llarg del curs vam rebre la visita
de dos esportistes molt reconeguts que viuen i/o treballen molt
a prop de casa nostra: en Gerard
Marín, un navegant que ens va
deixar a tots embadalits amb les
explicacions que ens va fer de la
seva participació en la Barcelona World Race; i en Marc Trayter,
ciclista professional que ens va
transmetre amb la seva naturalitat
el seu gran amor pel ciclisme.
Tanmateix, per saber encara més
del món dels esportistes, els alumnes de P5 i Cicle Inicial van anar a Sant Cugat a visitar
el CAR (Centre d’Alt Rendiment), on els van explicar com
es prepara un esportista per arribar a participar en grans

Colònies

I com a activitat del tercer trimestre, els nens i nenes d’EI
i CI van anar de colònies a la casa “El Molí de Calabuig” a
Bàscara, en la qual, per mitjà de diferents activitats i jocs
esportius de coneixement de l’entorn i la natura, adaptats a les edats de cada grup, van passar uns dies molt
divertits.
Els més grans vam anar una mica més lluny, a Llinars del
Vallès, a la casa de colònies Mogent, on uns monitors i
monitores molt simpàtics ens tenien preparades un munt
d’activitats, a quina més divertida: escalada, batalles
d’equilibris, curses amb karts, torre de caixes, circuit de
ponts i tirolina, construcció de cabanes, ball... i molt més.
Unes de les millors colònies que hem fet.

26

competicions. Allà van tenir l’oportunitat de conèixer en
Joel González, taekwondista olímpic i campió mundial. Va
ésser molt interessant!

Art i cultura

Exposicions
Durant l’any 2015 s’han portat a terme, a la Fleca Pastisseria Sancho,
les següents exposicions:
Gener

Emma Brunet - Contes i dibuixos
(i dibuixos de Pedro Osuna)
Febrer
Joan Motas - Pintura
Març
Carmen Garcia - Brodats
Abril
Treballs dels nens i nenes de la llar d’infants
Maig
B. Bovenberg - Fotografia
Juny
Miquel Dalí - Pintura
Juliol
Israel Nuri - Pintura a l’oli
Agost
Montserrat Medina - Patchwork
Setembre Dolors Garcia - Aquarel·la
Octubre
Anna Paredes - Miralls
Novembre Ildefons Clos - Fotografia
Desembre Dolors Camps - Pintura
Des d’aquí volem donar les gràcies a tots els artistes
que desinteressadament han cedit les seves obres i
han fet possible les exposicions.

Exposició de pintura de Joan Motas.
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Associació Cultural Pont Nou

Grup de teatre Mai Hi Som Tots
Senyores i senyors, el grup de teatre Mai Hi Som Tots els dóna
la benvinguda al teatre.
Aquest any ha anat pels pèls! Altes i baixes mèdiques, imprevistos, canvis d’actors i actrius... els nervis habituals
i, per si fos poc, una calor considerable! Però hi hem tornat. Enguany hem presentat “Tornem a l’escola”, una obra
ambientada en l’escola de la postguerra en la qual cinc
alumnes ens han explicat com es vivia en aquella època.
Algunes de les converses podien semblar hilarants, exagerades, ciència ficció! Però a jutjar pels comentaris del
públic, tot valorant el resultat, sembla que ens vam deixar
moltes coses i vam fer curt en d’altres...

festes... Semblava que no la representaríem! Però no havia
sonat la campana, seguíem lluitant.

Però no cal patir... tampoc no farem una segona part, tot i
que en tenim una altra de pensada. Que no ha sortit il·lesa
del primer assalt... Veurem com evoluciona i com la podem
abordar per presentar-vos-la abans d’acabar el curs escolar. Però no avancem esdeveniments... tot arribarà.

Activitats populars programades el dia de l’estrena. Contratemps que aconseguim encaixar. I el gong final, amb la baixada de teló un cop realitzades les dues funcions previstes
i, podríem afirmar que, gran èxit.

De “Tornem a l’escola” en vam fer un primer guió que vam
haver de modificar per donar-li més cos. Primer assalt
superat. Convèncer actors i actrius per fer el paper encomanat. Assalt dos, superat. Superar malalties, operacions, exàmens, trasllats... Assalt tres, amb incertesa, però
aguantant.
Anar donant cos a l’obra, expressivitat als personatges,
moviment a l’escenari. Seguim en peu. Preparar l’escenari,
fer-lo real per a l’època que volíem representar. Un gran
èxit! No sense suor... Canvis de dates: operacions, viatges,
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Calor! La data escollida acaba sent en ple juliol. Ventiladors
vinguts d’arreu donaven la benvinguda als assistents al pati
de butaques i a dalt de l’escenari!
Següent assalt: els nervis abans d’obrir el teló. Costen de
calmar, però tots hi posem de la nostra part i ens engresquem per animar els més “acollonits”!

Art i cultura

Associació Cultural Pont Nou

I com passa a vegades, ens veiem amb ganes per fer-ho
una setmana més però acabem cansats i ens mereixem un
descans! Aquesta proposta queda pendent de negociar el
curs vinent (aquest).
Moltes gràcies i fins a una altra!
GRUP DE TEATRE MAI HI SOM TOTS
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Associació Cultural Pont Nou

De la paraula
La història ens ensenya que cada època té els seus distintius de progrés. La humanitat s’ha mogut i ha anat evolucionant en els seus usos des de la vida més rudimentària i de
pura subsistència fins avui. És un fet ben constatable. Les
primeres eines, la invenció de la roda, la fosa dels metalls,
la confecció del pergamí, la impremta, el primer llibre... i
tants invents que podríem citar, ens mostren la potència
creativa de la persona i del grup. Actualment, i amb l’expansió de les noves tecnologies, pot semblar senzill tot el
que s’ha aconseguit amb el temps. Però no s’hauria arribat
als avenços d’avui si no s’haguessin fet els passos previs.
Cada novetat ha permès millorar la següent i així, una rere
l’altra, ens han brindat les possibilitats de tota mena de les
quals avui gaudim.

la qualitat de la conversa en el seu sentit més clàssic. És
a dir, enraonar els uns amb els altres, mot que expressa
aquell parlar basat en el raonament i en el pes dels arguments. A més, sol tenir la virtut d’enriquir les relacions dels
participants a la conversa i millorar la seva capacitat de
comunicació.

Cant coral.

Conta Contes.

Diada de Sant Jordi.

Es tracta, doncs, que els arbres sí que ens han de permetre
veure el bosc.
La mainada atenta a la sessió de Conta Contes.

ACTIVITATS DUTES A TERME:

No podem perdre de vista que l’eina bàsica, punt de partida de tot, ha estat la paraula. Sense la paraula no tindríem
missatge i, per tant, tampoc no ens comunicaríem. Experimentem aquest fet cada dia amb mòbils, ordinadors...
Ara bé, potser cal que ens preguntem si la proliferació de
missatges a què ens hem acostumat, no ens ha fet perdre

•N
. adal 2015. Sessió de “Conta Contes”.
• Sant Jordi 2016: Lectura de poemes.
• Teatre: “Recordo que a l’escola...”
•C
. lub de lectura: Sis lectures durant el curs.
• Biblioteca oberta tots els dijous a la tarda.
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Art i cultura

Racó de l’art

El Carbassó vol donar difusió a la creació de totes aquelles obres artístiques
i culturals, en qualsevol de les seves disciplines, portades a terme per veïns
i veïnes i persones que tinguin o hagin tingut relació amb l’Armentera.

Fotografia

Pintura

Lluna plena darrere el campanar de l’església.
Autora: Dolors Janoher

Literatura
Novel·la
editada enguany.
Autora:
Mònica Soler
Ranzani

Escultura en aquarel·la sobre paper.
Autora: Dolors García Cadarso

Il·lustració

Il·lustració extreta del llibre infantil Cançons de son i món.
Autora: Marina Gibert Oliva
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Associació Amics del Playback

10a edició
Hola amics, un any més, pels volts de Nadal, ens preparem per oferir-vos
el tradicional i magnífic playback a favor de La Marató de TV3.
Aquesta nova edició tractarà sobre l’ictus i les lesions
medul·lars i cerebrals traumàtiques, malaltia que afecta
cada any prop de disset milions de persones i causa la mort
de sis milions. Farem tots els esforços perquè sigui com
sempre un èxit i puguem recaptar una bona “picossada”.

Enguany és especial per a nosaltres perquè hem arribat a
la 10a edició. És un orgull per a tots/es els/les que hi han
col·laborat i pels que hi seguim aguantant el tipus. A tots/es
els/les que han format part d’aquesta història tan important
i pels que comencen de nou, moltíssimes gràcies.

Nou anys de treball que ens han portat a poder fer una aportació de 21.781 euros
L’Armentera, un micropoble implicat en La Marató, tornarà
a mobilitzar-se per 10è any consecutiu.
La seva proposta segueix essent el playback organitzat per
l’Associació Amics del Playback i protagonitzat per armenterencs/ques de diverses edats. La Yolanda, responsable
de l’Associació, explica que els artistes assagen durant dos
mesos perquè el resultat sigui un èxit. “Em sento molt orgullosa del que fem. Tots els membres de l’associació tenen
la seva feina, però són capaços de treure el temps d’on no
n’hi ha per sumar diners al marcador del programa”.

Playback 2008.

Playback 2007.

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) de
l’hospital Santa Caterina de Salt va obrir les portes a una
vintena de visitants per donar a conèixer la recerca que es
finança amb la recaptació de La Marató de TV3. Hem estat
convidats i la Yolanda Martínez i la Maria Coll varen fer-hi
acte de presència per escoltar les explicacions pertinents
dels avenços promoguts per un projecte que, des del 1992,
ha recaptat cent cinquanta milions d’euros i ha impulsat
set-cents vint-i-tres estudis sobre un ampli conjunt de malalties greus i cròniques.
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Playback 2009.

Us presentem una sèrie de fotografies dels anteriors
playbacks. Esperem que serveixin per recordar els bons
moments passats i perquè ens donin ànims per continuar
treballant en aquesta causa solidària. Esperem la màxima
assistència a totes les nostres actuacions. Sempre ens heu
fet quedar bé i volem que això duri molt de temps. Moltes
gràcies a tothom!

Entitats

Associació Amics del Playback

Playback 2013.
Playback 2010.

Playback 2014.

Playback 2011.

Playback 2015.

Playback 2012.

Fem arribar un agraïment a l’Ajuntament de l’Armentera per
la seva col·laboració i per posar a la nostra disposició la
Sala Nova i els equips de música i so per poder fer la nostra
feina.
Tots els/les col·laboradors/es del playback i especialment
la seva Junta us desitgem un bon 2017.

Maria i Yolanda.

Yolanda i Maria.

Bones festes!
AMICS DEL PLAYBACK DE L’ARMENTERA
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Casal de la Gent Gran Sant Martí de l’Armentera

La quotidianitat del Casal en imatges

Homes del poble fent la partideta.

El billar s’ha convertit en un punt de trobada del Casal i tot un símbol.
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Casal de la Gent Gran Sant Martí de l’Armentera

El Casal com a lloc de retrobament per llegir, jugar a cartes, billar, fer treballs manuals,
labors... o, simplement, fer petar la xerrada.

Dones del poble jugant a cartes.

Conferència sobre la diabetis a càrrec de les farmacèutiques Maria Lluïsa Falguera i Cristina Lucas.

Els assistents a la conferència sobre la diabetis escolten amb atenció.
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C.F. l’Armentera

Un club noble
El futbol amb la seva essència és un esport, com un altre, on hi ha disciplina,
ganes de passar-ho bé, fer exercici i socialitzar-se, entre altres aspectes.

Els nostres equips tot junts: grans i petits.

Des de la junta hem avançat molt amb el petit club dels caganius i hi posem moltes ganes i passió perquè surti tal com
vam planejar des d’un bon principi. Ja hem fet algun partit
que ha sortit més bé del que ens podríem arribar a imaginar.
Els nostres petits hi posen moltes ganes!!
En el cas de l’equip dels grans hi ha hagut bastants canvis:
jugadors, entrenadors... però seguim allà mateix, demostrant a tothom que som un club noble que el que volem és
passar-ho bé i així, mentrestant, fem esport. I, per què no?
Si guanyem la lliga millor!!!
Darrere de tot aquest club hi ha la junta directiva que fa
una gran feina perquè tot surti bé. Organitzem, quan arriba la temporada dels calçots, un campionat de botifarra i
una calçotada popular, també, juntament amb l’Ajuntament
de l’Armentera, les festes de Santa Cristina i Sant Martí, la
parada de pomes de la Fira de la Poma i, finalment, organitzem la Quina de Nadal que fem a la sala Nova, que, ja fa
un anyet que el patge reial ens ve a recollir les cartes dels
més menuts.
Des d’aquí fem una crida a qualsevol carbassó i carbassona, que si vol formar part d’alguna de les activitats que
realitzem al club, de la junta o, simplement, ens vol venir a
ajudar, estarem encantats de què hi vulgui participar!!
Atentament,
Cartell de la Quina de Nadal de l’Armentera.
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Novembre 2016,
sisena lluna en quart creixent
Aquest mes de novembre hem pogut veure la lluna més gran del que
és habitual. En diuen la súper lluna. Es veu més gran i més brillant.
S’acosta a la Terra més del que és normal. L’última que es recorda és
la del 1948 i la següent serà el 2034.
Un dissabte plujós d’octubre d’aquest any 2016 vàrem
anar amb la Nila i en Bru, la meva filla i el meu nét, a l’Armentera. Vàrem esmorzar a Can Sancho, tota una institució en fleca i pastisseria, ja ho sabeu. La Dolors, la jove de
Can Sancho, em va proposar fer-me una entrevista-escrit
per a la revista del Carbassó d’aquest any. Bé, doncs li
explico a la Dolors.

Enyorant l’Armentera
Jo estava tan tranquil·la a la panxa de la meva mare segurament com tots vosaltres a la de la vostra. Després de
nou mesos d’haver iniciat aquesta aventura que és la vida,
m’arribava el moment tan esperat per a tots els pares: veure la cara del seu infant.
La taula estava parada i tot a punt per dinar però la Paula,
que així es deia la mare, va exclamar: ai que no podrem dinar! I així va ser. Corrents varen anar a buscar la llevadora
i en un tres i no res vaig canviar de lloc, dimensió desconeguda. I bé, preparada per seguir creixent en tots els sentits
en aquesta nova vida a l’Armentera.
I perquè hem nascut a l’Armentera i no en un altre lloc?
Expliquen les velles llegendes que nosaltres escollim els
pares i el lloc. No sabem a on estem abans de néixer, no en
tenim la consciència clara. Però jo tinc un sentiment molt
profund. Us pot semblar una bogeria, però ara us ho explico, no em fa pas vergonya.
És un sentiment d’enamorament i de desig, de voler arribar
a un lloc preciós per poder, veure’l, tocar-lo, etc. En una
paraula, poder gaudir-ne en tots els sentits.
I què va passar? Que la Paula vivia aquí a l’Armentera i en
Brunet, que era veterinari, va demanar a les autoritats competents d’aquell moment per venir a treballar aquí i li varen
concedir. Aquest parell de joves es varen enamorar i es varen casar i després varen tenir una filla, la meva germana
Anna.
Era més de novembre. Vaig néixer un dilluns dia 8 del 1948,
i el dia 11, pel patró del poble, Sant Martí, em varen batejar
a l’església de la parròquia. Va venir tota la família d’aquí i
els de Figueres, que eren molts.

Casament dels pares de l’Emma, en Ricard Brunet i Paula Escribà.

Poc abans de l’hora del bateig hi havia un petit problema
amb el nom. La meva padrina Elvira, germana gran de la
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meva mare, volia que em posessin el seu nom i el meu pare
volia posar-me Emma. Cap d’ells baixava del burro, fins que
la meva àvia paterna, amb ja tots a l’església, li va dir al
Capellà: es dirà Emma Elvira. Els dos contrincants hi varen
estar d’acord.
Una dona que trobo a Can Sancho una mica més gran que
jo m’explica:
El dia del teu bateig la mestra ens va dir: anem a l’església
que toquen a bateig. I vàrem venir tota la classe i vàrem
recollir molts caramels i carraques que el teu pare repartia
entre els nens.
Aquests primers mesos d’infant tot anava bé. Jo anava
creixent, els meus pares feliços amb les seves dues nenes... Però ai! Quin patir explica en Brunet. Amb nou mesos
et vares posar molt malalta, i quasi, quasi me’n vaig.
Bé, superat això, com tots nosaltres, anem fent Camí. I mai
millor dit, ja que comencem a caminar, a parlar, a menjar
sols. Tenim ganes d’experimentar. És tota una aventura i
aquesta llibertat dia a dia va creixent.

Arribat aquest punt de maduresa infantil amb llibertat de
moviments i capacitat de decisió n’hi ha tantes i tantes coses que ens interessen i fem i volem fer! Però és clar, sempre sota la vigilància dels nostres pares. I també sempre i
hi ha alguna cosa que ens atrau molt i no ens deixen fer.
En aquest punt és a on començo a prendre consciència i
d’aquí els meus records. Un d’ells és de les meves primeres arriscades aventures a l’Armentera. Vivíem en una casa
quasi al costat de les escoles. Ara és a Can Geli. De veí
tenia en Coromines que encara hi viu.
Per anar a casa la meva àvia Carme, la meva mare em manava que passés per davant les escoles i agafés el carrer
Nou fins a arribar a la cantonada del carrer de l’Ajuntament,
el Pompeu Fabra, però jo agafava el carrer de Pau Casals
i girava a la dreta i passava pel petit caminet, el costat del
rec, que era el que m’agradava. De vegades el rec baixava
tan ple que gairebé podies tocar l’aigua. Després jo seguia
rec avall fins a arribar als safarejos on les dones rentaven
la roba amb el sabó de mà, la pala i també el blauet que
tenyia aigua de color blau. Això em portava una estona fins
a arribar a l’últim safareig, perquè a cada un d’ells em parava. Les dones em vigilaven i em deixaven tocar l’aigua i
remenar amb el sabó i la roba. Sobretot el blauet em fascinava. Com acabava? Doncs que la mare se n’assabentava
i em renyava perquè jo era molt petita i no podia anar pel
costat del rec tota sola.
També era molt divertit ficar-nos amb els nens i nenes a jugar pels camps de blat de moro. Era surrealista, era un altre
món. Amb el blat ja crescut, ningú no ens veia. Per a nosaltres era ficar-nos en una selva i inventar-nos històries, com
les que veiem a les pel·lícules en el cine del costat del bar
on sempre m’hi portava el meu oncle Tejero.
Anar a la platja a banyar-nos era un plaer gran i jugar a
les dunes baixant rodolant (que com que érem petits ens
semblaven molt altes) era una impressió i que se’t posava
l’estómac a la gola.
M’agradava molt anar a dalt del carro carregat de palla i
m’espantava una mica quan l’home que el portava començava a cridar i dir uns renecs de Maria Santíssima contra el
cavall. Però ja m’hi vaig anar acostumant. Però l’aprenentatge de totes aquestes lletanies que deixava anar aquell
bon home després em portaven problemes, ja que jo també
les deixava anar. El meu pare molt seriós em va dir que si
jo les repetia, no em deixaria anar mai més dalt del carro.
Vaig entendre que aquelles paraulotes només les podia dir
l’amo del cavall.

L’Emma amb la Palma.

38

La meva àvia Carme, àvia materna, tenia una pensió a on
donava allotjament, menjars i begudes. Ella havia enviudat

Entrevista
a trenta anys i tenia sis fills. Junt amb la meva padrina Elvira, que era la més gran, cuidaven del negoci. Jo sempre
volia anar a la fonda. M’ho passava molt bé amb els tertulians del bar i també perquè darrere el taulell hi havia una
bota plena d’olives i m’amagava allà i anava menjant olives
sense que ningú em veiés. Per la festa major recordo que
venien tots els músics a dinar i emplenaven una taula ben
gran i em deixaven estar amb ells. Bé, tot plegat era ben
interessant, ja que era un no parar.
Però sí que hi havia una estona ben tranquil·la. El meu pare
m’agafava de la mà i anàvem cap a la farmàcia del senyor
Cassià i allà amb el farmacèutic i el metge i algú més feien
petar la xerrada. Jo no m’atrevia a dir ni mu. La presència d’aquells homes imposava que jo estigués en silenci.
El senyor Cassià em donava unes pastilletes de goma de
menta ensucrades que eren boníssimes. Quina llàstima que
s’hagin perdut tots els seus escrits i troballes, patrimoni de
l’Armentera!

ser veterinari oficial. No hi havia res que pogués suplantar
aquella llibertat de l’Armentera, aquells camps de blat de
moro, el rec ple d’aigua i la visió d’aquell Canigó blanc i
lluminós ple de neu.
Plorava i plorava, vaig plorar molt, tot l’estiu cada dia, fins
que vaig començar l’escola i vaig fer noves amigues. Això
em va consolar una mica i també que sovint anava a l’Armentera a casa la meva padrina Elvira i tornava a recuperar
la meva estimada Armentera.

Als anys vuitanta vaig tenir la sort de trobar llibres a la fira
de llibres a Barcelona del nostre il·lustre armenterenc Alexandre Deulofeu: l’Empordà bressol de l’art Romànic, La
matemàtica de la història i uns quants més ja inèdits, ja que
no es troben enlloc, no els han tornat a editar.
Ja era hora que se li fes un reconeixement com Déu mana.
Aquest mes de novembre de l’any 2016, al teatre Jardí de
Figueres, s’ha fet la preestrena del documental sobre Alexandre Deulofeu i la matemàtica de la història. Gràcies a
la iniciativa de diverses persones, entre ells el seu nét Juli
Gutiérrez Deulofeu, i amb la presència de totes les autoritats competents. El documental el podrem veure per la TV.
I jo, des d’aquí, el meu reconeixement a tota la gent de l’Armentera que amb el seu treball del dia a dia podem gaudir
de tot aquest bé de Déu, de camps de pomeres, presseguers, blat de moro... Que jo n’estic tan enamorada.
L’Emma Bunet.

M’agradava molt també anar a Figueres a veure la família,
a dinar a casa l’àvia.
Figueres era molt gran i tenia un parc molt bonic i una rambla per on passejava tothom. Per les fires, que ningú no hi
faltava, trobàvem gent de l’Armentera i també les meves
amigues amb qui anàvem juntes als cavallets. Acabaven
les fires de Santa Creu amb uns focs artificials, que eren
molt bonics, però feien tan soroll que espantaven una mica.
Però tot això un dia es va acabar. L’estiu del 1953 se’m va
acabar el meu món. Quin disgust i quin plorar! No hi havia
ningú que em pogués consolar. Anàvem a viure a Palafrugell, havien traslladat al meu pare a aquesta població per
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Però un dia, la família que quedava a l’Armentera, els meus
tiets i cosins, varen anar a viure a Barcelona i ja només
venia de tant en tant amb en Brunet a visitar als seus amics
i coneguts. La meva vida va anar seguint a Palafrugell, l’escola, els amics, i descobrint un altre territori i la seva gent,
un Palafrugell industrial del suro, d’amos i treballadors.

als dos ens agradaven molt. Vàrem viure a Barcelona uns
quants anys i allà varen néixer els nostres fills, en Sergi i la
Nila. Amb la vida a Barcelona treballant els dos (en Domi
d’aparellador i jo donant classes a l’escola de plàstica i ceràmica) teníem poc temps per estar amb els nens i vàrem
decidir anar a viure a Palafrugell.

Però jo no vaig perdre mai l’essència de pagès de l’Armentera, ja que acompanyava moltes vegades al meu pare en
la seva feina. Ell em venia a buscar a les dotze sortint de
l’escola i anàvem a les cases a fer les visites a pagès i veure els animals que s’havien posat malalts. Però el sentiment
d’enyorança encara em durava i li deia al meu pare que
tornéssim a l’Armentera fins que ja, en fer-me gran, vaig
anar a estudiar a Barcelona el 1964.

Varen ser uns anys molt macos amb els nens i la família,
i també recuperant vells amics. Van ser anys intensos de
feina i socialment. Sempre m’ha agradat treballar per la
gent més vulnerable i així ho he fet. Amb la meva estimada amiga Teresa Ferrer, arreu de l’arribada de les drogues
intoxicant a familiars, amics i coneguts, ens vàrem posar a
treballar en aquest tema amb col·laboració amb Tramuntana de Girona. Actualment hi ha la Fundació Teresa Ferrer en honor a ella, ja que va morir fa vint-i-quatre anys, a
quaranta-dos anys.

A Barcelona vaig conèixer molta gent, era l’època del final
del franquisme i l’ambient estudiantil estava molt remogut.
Començàvem a reivindicar el català, la nostra llengua, i altres llibertats. Apareixien els cantautors Joan Manel Serrat, Raimon, Lluís Llach (que ens coneixíem, el seu pare era
el metge de Verges i sovint els seus pares i els meus feien
una trobada). En Lluís i jo tenim la mateixa edat. En aquest
ambient remogut de la universitat anaven sortint nous moviments en política. De vegades acabàvem corrent per la
plaça universitat amb els polis grisos al darrere i cames
ajudeu-me. I pels pèls que no ens enganxaven!
Aquí a Barcelona vaig conèixer a en Domi. Vàrem començar a fer-nos amics. Érem tot una colla de joves d’arreu de
la Península que estudiàvem a Barcelona: gallecs, bascos,
andalusos... També hi havia sud-americans. Tots teníem les
mateixes inquietuds. Teníem temps per tot, per estudiar i
passar-nos-ho bé. Hi havia un basc que tenia un automòbil
dos cavalls i un català que tenia un 600. Tots apilonats en
els dos cotxes corríem per Barcelona.
El Domi i jo ens vàrem anar fent més i més amics i així al
cap d’uns anys vàrem decidir casar-nos i tenir nens, que

Uns anys de no parar. Hi ha hagut molts moviments socials,
treballant amb immigració, amb nens, dones...

El consol
Sempre he volgut tornar a casa a l’Armentera. I succeeix
un fet que és el que em fa tornar: la pèrdua del meu fill Sergi
l’any 2008, i seguidament la de la meva germana Anna el
2010.
Fixa’t, me’n vaig anar plorant i desconsolada de l’Armentera i he tornat de la mateixa manera que vaig marxar. Evidentment, els fets són molt diferents.
Un dia vaig tenir claríssim que l’únic lloc on podia trobar el
consol que necessitava era a l’Armentera. Aquí he trobat el
que necessitava, he tornat a casa amb la meva gent. Han
passat molts anys, però el sentiment de vida i bressol de
mare només el trobo aquí, amb vosaltres.
No dic noms per no oblidar-me de ningú. Tothom m’ha rebut
i tractat com a filla de l’Armentera que sóc. I afortunadament, la vida continua.
Us estimo molt a totes i tots.
EMMA BRUNET ESCRIBÀ

FE D’ERRADES

En la revista núm. 13 de desembre de 2015, en l’escrit
titulat CIRILO BERNINCHES, on diu L’any 1994 es va
casar… Ha de dir: L’any 1974 es va casar...
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Medi ambient

Els aiguamolls de l’Empordà
Aquests espais han sofert una evolució considerable al llarg del temps,
des d’ocupar grans extensions en les planes de l’alt i baix Empordà,
a passar per processos de dessecament que els van dur a ocupar la
mínima extensió damunt del territori. Aquests processos volien acabar
amb els mosquits i les malalties associades i, al mateix temps, tenir un
guany de terres per al conreu.
Ara bé, la visió actual d’aquests espais ha canviat molt,
avui en dia ja no parlem d’espais insalubres o de zones
amb paludisme, ans al contrari, la imatge que en tenim
avui és la d’un espai ple de vida on diferents espècies
animals i vegetals hi proliferen. I hem de pensar que estem parlant d’un espai ben especial, un lloc on l’aigua
és la protagonista absoluta, i alhora el fil conductor de
la vida. Però aquests espais, a causa de la seva situació
a primera línia de mar, i a banda de les dessecacions ja
esmentades, han hagut de fer front a moltes amenaces.
La destrucció de la costa, lligada sobretot al tema de la
construcció i el desenvolupament turístic, ha estat una
constant, tant en el món mediterrani com fora. Fins i tot,
avui en dia, les pressions enfront d’espais com aquests,
siguin o no parc natural, són molt altes.

Ja hem parlat que les zones humides són una concentració de vida important, ocells, plantes i alguns mamífers en són els principals inquilins, però, com funcionen
realment?
Aquests espais són un ecosistema que viu a cavall entre medi aquàtic i medi terrestre, i es caracteritza per
tenir una làmina d’aigua poc profunda, el que es coneix
com a sistema palustre. Aquesta aigua arriba als aiguamolls, en una petita part, pel sistema freàtic, o el que és
el mateix, per sota terra, igual que en els nostres pous.
I la resta depèn de les pluges i de com l’aigua corre per
la superfície fins a concentrar-se en els espais d’aiguamoll. Això fa que en les àpoques de pluja a la zona mediterrània, primavera i tardor, aquest espai concentri els

estany d’aigua dolça
rec amb vegetació de ribera

closes

antics cordons litorals
llacunes litorals

maresmes

dunes

mar
platja

camps de conreu

1. Esquema dels ambients de la plana de l’Empordà. Font: Universitat Autònoma de Barcelona
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Estany del Cortalet. Font: Xavier Soler

nivells més alts d’aigua, però a l’estiu quedin pràcticament secs. Però tota l’aigua que trobem als aiguamolls
és dolça? Doncs no. Ja hem dit que estem en un espai
costaner, així que el mar també hi juga una part important. Així doncs, des del mar i cap a terra endins, trobem
una sèrie d’ecosistemes que acaben per complementar
l’espai dels aiguamolls. La platja de sorra, el cordó de
dunes, les maresmes, les llacunes i les closes serien
els espais que trobarien i on les aigües anirien canviant segons la seva proximitat o allunyament del mar i la
influència de la sal. No cal dir que les maresmes i les
llacunes (vegeu esquema 1) seran les que tindran una
major salinitat, i els estanys seran les zones purament
d’aiguamoll amb aigua dolça.
Per tant, tenim un espai natural únic als aiguamolls de
l’Empordà, que utilitzen milers d’ocells en les seves migracions per tal de trobar-hi aigua, aliment i refugi. És
una gran zona humida que es comporta com una gran
àrea de servei, la ubicació de la qual els ocells guarden
a la memòria, i que, si desaparegués, representaria un
fort cop per als ocells migratoris, i per als que s’hi estan
tot l’any.
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Però podem continuar pensant per a què serveix una
zona així, i fins i tot si cal tant terreny per a uns ocells
i plantes... I la resposta és que, a banda del valor biològic indubtable, els aiguamolls ens ofereixen una sèrie de
serveis directes a les persones, o altrament dit, “funcions ambientals”.
Per una banda, regulen el cicle hidrològic, les aigües
dels aiguamolls van infiltrant de mica en mica l’aigua cap
a les capes freàtiques, una aigua que és filtrada per la
vegetació existent, fent que aquesta sigui més neta i més
apta per a l’ús humà. En definitiva, una zona d’aiguamolls
és una gran depuradora d’aigües que reté sediments i
contaminants. De fet, les depuradores més modernes,
anomenades biològiques, repliquen aquest sistema dels
aiguamolls amb la creació de basses artificials. També regulen les inundacions, retenint les aigües i llavors anantles restituint gradualment cap als medis del seu voltant.
I un dels importants, i més perceptibles per a tots, com a
pol d’atracció pel que ve anomenant-se turisme verd, o en
aquest cas concret, turisme ornitològic. No en va, pràcticament totes les escoles de la província organitzen cada
any per als seus alumnes una visita al parc per tal que
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Estany del Cortalet. Font: Xavier Soler

coneguin les zones humides i el seu paisatge. Però cal tenir
clar que és un espai obert a tothom que tingui curiositat i
vulgui gaudir de la natura, el seu valor científic va de la mà
del seu valor com a lloc de lleure.
Una jornada passejant pels seus itineraris senyalitzats,
entrant dins els nombrosos aguaits que permeten tenir

un munt d’ocells ben a prop, i arribar a la seva platja, una
platja sense cap tipus de construcció o passeig marítim,
no ens deixarà indiferents.
XAVIER SOLER
TÈCNIC AMBIENTAL A TERREGADA
www.terregada.net

GORBS
Comunicació - Edicions
629 151 930 · cgorbs@gorbs.cat
www.gorbs.cat
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El camí
Sarrià, 1931... El lloc i l’any en què
vaig néixer. Era un poble petit envoltat
de racons estimats i que més tard han
desaparegut en el temps: parets velles,
carrers estrets, empedrats i costeruts...
que jo de bon matí corria (més que
caminava) quan anava a l’escola.

Ara bé, també hi tenim el “camí” personal. El que fins i tot a
vegades se’ns dóna imposat, com un cop de vent que ens
fa tremolar o d’una xafegada que ens ha deixat molls. És
el que nosaltres a vegades podem anar triant o rebutjant i
és, sens dubte, el que ens va marcant sense adonar-nos-en
la nostra existència. El que un cop caminat, no tenim possibilitat de tornada, perquè el passat no sempre el podem
canviar.

El que més m’agradava de classe era el moment en què fèiem
la redacció de cada dia. Havia de ser un escrit no gaire llarg
on hi exposéssim temàtiques diferents. Amb la nostra minsa
experiència, escrivíem d’una manera irracional tot el que ens
venia pel cap i jo, era feliç fent-ho.

És clar i evident que el “camí”, tant l’un com l’altre, poden
ésser immensament positius o dolorosament negatius. Ens
poden fer somiar o desenganyar, podem seguir-los amb llibertat absoluta o amb l’esclavitud més opressora. Poden ser
d’esperança pel que de bo podem trobar-hi o d’enyorança
per tot el que hi hem deixat. Seran idíl·lics si el cel és clar i
l’aire ens va a favor, o bé feixucs si ens acompanya la dissort
o la foscor.

Així fou que de mica en mica vaig adonar-me que agafar una
ploma i deixar anar la imaginació, era el que més m’agradava.
Al pas dels anys, m’he fet un tip d’esborrallar quartilles, potser
sense dir alguna cosa amb sentit, si més no, ho he fet sempre
amb el cor i no pas amb el do de saber-ne massa.
El meu tema preferit gairebé sempre ha estat relacionat amb la
natura i és que els humans també en som una part molt important! És força encoratjador embadalir-se amb la verdor d’una
vall, la remor d’un riu o l’oreig entre pins... És la manera més
adient de llegir un paisatge. Sempre he volgut parlar dels camins. Ells són els que ens duen a la fi d’una conseqüència i els
que tothora m’han encuriosit. Per tant, crec que ara és un bon
moment d’intentar-ho d’una forma potser “particular”, però, si
més no... és la meva. Així que,”si em permeteu”, començaré.
“El” és un article, “camí” nom comú i, si llegim el diccionari de
la llengua catalana, és un espai a recórrer per anar d’un indret a
un altre. Són paraules, és gramàtica, evidentment, però si pensem que tots els mots poden tenir doble significat, ens adonarem aprofundint en el tema que el “camí” és moltes més coses.
Trobem el “camí” físic, el que podem tocar, sentir i veure. Ell és
el que travessa camps oberts o frondosos boscos, aquell que
comença a la vall i s’enlaira cap al cim, el que podem caminar
i desencaminar franquejant turons, rius, i pedreres, el que fa
olor de terra mullada després d’una tempesta i el que ens crema el cos, un migdia d’estiu.
Aquest és el “camí” que ens parla de mil conceptes i l’escoltem joiosos quan ens diu que la verdor dels arbres li regalen
ombra, que els camps florits l’adornen de color, que els rierols
d’aigua clara t’acompanyen amb mil cants de vida nova, i com
un vot d’ocells se’l miren des del cel.
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Segur que en el primer trencall ja tindrem dubtes per escollir
el millor, però hem de saber decidir, els dos, ens són desconeguts, així que hem de confiar amb la nostra intuïció i tirar
endavant amb decisió i fermesa.
Tant se val el “camí” que hàgim triat, però sigui el que sigui,
hem de caminar-ho a poc a poc i amb mentalitat clara. D’ara
endavant a cada revolt hi trobarem noves perspectives, procurem gaudir les bones i defugir les dolentes.
El “camí” pot omplir-nos d’il·lusió desmesurada o d’espantosa rutina i, per tant, és primordial trobar la manera de
saber-lo caminar. Trobarem pedres, sots, i esbarzers, ens
punxarem més d’un cop, però seguirem endavant com bons
caminants que som.
El “camí” n’és ara l’amfitrió que ens convida a la festa i el que
ens omple de curiositat. Què ens dirà més enllà del proper
revolt? Què ens espera darrere del següent turó? Pot portar-nos a la vall on tot és verd i dolc, o bé a la riba d’un llac on
rentar els nostres errors...
Per tot el que veiem, el “camí” no és solament paraules, ni
tampoc essencialment només terra, herba o flors, també és
el referent més valuós de la nostra existència així que... Fixem-nos-hi bé en escollir-lo, no sigui que ens equivoquem
i se’ns acabi de cop en un esfereïdor penya-segat o ens estavellem sense esperar-ho en una paret de roca massa dura
per a la nostra feblesa.
ANNA CAMPS

Salut

La vinya en la dermocosmètica
Cada dia més, preferim els principis actius naturals i respectuosos
amb el medi ambient per cuidar-nos. La vinya, en aquest cas, conté
unes propietats úniques i actives per a la nostra pell.
Els Polifenols de llavors de raïm són
els antioxidants més potents del món
vegetal, neutralitzen els radicals lliures
(UV, contaminació, estrès…) responsables del 80% de l’envelliment cutani: són
antioxidants i antienvelliments.

S’ha comprovat que les vinyes poden viure fins i tot 100
anys a causa d’un compost que sintetitzen anomenat Resveratrol que les protegeix i les regenera.
Amb els extractes de la vinya s’han formulat productes
cosmètics amb molta força vital per cuidar la nostra pell,
sigui quina sigui la seva necessitat.

Aigua biològica de raïm: L’aigua
de pluja, filtrada per la terra i enriquida
amb els seus nutrients és absorbida a
través dels sarments i passant per les
fulles arriba al raïm. Té propietats nutritives, hidratants i reparadores.

Els principis actius més importants de la vinya són els següents:
El Resveratrol és una molècula procedent del sarment que actua sobre les
fibres del col·lagen i de l’elastina de la
pell per produir una acció reestructurant profunda i, per tant, té un efecte
antiarrugues.
La Viniferina, extracte natural de
la sàvia de la vinya, és seixanta-dues
vegades més eficaç que la vitamina C
i actua difuminant tot tipus de taques
pigmentàries del rostre i de les mans;
en aquest cas l’efecte és resplendor i
antitaques.

La flor de la vinya només està oberta uns dies al juny i la
seva eclosió anuncia el començament de la verema, cent
deu dies més tard el seu perfum és delicat i suau.
Aquests productes cosmètics ofereixen seguretat, confiança i innovació; estan aprovats clínicament per determinar
la seva innocuïtat i eficàcia.
MARIA LLUÏSA FALGUERA
CARME MASDEVALL
OLGA KLEIMENOVA

Catalunya contra el càncer
L’Armentera
A la “Fira de la poma” de l’Armentera, s’ha fet, com cada any,
la capta del dia contra el càncer. S’han recollit 1.009,07 euros.
Són el resultat de dues bones voluntats, la dels que hi heu
contribuït i la dels voluntaris que hi han participat.
Moltes gràcies!
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Pessebres
Aquest any tornem al poema de Nadal
de Josep Maria de Sagarra. Feia uns
quants anys que no en parlàvem.
Però és un retrat tan clar de la nostra ànima, del que som i el
que hauríem de ser, que es fa difícil no tornar-hi de tant en tant.
El Poema de Nadal sempre ens ajuda a descobrir l’autèntic
sentit del Nadal.
El primer pas que hem de fer és emmirallar-nos en el pessebre, aquell pessebre de molsa i arboç, de quan érem criatures.
I saber descobrir en els camins del pessebre, els camins de
l’ànima. I del món. Perquè tots els camins van a Roma, ja ho
sabem, tots els camins van a Roma, però no van a Betlem. I si
Roma és el món, on hi ha de tot, hi ha misèria i punyalades, i la
púrpura i el llot, i les mitres consagrades, a Betlem només hi ha
un infant. I un sol camí per arribar-hi.
El coneixem prou bé aquest camí, que de vegades ens fa una
mica de por. És el camí que deixa la violència i la fúria, que
cerca la veritat i ens convida a passar-hi amb el cor net i el
pas humil.
Per veure’l, no cal ser un gran líder, ni el més savi, ni el més
trempat. Per seguir aquest camí, n’hi ha prou amb el que som:
Fills de Déu. I semblants a Ell, en la nostra capacitat d’estimar.
No ens descuidem de l’àngel, aquell àngel que només veuen
els pastors. I que duu una cinta a les mans, amb les lletres d’un
miracle: Glòria a Déu a dalt del cel i, a la terra, pau als homes
de bona voluntat.
Aquest és l’anunci de l’àngel: trobareu l’infant en bolquers ajagut en una menjadora. Amb això, els pastors en tenen prou per
caminar cap a la cova.
Com nosaltres, que arribem davant de l’infant amb els nostres
dolors i les nostres alegries, amb les nostres contradiccions,
personals i col·lectives, que desdibuixen el pessebre amb tanta guerra, tanta mentida, tanta violència i tanta necessitat com
hi ha al nostre món.
No ho volia fer, però haurem de parlar també del rabadà. Que
jeia com sempre a la palla, a les dents una llesca de pa, i al
cor, unes escorrialles de cançó per mandrejar. És el rabadà el
que ens diu: “No hi ha res a fer, tot és com és, sempre ha anat
així, no cal amoïnar-s’hi. Viu tan bé com puguis i deixa fer”.
Ell, no el troba mai el camí de Betlem. Perquè no el vol trobar.
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I per això es confon sempre i amb aires de savi, vol negar el
miracle i l’esperança. “Un arcàngel flamejant pel cel ho va
pregonant. No serà tant”.
El pessebre –i el món– és també aquesta conversa entre el
rabadà i els pastors, “aquesta conversa estranya s’ha fet més
vella que el món: a Betlem me’n vull anar, vols venir tu rabadà?
Vull esmorzar”.
Aquesta conversa, des del temps de criatures, la portem penjada al coll. S’hi dibuixen les paraules de la gran desolació.
“Escolteu com es barallen el rabadà i els pastors. Guanyar o
perdre la batalla vol dir la vida o la mort!”.
Nosaltres i el pessebre. És la història del Nadal. De cada Nadal, que sempre és diferent, perquè la nostra vida és un camí
i de vegades arribem contents a la cova i de vegades, no tant.
Però la mirada de l’infant és sempre plena del mateix amor. I
no ens cal dissimular. Ens coneix tan bé com nosaltres mateixos. O més.
A pesar del nostre món, tan lluny encara del pessebre, i a pesar de nosaltres mateixos, la trobada amb l’infant ens salva. I
ja res no és igual. I sabem que el rabadà, els nostres rabadans,
s’equivoquen.
Hi ha un camí que travessa la fosca i la confusió. Un camí
que trobem sempre, perquè és al fons del cor. És el camí de
la cova. Allà se’ns demana, també a nosaltres, un miracle: fiar-nos d’aquest Déu fet infant; feble, protegit només per Josep
i Maria, escalfat amb l’alè de la mula i el bou.
Després, tronarem al món; al nostre món i a la nostra vida de
cada dia i procurarem defensar la veritat i la vida, i ser dones i
homes de bona voluntat.
I nosaltres, i el món, haurem canviat una mica.
MN. JOAQUIM GIOL

Programa d’activitats
de les festes nadalenques
Playback 2016 a favor de La Marató de TV3
17 de desembre a les 21 hores i 18 de desembre a les 17 hores a la Sala Nova
organitza:

Associació Amics del Playback de l’Armentera

Gran torronada
8 de desembre, a partir de 16.00 hores, al Casal de la Gent Gran
organitza:

Casal de la Gent Gran

Quina de Nadal
4 de desembre, a les 19 hores, a la Sala Nova
8 de desembre, a les 19 hores, a la Sala Nova
25 de desembre, a les 19 hores, a la Sala Nova
26 de desembre, a les 19 hores, a la Sala Nova
1 de gener de 2017, a les 18 hores, a la Sala Nova
6 de gener de 2016, a les 19 hores, a la Sala Nova
organitza:

Club de Futbol de l’Armentera

Cantada de Nadales
22 de desembre, a les 10 hores, a l’església
organitza:

Escola Fluvianets de l’Armentera

Tarda de Contes a la Biblioteca
28 de desembre, a les 17 hores, a la Biblioteca
organitza:

Associació Cultural el Pont Nou

Arribada del patge reial
1 de gener de 2017 (durant la Quina), a la Sala Nova
organitza:

Club de Futbol de l’Armentera
col·labora:
l’Ajuntament de l’Armentera

Cavalcada de Reis
5 de gener de 2017, a les 18.30 hores
Organitza:
Club de Futbol de l’Armentera
col·labora:
l’Ajuntament de l’Armentera

