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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

Estimats veïns,
Com a cada edició d’El Carbassó, l’alcalde, en representació de les regidores i regidors del
vostre poble, us fa un petit escrit on apunta els trets, que tot i no ser els més importants per
a nosaltres, són significatius.
S’ha millorat amb el tema d’aparcaments, gossos i gats. Queden molt poques persones que
incompleixin les normes. Hem de ser exigents en què tothom les compleixi.
S’han fet petites millores al poble, les que permeten el pressupost, però que des d’aquest
Ajuntament pensem que eren necessàries. Les trobareu més endavant en aquest Carbassó.

Desembre 2015

Número 13

Ja sabeu que l’escola és una prioritat per a nosaltres i que continuarem parlant amb la
Generalitat perquè no se n’oblidin.
El servei d’ambulàncies que s’ha creat amb quatre ajuntaments més, per anar a l’hospital
de Figueres, ha funcionat molt bé i els usuaris estan molt contents.
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El mes de maig passat hi va haver eleccions municipals. Aquesta vegada es va presentar una
llista i, per tant, no hi ha oposició. Vull donar les gràcies de tot cor als companys de govern
i als de l’oposició que han plegat. La seva dedicació ha estat absoluta i molt constructiva.
En relació amb la política, el procés continua a “empentes i rodolons”, però al final ens en
sortirem. La voluntat majoritària del poble de Catalunya és fer un referèndum que expressi
la voluntat dels catalans.
Ara s’acosten unes altres eleccions. Siguin les que siguin és molt important participar, si
volem canviar les coses i millorar s’ha de fer des de la democràcia i l’acte més democràtic
que existeix és dipositar el vot dins una urna quan el país ho reclama. Des de la meva
opinió d’alcalde de poble, no fer-ho és desentendre’ns del que passa i de com volem que
vagin les coses al nostre país. El mani qui mani, “tant me fot”, etc., són expressions que no
porten cap a res. Voteu a qui vulgueu, però voteu, encara que sigui en blanc o nul.
L’escola creix!!! ja són cent nens i nenes i això ens il·lusiona molt, vol dir que el poble torna
a créixer també.
A l’Armentera som unes nou-centes trenta persones empadronades, que pugen o baixen
una mica en funció de la temporada, però vaja, ja som més de nou-cents.
Us heu fixat de la quantitat de gent jove que corre i viu al poble? També ha vingut gent gran
que busca la tranquil·litat i la pau del nostre municipi. Benvinguts i que per molts anys ens
facin companyia.
Vull tornar, una altra vegada, a donar les gràcies a totes les associacions populars. No em
cansaré mai de fer-ho, ja que són realment elles les que donen vida i sentit al poble.
Una abraçada de tot cor als familiars que han tingut la pèrdua d’un ésser estimat. El més
sentit condol de part de tota la gent que estem a l’Ajuntament.

L’Ajuntament de l’Armentera, com
editor d’aquesta revista, no s’identifica
necessàriament amb la opinió que expressen els articles signats.
NOTA:

Prohibida la reproducció total o parcial de
la revista sense autorització prèvia.

S’acosten les festes de Nadal, amb les criatures il·lusionades pel Tió i els Reis i nosaltres
il·lusionats veient les seves carones d’alegria.
Us desitjo a tots unes Bones Festes i un Feliç 2016!!!
NARCÍS ISERN
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 2015
Nou accés sense barreres a la llar de jubilats

Arranjament camins 3a fase

Instal·lació de miralls a diferents punts del poble
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Adequació del
clavegueram

Informació municipal
Instal·lació de papereres
a diferents carrers de l’Armentera

Col·locació d’un ascensor
a l’edifici municipal (Ajuntament)

Arranjament del sostre
en diverses parts del cementiri

Nou enllumenat públic
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Informació municipal
Canvi de la porta d’entrada
a l’Ajuntament per poder accedir
en cadira de rodes

Instal·lació de punts d’informació

Adequació rec carrer del Mar

6

Activitats

Els Reis Mags de l’Orient
Aquest any hem començat amb l’arribada dels Tres Reis d’Orient
Quins nervis i quina sorpresa es van endur els infants amb
els regals que els hi van deixar. Aquest any van arribar tots
tres junts en una sola carrossa. Van baixar a la Plaça Catalunya i van anar caminant fins a arribar a l’església, sempre
acompanyats pels patges reials.

Tots estaven molts contents, ja que els van poder tocar. Un
cop van arribar van poder escoltar el seu discurs i rebre
un petit obsequi. Cap al vespre, els reis es van presentar
en algunes cases per oferir als petits de la casa un regal!
Quina emoció!

Carnaval 2015
Aquest any el Carnaval va arribar fins al dia 14 de febrer. A
disfressar-nos toca! El dissabte a la tarda, els nens i nenes
desfilen per damunt la passarel·la per ensenyar les seves
disfresses acompanyats per música. A continuació el grup
infantil Jordi Patxeco i la Seva Colla els va delectar amb la
seva actuació. Tot seguit, van poder gaudir de la xocolata
desfeta que l’AMPA els hi havia preparat.

A la nit, són els pares, mares i també joves del poble que es
disfressen i desfilen amb carrosses pels carrers del nostre
poble. Després, a ballar s’ha dit amb el DJ Isaac Bertran.
Quin goig feien les carrosses!
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Activitats

Festa de la sopa
El diumenge 15 de febrer s’aixeca amb sol i un grup de persones preparen la Sopa. Ells amb molta il·lusió preparen
l’arròs que serviran a tothom del poble que s’apropi a la
pista. Uix, a mig sofregit comença a ploure! Però després
surt el sol que ens va voler acompanyar al llarg del dia.
Abans de servir la sopa vam tenir una audició de sardanes
feta per la cobla. Un cop acabat de dinar tres sardanes més
i, tot seguit, una demostració de ball country a càrrec d’un
grup de seixanta persones vingudes de Castelldefels. Que
divertit i quina animació que hi havia!

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

GORBS
Comunicació - Edicions
629 151 930 · cgorbs@gorbs.cat
www.gorbs.cat
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Activitats

XXVII Festa de la Vellesa
Aquesta nova edició de la Festa de la Vellesa va tenir lloc
el passat 7 de juny de 2015. Els grans del poble també els
hi dediquem una festa que comença amb una missa cantada, una foto de record i, tot seguit, un dinar fet per gent
del poble. La gent gran, protagonistes d’aquesta festa,
van estar acompanyats pels seus familiars. La festa fou
amenitzada per un conjunt musical. Aquest any les taules
es van muntar a sota d’una carpa, ja que feia molta calor.
Va fer un dia esplèndid.

Concert de
Setmana Santa
El dissabte 4 d’abril a les 19 hores va tenir lloc un concert a
la Sala Nova amenitzat pel trio Santi Escura Trio, format per
un pianista, un bateria i una contrabaixista.
Ens van amenitzar la vetllada amb temes clàssics de jazz i
adaptacions de temes més moderns.
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Activitats

Revetlla de Sant Joan
El 23 de juny, per celebrar l’arribada del Solstici d’Estiu,
la pluja ens va fer una mala jugada. La festa la vam haver
d’ajornar al dissabte 27 de juny i el temps sí que llavors
ens va acompanyar. La vetllada va ser amenitzada pel DJ
Barceló. La flama del Canigó, aquest any, va passar de
llarg.

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

Festa de Sant Cristina
La festa Major d’Estiu va començar el divendres 24 de juliol amb l’ofici
solemne i, tot seguit, concert de sardanes.
A les 17.30 hores hi va haver campionat de petanca infantil i a les 22 hores, a l’església, concert a càrrec de
l’orquestra Els Solistes de l’Empordà.
El dissabte 25, a les 9 hores, Melé Santa Cristina; a les 19
hores actuació infantil amb País de Xauxa; a les 20 hores demostració de gossos ensinistrats i a les 12 hores
de la nit actuació dels grups La Terrasseta de Preixens i
Brahms. Quin gust veure la pista poliesportiva a rebentar!
No hi cabia ni una agulla!
L’endemà, a les 11 hores, a la plaça de l’església, Batueskala i a les 12 hores, a plaça Catalunya, sardanes
amb la cobla Osona. A la tarda, per als menuts, Festa de
l’Escuma. Tot seguit el concert i ball amb La Montecarlo.
La festa va ser organitzada per l’Ajuntament i amb la
col·laboració d’ACEFA Club de Futbol de l’Armentera i la
Diputació.
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Activitats

Foto: Dolors Janoher
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Activitats

IV Nits musicals
Aquest any es van oferir tres concerts a l’església dins d’aquest cicle.
El primer va tenir lloc el passat 4 de
juliol amb El Quartet Gerió, que ens
van amenitzar la nit amb cançons de
totes les èpoques.

El divendres 24 de juliol l’Orquestra
Solistes de l’Empordà, dins de les activitats de la Festa de Santa Cristina,
ens van oferir obres del segle XIX i
XX.

El dissabte 29 d’agost el duet MPB2,
format per guitarra i clarinet , ens va
fer delectar amb música brasilera.
Va ser organitzat per l’Ajuntament de
l’Armentera.

Diada Nacional de Catalunya
L’11 de Setembre es va celebrar, com és habitual, la Diada
Nacional de Catalunya. Aquest cop, però, la data es va
canviar a la nit del 10 de setembre a causa de la manifestació de Barcelona. Aquesta Diada va ser amenitzada per
havaneres a la Sala Nova (per la pluja) i amb el respectiu
cremat elaborat per gent del poble i amb el grup Norai.
Que bé que sonaven i la gent estava molt entregada.
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Activitats

XX Fira de la Poma
El diumenge 11 d’octubre va tenir lloc la Fira de la Poma.
Aquest any amb noranta parades repartides al casc vell del poble.
La gent d’arreu de la comarca es va apropar a comprar les nostres
pomes, nous i altres articles que les parades van posar.
A la Sala Nova es va poder gaudir de la decoració feta per les
senyores grans del poble i pels alumnes de l’escola Fluvianets.
El tema va ser les Olimpíades de Rio. També hi havia quadres
que artistes del nostre poble van exposar a la sala de dalt.
Tot seguit, va haver-hi demostració i tast de plats cuinats
amb poma al bar de la Sala Nova realitzat per gent del poble. Finalment, la festa va acabar amb la ballada de sardanes a la plaça Catalunya a càrrec de la cobla Osona.

Foto: Dolors Janoher

Foto: Dolors Janoher

La fira es va celebrar gràcies a la col·laboració de diferents
entitats (Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Departament
d’Agricultura i la Caixa ) i amb l’organització de l’Ajuntament.
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Activitats

Festa Major de Sant Martí
El divendres 13 de novembre es va representar el musical Una Nit d’Estiu.
Aquests nois i noies van omplir la sala de gom a gom. Són músics i actors
de l’Armentera i l’Escala.
El dissabte 14 de novembre a les 11 hores del matí hi va haver
el segon Campionat de Petanca Infantil organitzat per la seva
associació. Els participants van gaudir d’un esmorzar i premis per a tots. A les 16.30 hores, a la Sala Nova, hi va haver
animació infantil a càrrec del Pot Petit. Els més petits s’ho
van passar d’allò més bé. A la sala no hi cabia ni una agulla.
A la nit, hi va haver el grup de versions Tremendos. Aquests
lleidatans ho van fer d’allò més bé i la gent no va parar de
ballar.
El diumenge a les 16.30 hores hi va haver la tradicional trencada d’olles a la plaça Catalunya. I per acabar, audició de
sardanes a càrrec de la cobla El Baix Empordà.

Tots els actes van ser organitzats per la Comissió de Festes
amb la col·laboració de l’Ajuntament i la Diputació de Girona.
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Casal de la gent gran Sant Martí de l’Armentera

La quotidianitat del Casal en imatges

El Casal com a lloc de retrobament per llegir, jugar a cartes, billar... o,
simplement, fer petar la xerrada.
Homes del poble jugant a cartes.

Una partida de billar.

Dones del poble jugant a cartes.

16

Curs d’informàtica.

Casal de la gent gran Sant Martí de l’Armentera

Conferència sobre l’ús
dels medicaments a càrrec
de la farmacèutica Cristina Lucas.

Solucions per a la gestió dels serveis
Delegació Gironès, La Selva - Pla de l’estany: Carrer Astúries, 9 · 17003 GIRONA ·
T. +34 972 20 20 78 · F. +34 972 22 44 51 · administracio@prodaisa.com
Delegació Garrotxa, Alt Empordà: Carrer Cistella, 1 · 17744 NAVATA · adminemporda@prodaisa.com
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Vida social

Naixements

Em dic Jordi Carbó Algueró i vaig
néixer el 26 de gener. M’agrada
molt jugar, sobretot amb la meva
germana Aina.

Sóc Ahmad Zaim i vaig néixer el
19 de febrer de 2015. Els meus
pares són en Said i la Nessrine.

Hola sóc en Martí i vaig néixer
el 28 de desembre de 2014.
Aquest és el meu germà gran,
l’Àlex. Em cuida, juguem junts,
ens enfadem... però ens
estimem moltíssim!!! Els meus
pares són en Jesús i la Vero.

Sóc en Jan Secanell Cantos, armenterenc de cap a peus! El 25 de
març vaig néixer a casa i tothom
ja m’estava esperant... Ja tinc
ganes d’atrapar al meu tete Roc!

Sóc l’Ayman i us presento al
meu germà Amir que va néixer
el 25 de febrer. Els nostres pares
són en Yassine i la Mariem.
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Hola a tots! Em dic Pep Batlle i
Grau. Vaig néixer el passat 26 de
març, en un dia fred i amb molta
tramuntana. Els meus pares són
en Jordi i la Neus. Fa unes setmanes que he començat a anar a
la Llar d’Infants de l’Armentera i
cada dia m’agrada més. Fins aviat.
Hola a tothom! Sóc la Laia i
aquest estiu, el 27 de juliol, ha
nascut la meva germana, la Clara!
Ens estimem moltíssim. Ens veiem
per l’Armentera tot passejant!

Vida social

Naixements

De mare
santperenca i de
pare armenterenc
d’adopció, a primera
hora del divendres
4 de setembre del
2015, en vaig sortir
jo, en Jaume Pagès
Homs; JP IV per a
la família.

Hola! Sóc l’Arnau,
que vaig néixer el
17 de setembre.
Tinc una germana
que es diu Júlia i
els meus pares són
en Jordi Pla i la
Vanesa Díaz.
Ens veiem pel
poble!!!

Hola a tots! Sóc la Chloe Isern Garriga i vaig
néixer el 23 de novembre a les 23,40 hores a l’Hospital
de Figueres. Els meus pares són en Miquel i
l’Amandine i segons ells em porto molt bé i sóc
un bombonet!

Hola! Sóc l’Abril Oliveras Vilarrodona. Els meus pares
són en Jordi i la M. Rosa. Vaig néixer el 2 de desembre
i vaig pesar 3,475 quilos i vaig mesurar 50 cm.

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

Casaments

Claudi Barbosa Baeza i Agnès Joan Quintana es
van casar el 19 de setembre de 2015 a les 18 hores
a l’església de Sant Martí de l’Armentera.

Cristina Bonet Pérez i Joan Carles Andreu López
van contraure matrimoni el 26 de setembre de 2015.

Defuncions
Francisca Johera Girbal
Morí el 31 de gener a l’edat de 88 anys.

Maria Falgueras Serra
Morí el 7 d’octubre a l’edat de 94 anys.

Matilde Pagès Grebol
Morí el 5 de maig a l’edat de 82 anys.

Joan Valls Casanovas
Morí el 12 d’octubre a l’edat de 81 anys.

Martí Baguer Testart
Morí el 14 de juny a l’edat de 81 anys.

Pere Ros Aulet
Morí el 20 d’octubre a l’edat de 93 anys.

Francisco Gardés Torrent
Morí el 3 de juliol a l’edat de 87 anys.

Miracle Ribas Bofill
Morí el 30 de novembre a l’edat de 84 anys.

Josep Godia Ribes
Morí el 7 d’agost a l’edat de 88 anys.
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Educació - Llar d’infants Passet a passet

El joc i les joguines
El joc és una funció essencial de la vida del nen, el qual enriqueix
la seva percepció i li permet desenvolupar el seu coneixement.
És el millor mitjà perquè el nen aprengui a conèixer-se i a establir
una relació amb els altres, fins i tot s’ha descrit com la primera
preparació per a les futures activitats de treball.
El joc està relacionat amb les joguines,
les quals és indispensable que despertin l’interès del nen per tal de complir la
seva funció. Si la joguina li proporciona
una bona sorpresa, l’animarà a descobrir, inventar o crear noves maneres de
fer servir el nou objecte. A més a més,
caldrà que tingui un valor estètic i que
deixi al nen un marge suficient perquè
pugui desenvolupar la seva capacitat personal de creació.
No hi ha res més nociu que una joguina complicada, ja que
el seu funcionament converteix el nen en un espectador
passiu i sense iniciativa.

Un altre aspecte important a tenir en
compte és que una joguina ha de satisfer les necessitats afectives del nen,
per exemple, un ós o una nina de matèria suau permeten a un nen petit expressar la seva necessitat de contacte
i, més endavant, sentiments més complexos envers els que l’envolten.

Podem trobar jocs i joguines de diversos tipus i amb finalitats concretes:

P Per desenvolupar els sentits:
manipular textures, mòbils amb moviment, sons...
P Que potencien l’activitat motriu,
com ho són les bicicletes, cordes, pilotes...
P Per activar la motricitat fina o el treball manual:
materials per emmotllar, construccions, encaixos, pintura...
P D’imitació de l’activitat adulta:
disfresses, ninot, maletins de metges, de jardineria,
de neteja, de botigues, cotxes...
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Educació - Llar d’infants Passet a passet
P Jocs socials o de taula per potenciar les capacitats
de relació i el seguiment de normes, els dòminos, buscar
objectes a taulell, contes, joguines per interactuar amb
altres nens i nenes...
P Jocs educatius per treballar el raonament,
la memòria i d’altres aprenentatges.
És aconsellable no voler que tot el nostre joc amb el nen/a
sigui educatiu, ja que la conseqüència pot ser transformar
el joc en dirigit i no hem d’oblidar que la finalitat lúdica i
relacional és molt important.
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Educació - AMPA Escola Fluvianets

Què és l’AMPA Fluvianets?
L’AMPA és una associació sense afany de lucre formada per mares i pares
d’alumnes i situada en el mateix centre educatiu amb una missió: contribuir
a la millora de la qualitat del sistema educatiu públic i de les condicions
d’escolarització dels i les alumnes del centre.
L’AMPA és un espai que us ofereix a totes les famílies una
oportunitat única per participar en la vida del centre educatiu i
en l’educació que reben els nostres fills.

El suport de tots els pares i mares és fonamental perquè l’associació sigui més sòlida i participativa. Des de l’AMPA i exercint diferents responsabilitats −econòmiques, legals, laborals i
personals− les famílies podem influir en l’educació de tots els
alumnes i en la bona marxa de l’escola.

Implicació de les famílies en l’AMPA
Actualment el 98% dels nens estan afiliats a l’AMPA Fluvianets. Els serveis dels quals gaudeixen són:
1..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.
2..Serveis de conciliació familiar: Gestió del menjador, monitoratge al menjador i acollida matinal.
3..Formació de pares i alumnes: Gestió dels extraescolars i xerrades de comunicació per a pares i educadors.
4..Activitats familiars: Fira de la poma, Carnaval, bicicletada, Sant Jordi, Festa de fi de curs i projecte patí.
A part, fem reunions amb la direcció del centre per tal de coordinar diferents situacions que es viuen al llarg de l’any.
Ús animem perquè hi participeu i aquí teniu algunes fotos de
les activitats fetes!
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Benvolgudes famílies i gent de l’Armentera,
El curs passat, a la nostra escola Fluvianets, com a projecte
interdisciplinari per treballar durant el curs, vam triar Els
contes tradicionals i les rondalles catalanes. A continuació,
els alumnes us volem mostrar algunes de les activitats que
vam dur a terme relacionades amb aquest projecte, i també
d’altres que vàrem anar realitzant per tal de complementar
la feina de les diferents matèries.
Així, a més de les sortides que us mostrem en aquestes pàgines, al llarg del curs ens van fer xerrades com la de prevenció del mosquit tigre per part del Servei de Control de
Mosquits, i la de prevenció del càncer per part de l’AECC;
vam participar en el Rodajoc de Castelló d’Empúries, on vam

conèixer i practicar diferents jocs del món; vam celebrar festes tradicionals com la castanyada, en la que uns castanyers
i castanyeres que “venien de les muntanyes” ens van repartir castanyes i moniatos i nosaltres els vam cantar unes
cançons com a agraïment; o com el Nadal amb la cagada del
Tió; o com el Sant Jordi, quan vam escriure unes petites històries en grup i vam fer punts de llibre, roses i dracs; també
vam elaborar diferents receptes (galetes, truites, coques…)
amb motiu de dies assenyalats; vam celebrar el fi de curs on
vam acomiadar els alumnes de 6è i ells van dir un discurs
molt emotiu... i altres activitats totes molt interessants que
ens van agradar molt i que ens van ajudar a aprendre i a viure moltes coses d’una forma diferent.

Sortides primer trimestre
Museu del Cinema
Els alumnes de C.M. i C.S. vam anar al Museu del Cinema de
Girona. Allà vam veure un vídeo molt interessant.
Després vam fer una visita guiada pel museu.
Més tard ens van separar en grups i vam realitzar un taller
de titelles molt divertit que després vam exposar.

Foto del grup
en el hall del Museu
de Cinema de Girona.

Fageda d’en Jordà
Els nens i nenes d’educació infantil i cicle inicial van anar
d’excursió a la Fageda d’en Jordà. Van fer una volta amb
carruatge i després van anar a un càmping on van fer una
volta amb poni.
Després van dinar al càmping. Tot seguit, a la tarda van
anar amb un trenet a visitar un volcà.

Nens i nenes d’educació
infantil i cicle inicial a la
Fageda d’en Jordà.
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Cantada de nadales a l’església
El dimarts 23 de desembre, per celebrar el Nadal, l’escola
va organitzar una cantada de nadales a l’església, oberta a tota
la gent del poble que hi pogués assistir.
Com que aquest any treballàvem els
contes, com a fil conductor de les
cançons que vam interpretar, els
alumnes de 6è es van inventar una
història en què el protagonista era
un dimoni que volia espatllar el Nadal. I tots els nens i nenes amb les
nadales, que n’hi havia en català i
en anglès, vam vèncer el dimoni i les
seves dolenteries i el vam convèncer que s’afegís a cantar amb nosaltres per demanar pau i felicitat per
a tothom.
Ens va agradar molt com havia quedat i al públic, per la manera com
ens van aplaudir, creiem que també.

Cantada de nadales a l’església.
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Sortida a Girona
Un cop ja superada la intensitat i l’alegria del Nadal, per
acabar d’endinsar-se encara més en el món dels contes,
el 16 de gener, els petits de l’escola (Infantil i C.I.) van realitzar una activitat guiada al Museu d’Art de Girona i també la visita a l’exposició de la Roser Capdevila, creadora
de Les Tres Bessones.

Un moment de
la sortida a Girona.

Setmana cultural
Com ja hem comentat, el curs passat es va decidir treballar els contes
com a projecte d’escola. A més, la setmana cultural sempre es fa coincidir
amb el Carnestoltes i per això tots els nens i nenes anaven disfressats
durant tota la setmana, segons la consigna que tocava cada dia.
Per començar la setmana els mestres ens van organitzar
una gimcana pel poble on havíem de superar proves molt
divertides!
La resta de la setmana, excepte el dijous, vam fer tallers de
creació de contes en grups heterogenis d’alumnes de tots
els cursos de primària. També familiars d’alguns alumnes
ens van venir a explicar contes. Ho van fer realment molt bé
i ens va semblar una idea excel·lent.

la mongetera màgica) i truites de botifarra d’ou, galetes en
forma de poma cobertes de fondant vermell (la Blancaneus i
els set nans), galetes en forma dels personatges dels contes
diferents de l’escola, etc. Quina setmana més intensa!

El dijous gras era l’últim dia de la setmana cultural i per celebrar-ho cada curs va fer algun menjar diferent relacionat amb
els contes, com per exemple: truita de mongetes (en Jack i
Titelles.

Ombres xineses.

26

Educació - Escola Fluvianets

Bicicletada
Durant el segon trimestre, els dies 11, 12, 13 de març, els
nens de cicle mitja i cicle superior van fer un treball relacionat amb el medi ambient, concretament sobre l’ecosistema litoral. El primer dia, unes monitores van venir a explicar-nos la teoria a l’escola. El segon dia vam fer la sortida
en bicicleta a la platja de Sant Martí d’Empúries on ens vam
dedicar a recollir mostres d’animals i plantes per classificar-les segons un dossier que ens havien donat. L’últim dia
vam treure conclusions: si el mar estava brut, si hi havia
gaires éssers vius, en definitiva, si era un ecosistema sa.

Al passeig d’Empúries, davant de les Muscleres.

Bicicletada relacionada amb el medi ambient.
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Cantània 2015
La Cantània d’aquest any tenia per títol “Al Bell Mig De La Terra”,
i es basava en la història d’un noi africà que descobreix el mar, la mar
Mediterrània, tot el que s’hi relaciona, i ho explica en unes cartes
a la seva germana.
Els alumnes de 4t, 5è i 6è, durant el segon trimestre, vam
preparar les cançons i les coreografies de l’espectacle,
que es mostrava al públic el dia 24 de maig al Teatre Jardí
de Figueres. El dia de la representació, quan vam anar al
teatre, vam estar dues hores assajant i preparant-ho tot
amb els alumnes de les altres escoles, fins que va arribar
l’hora de la veritat. Tots vam cantar i ballar de meravella i
el públic ens va aplaudir molt i molt! Però, sobretot, ens ho
vam passar molt bé; va ésser una Cantània genial!
Moment del cant.

Colònies
Colònies d’infantil i cicle inicial
Els alumnes d’infantil i cicle inicial van anar el mes d’abril a
la casa de colònies Les Orenetes de Borrassà, dos dies els
d’EI i tres dies els de CI.
Allà hi van fer tallers molt variats: de ceràmica torn i ceràmica rakú, de coneixement dels animals de la granja,
d’elaboració de bombons... com també una divertidíssima
gimcana i una passejada en poni. La casa era molt gran i
acollidora, hi havia un espai molt gran per córrer i jugar, i
s’hi dormia molt bé.
S’ho van passar súper!
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Casa de colònies les Orenetes de Borrassà.
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Colònies cicle mitjà i cicle superior
Els alumnes de C.M. i C.S. vam anar tres dies a les terres
de Begudà, en un mas molt acollidor, anomenat Mas Pinadella, on hi havia un camp de futbol immens i un bosc amb
una part amb roques gegants per enfilar-s’hi i una altra amb

vegetació que ens permetia fer unes cabanes on ens divertíem de valent. També, al voltant de la casa, s’hi trobava
l’hort, el camp per segar i una granja molt gran.
El primer dia, abans d’arribar a la casa, vam visitar: un grup
de volcans i un parc fabulós a Olot i les llengües de magma
solidificades de Sant Joan les Fonts. Després, a la tarda, ja
vam anar directes cap al Mas Pinadella a instal·lar-nos-hi.
Els dos dies següents vam fer diversos tallers d’apicultura, cuina, hort, granja, etc. vam fer una excursió a una font
d’aigua fresquíssima i boníssima, i vam anar a la Fageda
d’en Jordà.
Quan se’ns acabava l’estada, tot i que teníem ganes de
tornar cap a casa ens sabia greu deixar aquell lloc perquè
ens ho estàvem passant molt bé! Però el bus ens esperava!
Vam dir adéu als monitors, i tot seguit... cap a casa!!!

Mas Pinadella.

Van ser unes colònies fantàstiques, per no oblidar mai.
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Participació en premis i concursos
El curs 2014-2015, un alumne del nostre
centre, l’Arnau Martínez, va ésser seleccionat pel centre per participar en
la IV edició dels Premis de Narrativa
Periodística “Diàlegs d’Educació”, per
a alumnes de 6è de les escoles de l’Alt
Empordà, que organitza el SEAE (Servei Educatiu de l’Alt Empordà) i que es

convoca amb l’objectiu de fomentar i
promoure el gust per l’escriptura.
L’Arnau va ésser seleccionat entre
els deu finalistes per un escrit molt
bonic titulat La cura del drac i finalment va aconseguir el tercer premi!
Moltes felicitats!

Tanmateix, un parell d’alumnes del
centre, la Jana Baguer de 5è i l’Oriol Torrent de 6è, varen participar, en
haver superat les proves selectives,
en el 8è Concurs d’Anglès Interescolar de Catalunya (The Fonix) i varen
fer un paper molt destacable. Molt bé
nois!

Fira de la Poma

Alguns dels elements relacionats amb les Olimpíades.

Aquest curs 2015-2016, el projecte en què treballem és sobre Les Olimpíades, així que per la Fira de la Poma d’aquest
any vam decorar l’escenari de la sala nova amb uns quadres dels logotips dels esports que cada classe havia triat
de diferents esports olímpics: P3 atletisme, P4 llançament,
P5 gimnàstica artística, 1r ciclisme, 2n hípica, 3r natació
sincronitzada, 4t piragüisme d’aigües braves i, per últim,
cicle superior vòlei platja.

30

També hi vam col·locar altres elements relacionats amb les
olimpíades que havíem elaborat entre tots, com el pòdium,
el peveter, les anelles amb els continents que representen
i les medalles. No faltava una genial mascota, elegida per
votació entre tots els dibuixos de les mascotes que havien
dibuixat els alumnes. Un grup de nens i nenes la va fer amb
materials diversos de mida gegant perquè es veiés de tot
arreu, i la vam batejar amb el nom de Fluviana. Va quedar
un escenari molt vistós, i sobretot molt esportiu.

Art i cultura

Exposicions
Durant l’any 2015 s’han portat a terme, a la Fleca Pastisseria Sancho,
les següents exposicions:
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Anna Aguiló - Pintura
Col·lectiva de patchwork de Viladamat
Bastiaan Bovenberg - Fotografia
Dolors Gibert - Fotografia
Carmen García - Teixits amb puntada llarga
Miquel Dalí - Pintura
Montserrat Medina - Patchwork
Renata - Fotografia
Evelyne Marset - Pintura
Dolors Camps - Pintura
Montserrat Medina - Patchwork
Pau Granados - Pintura

Exposició fotogràfica Miscel·lània de Dolors Gibert.

Des d’aquí volem donar les gràcies a tots els artistes que desinteressadament han cedit les seves obres.

Relats

El meu carrer
Fa anys que amb dues amigues practico una activitat apassionant. Com més va, més esperem l’hora de practicar-la,
amb ànsia i tot diria. Estic per pensar que crea addicció i tot!

Voltem pel local buscar el millor lloc que a poc a poc hem fet
nostre i per fi podem seure. Sí, ja som juntes per fi a la nostra
cafeteria del barri vell!

És una activitat que ens fa entrar en calor, ens relaxa, ens fa
riure i de vegades també plorar. Quan l’acabem, sempre ens
sembla poc i ja estem desitjant de tornar-hi.

Hem passat per èpoques de spa, tai chi, pilates, piscina, footing... i hem arribat a la conclusió que el que més bé ens fa al
cos és una tassa de cafè i una bona conversa.

Ens fa sentir noves, alliberades de tensions i reconfortades
pel suport incondicional que ens procurem.

Ahir llegia en una publicació mèdica els beneficis d’aquest
costum. El cafè, en les seves diferents versions, apareix com
un protector contra la mortalitat i les malalties més comunes, excepte el càncer, és clar. Prendre dues tasses al dia és
suficient per aprofitar-nos dels seus beneficis naturals.

Ens fa estar en contacte tot preparant la trobada perquè
malauradament, que n‘és de complicat de poder lligar els
deures i obligacions de la nostra vida diària per esgarrapar
dues hores…
Quan estem ben segures, via WhatsApp, sempre, esperem
el dia en candeletes! Passem tot el dia amb el neguit del rellotge, sortim corrents de la feina i ja preparades pugem al
cotxe.
El moment de la trobada sempre és un xic caòtic amb els
primers petons, comentaris de què guapa estàs, més prima,
més grossa, més morena, quants dies sense veure’ns... ja ja,
ja podeu imaginar!
Quan ens apropem, ja comença el nostre cos a reaccionar.
Aquella aroma indescriptible, ummm.

Ara no entrarem en controvèrsies de si és bo o no és bo per
a la salut, però el que està clar és que el fet de seure al voltant d’una taula, amb la gent que aprecies, sentint l’escalfor
de la tassa entre les mans i deixa’n corre el rellotge sense
pressa, no té preu.
No sé si serem unes velletes estupendes d’aquí a vint anys
gràcies a aquestes tardes, però el que està clar és que no
deixarem de gaudir-ne sempre que puguem!
I fins que l’edat avançada no en porti problemes en el son de
la nit... el prendrem ben carregat de cafeïna i xerrarem fins a
quedar sense veu!
CRISTINA BONET
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Teatre a l’Armentera: Mai hi som tots
El grup de teatre Mai hi som tots us donem la benvinguda al teatre!
Com a grup de teatre, el nom deixa
força coses ben clares. Ara, quan hi
som tots, som capaços de fer obres
d’art (sí, de teatre també). És que
aquest grup de gent no som professionals perquè no cobrem o no vivim
d’això, però bé podríem fer-ho perquè
hi ha qualitat! I no només qui puja a
l’escenari, sinó també l’equip tècnic
de llum i so, perruqueria i maquillatge,
escenografia, coreografia, decoració,
vestuari, entrades, publicitat, marxandatge... sense els quals el resultat
restaria lluny d’on és.

Grup de teatre Mai hi som tots.

Aquest 2015 hem superat adversitats de tota mena i hem
dut a l’escenari, un any més, la funció. Ai... això és més
del circ, no? Bé... una mica pallassos i animals sí que
som així que... No, seriosament, hem superat adversitats, calendaris (final de la Copa del Rei de fútbol) i altres
temeritats... però hem seguit comptant els uns amb els
altres i hem portat a l’escenari una adaptació feta per la
Rosa Garrido.
Parlant de futurs projectes, tenim el fil a l’agulla, a punt
per a l’obra que prepararem per a l’edició següent. Ens
hi esmerçarem per tal que entretingui, diverteixi i ampliï
el ventall cultural que ofereix el poble de l’Armentera.

Aquí estic
Personalment, jo no em veia en aquest punt ara fa un
any quan vaig preguntar al grup si m’hi voldrien, i em
van acceptar. Jo comptava fer Els Pastorets (a l’Armentera, què vols que hi fem?... vaig pensar) però les dues
propostes d’obres que es va parlar a la primera reunió
amb el grup em van sorprendre molt, no parlaven de fer
pastorets sinó d’obres de nivell.
I aquí estic: davant d’un grup de grans persones, bona
gent, que volen fer coses, fer-les ben fetes, dedicant-l’hi
més temps del que tenen, traient forces d’allà on calgui i
lluint somriures perquè el que fem ens agrada.
Des d’aquestes línies us dono les gràcies per acceptar-me dins el vostre grup i us vull seguir encoratjant
a seguir endavant malgrat tots aquells pals que anirem
traient de les rodes.
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Maite i David fent broma amb una part del decorat de l’última funció.
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Elvira, Paqui, Maite, Paquita, Quima, David, Pep i Enric.

I a vosaltres, públic, ens veure’m les cares el pròxim cop
que pugem el teló. Bé, que s’obri... Vull dir que no puja sinó
que s’obre... Ja ens entenem!
Potser no hi som mai tots, però som seriosos i deixem lloc
al bon humor!
Ens veiem al teatre!
Bon Nadal.
ENRIC BOLDÓ

696 11 25 16
17472 l’Armentera (Girona)
jesusmadrid85@hotmail.com
www.fusteriajesus.com
Elvira caracteritzada com a Paca.
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Del club de lectura
Una de les activitats que tenen lloc en el marc de l’Associació Cultural El Pont Nou des del seu inici és el Club de Lectura. Les persones que hi assistim solem trobar-nos cinc o
sis vegades cada any per compartir una estona tot parlant
d’un llibre prèviament triat. Llegir és important, diuen. I deu
ser així si entenem “el fet de saber llegir” com l’habilitat
que ens permet comprendre la informació de la llengua escrita tan comuna en la vida de cada dia i tan útil per anar
pel món. Però més enllà d’aquesta realitat, llegir per gust
és una afició com una altra, que requereix certa disposició
personal amb la finalitat de gaudir del contingut de l’escrit.
Com sigui, i pel que l’experiència ens ve demostrant, a hores d’ara podem constatar les bondats que aquesta pràctica ens ha aportat al grup de participants. Ha permès posar
en comú la vivència de la lectura, valorar els punts de vista
i les opinions dels altres, conèixer millor, amb les aportacions de tothom, els matisos que enriqueixen el missatge
del text. Tots aquests elements han estat punt de partida
de converses amenes i han despertat l’interès per temes
moltes vegades ignorats. També ens han ajudat a analitzar
la pròpia experiència i a observar amb sentit crític la història col·lectiva.
Fins avui s’ha llegit un reguitzell força notable de llibres al
nostre club. Tots ens han portat a la reflexió, per bé que
no tots han estat igual de plaents. Però, un llibre no se sap
ben bé què conté fins que no s’ha llegit. Un dels que vam
tenir ocasió de comentar i que va donar lloc a un seguit
de valoracions interessants és La rebel·lió dels animals de
George Orwell. Des d’aquí ens permetem de recomanar-ne
la lectura. Tot i que el títol podria fer pensar que es tracta
d’un conte per a infants, el seu contingut ens situa en els
moviments de les societats canviants i els seus dirigents.
Tot un clàssic. D’altra banda, la seva extensió és moderada
i no resulta ni llarg ni feixuc.
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En els moments actuals, immersos en les noves tecnologies, disposem de múltiples canals d’informació que forçosament ens fan llegir i moltes vegades ens distreuen del
“llegir” en el sentit del lector clàssic. Ben segur que tot és
compatible. Es tracta de cercar la pròpia mesura per gaudir
de totes les vies d’informació.

Armenterencs fent cultura

Rajasthan, nord de l’Índia
Amb tant viatge coneixerem tots els aeroports àrabs. Aquesta vegada
sortim de Barcelona i anem a parar a Dubai, en els Emirats Àrabs.
Allà estem quatre hores en un aeroport ple de luxe.
D’aquí ja passem a l’Índia, exactament a Delhi, la capital
del país. Sense dormir, cap a la feina, que per a això hem
vingut. Quin país ple de contrastos, des de la riquesa més
gran d’hotels i monuments a la misèria de cases i carrers
amb vaques, micos, cabres (amb les corresponents cagades), semàfors... Per què? Persones i bèsties passen per
on volen.

Visitem la mesquita Jama Masjid, el Raj Ghat i el minaret
Qutub Minat (1199), la porta de l’Índia, el monument “Marcha de sal”, el Parlament i el Palau.

L’endemà anem cap a Jaipur i pel camí dinem al Samode
Palace que, com molt altres, és un luxós palau d’un rajà
convertit en un restaurant. Que bé vivien...

A Jaipur visitem el Fort Amber a cavall d’elefants. Dins del
fort s’ubica un altre palau: Jagman Dir Jaimahal i el temple
de Kali. A la tarda anem al Palau dels Vents i a l’Observatori
Astronòmic.

L’endemà sortim cap a Agra i, pel camí, gaudim de Fatepur
Sikri, la més impressionant de les ciutats fantasmes de l’Índia, la tomba de Salim Chisti i el Punch Mahal. Tots esperàvem amb gran il·lusió l’arribada a Agra per poder veure
el famós Taj Mahal, monument de marbre blanc d’una gran
bellesa a prop del riu Yamuna. El Taj Mahal va ser construït pel príncep Shah Mahal. Està al davant del Palau del

35
DESEMBRE
2011
DESEMBRE 2015

Armenterencs fent cultura
Príncep, d’aquesta manera el príncep podia veure des de la seva residència el
monument mortuori de la seva esposa.

D’Agra anem cap a Khajuraho. Gran sorpresa, ja que no ho esperava, la visita als
temples eròtics, quina meravella. És un conjunt de temples dedicats a l’erotisme,
un treball fet amb temps i paciència, tal com es feien els monuments antics.
D’aquí vam anar cap a Venares, sorprenent, agradable, desagradable... de tot.
A la nit anem al riu Ganges per veure un espectacle religiós que es contempla
des del riu, dins de les barques. Després fem un recorregut pel riu veient els
crematoris dels morts.
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L’endemà tornem a passejar pel Ganges on veiem de tot:
cerimònies de purificació, banys sagrats, peregrins tots
fent un “espès i menut” a dins del Ganges, incloent-hi una
criatura morta flotant dins del riu. Pel que ens van explicar,
a les criatures i les embarassades, en morir, no les cremen,
les tiren al riu.

Tot s’acaba... Hem anat amb avió, també amb tren, autocar,
elefant, barca i, fins i tot, jo he anat tot el viatge amb cadira
de rodes empesa per un indi, ja que les cames no em tiren,
però jo tossuda...

Un cas que no estava previst en el programa del viatge va
ésser que un dia vaig notar que el terra es movia. Els companys de viatge en varen dir “res, això és que estàs cansada”. L’endemà dic “el terra es mou”. La mateixa resposta. El
tercer dia torno amb la mateixa
cançó i ja em diuen “potser sí”.
I al quart dia ja veiem per la televisió i també els diaris el gran
terratrèmol de les muntanyes
del Nepal. No era cansament,
no, sinó que la terra es movia.
Sort que érem una mica lluny.
Això sí, hem passat molta calor,
fins a 45º. Ara entenc perquè la
gent són tan morenos...
Tornem a Delhi, de Delhi a Dubai (Emirats Àrabs). De Dubai
a Barcelona i cap a casa... que
falta gent.
Viatge fantàstic i l’any que ve...
Déu dirà.
MERCÈ COMPTE
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Entitats- Associació Amics del Playback

La Marató de TV3
i els Amics del Playback de l’Armentera
De nou arribem a les dates en les quals es publica la revista municipal
El Carbassó. Com sempre, hi volem contribuir. Tot seguit, doncs, us
expliquem el que ha fet i el que ha previst la nostra associació.
Aquest any hem tingut el canvi de junta directiva. En aquest
sentit, el dia 23 de juny d’enguany es va constituir la nova
que va quedar formada per les següents persones:
Presidenta:
Vicepresidenta:
Caixera:
Secretari:
Vocal 1:
Vocal 2:
Vocal 3:
Vocal 4:
Vocal 5:

Yolanda Martínez Tejedor
Maria Coll Adroher
Elvira Gispert Noguera
Josep Oliveras Tubert
Josep Planas Quer
Joan Planas Badruna
Jaume Bofill Badruna
M. del Carmen Rodríguez Rodríguez
M. Belén Baeza Juan

Us volem fer cinc cèntims de La Marató 2014 que es va dedicar a les malalties del cor. A Catalunya, una de cada quatre persones mor a causa d’una patologia coronària. Poden
afectar a tothom, tant homes com dones, i a qualsevol edat,
des de nadons fins a gent gran. Les malalties del cor són la
primera causa d’ingrés hospitalari i fan perdre molta qualitat de vida a les persones que en són víctimes. Gran tasca
la que va fer i segueix fent TV3 per mitjà de tots els seus
col·laboradors d’arreu de Catalunya.

A l’Armentera vàrem contribuir, amb el suport de tots els
nostres artistes i voluntaris, amb dues sessions de playback
a la Sala Nova, com és tradicional cada any en aquestes diades i es va fer una aportació de 2.100 euros a La Marató de
TV3. També el dia 8 de febrer es va celebrar un remember
de playbacks d’anys anteriors per recollir fons per adquirir
instruments, roba i accessoris per a futures actuacions.
Aquest any, un cop més, estarem al peu del canó actuant
desinteressadament per aconseguir la màxima recaptació, un nou repte, amb l’objectiu d’impulsar nous avenços
per tractar adequadament malalties metabòliques com la
diabetis i l’obesitat, massa comunes en la nostra societat
actual.

Sala Nova.

Us presentem una sèrie de fotografies del Playback 2014 i
del Remember 2015, on veureu el magnífic treball realitzat
per tota la gent que hi va col·laborar: artistes, tècnics, presentadora, voluntaris, etc., no voldríem deixar-nos a ningú.
Gràcies a tots i a totes per la vostra excel·lent feina i us
diem: fins a sempre!

Caixeres.
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Agraïm a l’Ajuntament de l’Armentera la seva col·laboració
per facilitar-nos la Sala Nova i tots els aparells de música i so
per a les funcions realitzades i per a les que queden per fer.

Entitats- Associació Amics del Playback

Tornarem - Orfeó Català.
Maria Duran - Presentadora.

Sóc forta - Alexandra Stan.

Grup.

Coll.
Elvira.

Esperem la màxima assistència a totes les representacions
i que el vostre ajut altruista serveixi per augmentar la investigació i per millorar el dia a dia de totes les persones que
pateixen aquestes malalties.
De tot cor, molt bones festes i un feliç 2016.
Visca el Playback!

Artistes.

LA JUNTA DE L’ASSOCIACIÓ AMICS
DEL PLAYBACK DE L’ARMENTERA
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Entitats- Club Petanca l’Armentera

Resum de tot el que
s’ha fet durant l’últim any
Ja fa un any que per primera vegada el Club Petanca l’Armentera
sortia al Carbassó. Aquest any han passat moltes coses al club i volem
compartir-les amb tots vosaltres.

La caseta-magatzem

A l’exterior

Pintar la caseta per dins i per fora, fer la teulada nova,
posar tres finestres noves, fer el terra nou, posar una pica
per rentar les mans, posar un armari i lleixes, màquina
registradora per controlar el bar, quatre neveres (només
hem comprat la primera), una cafetera Nexpresso.

Dos focus i un pal d’alumini, dos pals per banderes i topalls
per al portal, un WC lavabo, publicitat a les tanques, posar
tres bancs, taula i bancs de pedra, dues papereres més,
pintar els pals de la tanca exterior.
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Esportiva
Hem pogut fer quatre pistes més, hem fet tres campionats infantils, sis melés amb gent d’altres clubs i dos campionats individuals.

Part Social
Tenim cent vuitanta-tres socis i se n’han donat de baixa
onze. Els socis són de: l’Armentera, Barcelona, Girona,
Roses, Castelló d’Empúries, Figueres, Sant Miquel de Fluvià, Ventalló, Viladamat, l’Escala, la Bisbal i Begur. En tenim de catalans, castellans, francesos, belgues, suïssos,
holandesos i italians.

Hem fet la barra del Carnaval i hem estat presents a la
Fira de la Poma. També hem fet vint-i-tres sopars i la
festa d’estiu amb el discjòquei Xevi, hem celebrat un
munt d’aniversaris i hem jugat i gaudit pràcticament
cada dia.
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Entitats- Club Petanca l’Armentera
Tot això ha estat possible per la gran col·laboració de moltíssima gent i entitats de l’Armentera i pobles veïns.

Resum del que volem fer l’any que ve:

A l’exterior
Fer un cobert davant el barracó de 7 m X 6 m. Posar els pals al costat de la porta principal. Trasplantar les moreres
que estan dins les pistes. Plantar-ne de noves per tenir ombra. Posar focus de LED i posar els pals de les banderes.
Gràcies a tots/es pel vostre ajut i esperem tornar per El Carbassó del pròxim any.
JOAN OLIVERAS
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Identitat, afició i confiança
L’any passat en aquesta mateixa revista us parlàvem que el nostre futbol
es basa en tres coses: identitat, afició i confiança.

La identitat sempre la tindrem, som armenterencs.
L’afició esperem que també segueixi al peu del canó
animant al club, són aquelles persones que donen vida
als partits i motiven d’una manera diferent als jugadors.
Finalment, la confiança… La confiança de tenir tot un
equip (jugadors, junta directiva, socis…) donant tot i
més perquè el club segueixi viu. Fins que no et poses
dins d’una associació no te n’adones de la feinada que
hi ha, però tot i així hi posem ganes i il·lusió en tirar
diferents projectes endavant, dels quals algun ja està
en marxa: l’equip de futbol de nens i nenes que tenen
entre 5 – 7 anys.

Ja sabeu que tothom és benvingut a formar part del nostre
club, ja sigui dins de la junta directiva, de jugador... Qualsevol ajuda, per petita que sigui, sempre és bona!
Gràcies un cop més a tothom que ens ajuda desinteressadament, als socis, als jugadors, entrenadors, a l’afició...
perquè aquest petit i noble club estigui actiu.
JUNTA DIRECTIVA C.F. L’ARMENTERA

Una de les altres novetats d’aquest any 2015 és que ens encarreguem de la barra de les festes majors de l’Armentera
i, com sempre, seguim venent pomes a la Fira de la Poma i
organitzant les Quines de Nadal.
Us recordem que tenim pàgina de Facebook (C.F. l’Armentera) perquè amb un sol “clic” estigueu atents a totes les
notícies del club.
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Ni un pas enrere
I de nou, vam tornar a sortir al carrer l’11 de Setembre.
Aquest cop vam ocupar l’Avinguda Meridiana, travessant Barcelona
tot dibuixant un punter que assenyalava el Parlament de Catalunya.
I és aquí on som ara, esperant, pendents que els nostres representants
polítics es posin d’acord en tot allò que calgui... ho tenim tan a prop!

És potser això el que costa més: esperar. I ha estat un
any de llargues esperes, esperar la data de les eleccions
al Parlament, que tots volíem ja després del 9N i no va
ser fins al setembre de l’any següent, esperar ara també...
S’ha de tenir molta confiança en qui et representa per poder esperar sense desesperar i tot i així... Però bé, hem
començat el balanç de l’any pel final, recordem els bons
moments.
Si nosaltres haguéssim de triar, i ens imaginem que també vosaltres, triaríem la data històrica de les eleccions al
Parlament de Catalunya del 27 de setembre de 2015.
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Va ser un èxit a tot Catalunya, una àmplia majoria que reafirma l’anhel d’independència d’una gran part del poble català.
Per descomptat, un èxit indiscutible a l’Armentera:
87,69% de participació
(563 votants d’un cens de 642 electors).
Majoria de vot independentista 83,24%:
Junts pel Sí 395 vots i la CUP 72.
L’Armentera es va posicionar clarament per la
independència.Tant de bo que per tot fos com al
nostre poble!

Entitats- ANC territorial de l’Armentera

Els resultats de les eleccions, però, no han generat cap
canvi d’actitud del govern de l’Estat espanyol, ans al contrari, els atacs i les amenaces s’han endurit encara més.
Els descrèdits i, darrerament, l’augment de l’escanyament
econòmic, per atemorir-nos, per fer-nos dubtar, s’han incrementat. Amenaça el que té por i ells més que ningú tenen por, por de perdre’ns, ens volen conservar sotmesos,
esclaus del seu poder i de les seves imposicions. Aquests
són els seus arguments, els instruments utilitzats des de
sempre per fer fracassar el nostre projecte de crear un nou
estat, la República catalana.

se defallir... però no hi ha marxa enrere, no ens ho podem
permetre i no només per tot el camí recorregut durant els
darrers anys, per la feina feta, sinó perquè els ho devem a
tots aquells que ja no hi són i han lluitat per la llibertat del
nostre poble i no ho podran veure, també pels que han de
venir... ni un pas enrere, a punt per al que faci falta, mirant
el futur amb optimisme i confiança.

Us encoratgem a deixar de banda dubtes i pors, i cal recordar que hem estat capaços de fer i d’aquí treure la força per
continuar endavant.

Per tant, alcem de nou les estelades i les veus:

Mai abans en la història del nostre poble s’havia arribat tan
lluny, ni s’havia aconseguit la unitat política en una candidatura per la independència en unes eleccions, ni tampoc
s’havien obtingut aquests resultats.
Cal que ens ho recordem i ho recordem als altres, quan
l’ombra del desànim, del dubte i de la por, plani sobre nosaltres.
I és ben bé que els moments actuals són una prova de resistència i coratge. Com més a prop tenim l’objectiu més
sembla que s’allunya i més costa mantenir-se ferms, sen-

Nosaltres no ens cansarem de repetir que el somni, inevitablement, s’està convertint en realitat, és evident per a tots,
fins i tot per a ells.

Visca Catalunya
independent!
Visca
la República
catalana!
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Seguretat alimentària. Anisakis
Què és l’anisakis?
L’anisakis és un paràsit que es pot trobar en els peixos marins i els cefalòpodes i que pot provocar alteracions digestives i reaccions al·lèrgiques als consumidors.

Els ous del paràsit són expulsats a través de les femtes.
Contenen larves microscòpiques, que són alliberades i neden lliurement pel mar.

La família Anisakidae inclou diverses espècies (Anisakis
simplex, Pseudoterranova decipiens, Contracaecum osculatum). L’espècie més freqüentment implicada en infeccions humanes és l’Anisakis simplex.
Les larves d’aquests paràsits nematodes són blanquinoses,
de cos cilíndric i allargat, i mesuren entre quatre i trenta
mil·límetres de longitud. Es troben habitualment dins del tub
digestiu dels peixos vius. Quan aquests peixos moren, les
larves migren cap a les vísceres i la musculatura.

Les larves són ingerides per petits crustacis (krill), que a
la vegada serveixen d’aliment per a peixos i cefalòpodes.
Els mamífers marins ingereixen els peixos i cefalòpodes infestats, i d’aquesta manera es tanca el cicle. A causa de la
semblança entre mamífers marins i humans, les espècies
d’anisakis poden infectar humans quan mengen peix cru o
poc cuinat. L’home és un hoste accidental.
Larves d’anisakis.

Com es transmet l’anisakis?
Cicle biològic
El cicle biològic de l’anisakis és complex, ja que aquest paràsit passa per diferents hostes i estats larvaris al llarg de
la seva vida. Els estadis adults de l’anisakis viuen a l’estómac d’alguns mamífers marins (balenes, dofins, foques...).

Què provoca l’anisakis?
La ingestió de larves d’anisakis pot provocar dues patologies
diferents: l’anisakiosi o anisakidosi i l’al·lèrgia als anisakis:
• L’anisakiosio anisakidosi s’adquireix per consum de larves vives d’anisakis, pel consum de peix cru o poc cuit. El
quadre clínic pot ser lleu o més o menys greu i dependrà
de la part del sistema digestiu afectada. Es caracteritza per
dolor abdominal de tipus còlic, acompanyat o no de vòmits
i diarrees. Les larves poden adherir-se a qualsevol punt del
tub digestiu, produint inflamació i fins i tot perforar la paret
intestinal i migrar a altres teixits o òrgans.
El diagnòstic es pot confirmar mitjançant una endoscòpia,
que permet visualitzar i extreure el paràsit. Quan el procés
presenta un curs crònic poden aparèixer abscessos o granulomes gàstrics o intestinals.
Els casos greus d’anisakiosi poden requerir una intervenció
quirúrgica per extreure els nematodes de la lesió.
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Tot i això, els anisakis rarament arriben a la maduresa en
els humans i normalment són eliminats espontàniament al
cap de tres setmanes de la infecció.
• L’al·lèrgia als anisakis es manifesta amb diversos símptomes després de la ingesta del peix parasitat, que poden
anar des d’una simple urticària, angioedema, fins al xoc
anafilàctic.

Quines espècies estan més
parasitades?
L’anisakis pot parasitar tots els peixos de mar (salvatges o
de piscifactoria), i també els cefalòpodes. El grau de parasitació depèn de l’espècie i de la zona de pesca. Així, per
exemple, trobem que el peix procedent del Cantàbric i de
l’Atlàntic està més parasitat que el que ve del Mediterrani.
Les espècies parasitades són diverses. A Catalunya, entre
les espècies de consum habitual que poden resultar infectades trobem la maire, el seitó, el verat, el sorell, el lluç, la
sardina, el bacallà, el rap, i cefalòpodes com els calamars
i les sípies.
Actualment no hi ha prou informació que permeti identificar
quines espècies d’aqüicultura estan lliure d’anisakis.

Com prevenir i evitar
els problemes de l’anisakis
La infecció per anisakis presenta una distribució mundial.
A Espanya la causa de la majoria dels casos ha estat el
consum de seitó en vinagre.

En els últims anys la incidència ha augmentat, probablement per una major incidència d’aquest paràsit en el peix,
pel canvi en els hàbits alimentaris (major consum de peix
cru o poc cuinat) però també per la millora en les tècniques
de diagnòstic.
A part dels programes de control i inspecció realitzats per
les administracions sanitàries, les mesures per prevenir
aquesta parasitació són decisives per controlar aquesta
malaltia, i han d’adoptar-se en tota la cadena alimentària,
des de la captura fins al consum.
Pel que fa al consumidor, cal tenir en compte les següents
mesures preventives:

P

És millor comprar el peix eviscerat, o bé retirar les vísceres al més aviat possible.

P

Cuinar el peix mitjançant tractaments que permetin arribar als 60ºC en tota la peça, almenys durant 1 minut.

P

En el cas de consumir el peix cru o gairebé cru, cal congelar-lo a una temperatura de 20º C durant 48 hores. En el
cas de:
• Sashimi, sushi, carpaccios.
•.Seitons en vinagre i altres peixos en escabetx.
• Peix marinat, com el “ceviche”.
• Peix fumat en fred.
La normativa obliga als establiments que serveixen menjar
a consumidors finals o a col·lectivitats a garantir que tots
els peixos que se serveixin crus o gairebé crus hagin estat
prèviament congelats, i a informar-ne als consumidors.
CRISTINA LUCAS FALGUERA
FARMACÈUTICA

Catalunya contra el càncer
Com cada any, per la Fira de la Poma a l’Armentera, s’ha fet la capta del
dia contra el càncer. S’han recollit 1.216 euros.
Agraïm a voluntàries i voluntaris la seva participació, sense els quals
la capta no seria possible. I, a tots, la vostra aportació.
Moltes gràcies!
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Parròquia

Sopa de pedres
De vegades els contes, senzills, però amb significat, ens poden ajudar a
comprendre coses més complicades o ens poden ajudar a descobrir què cal fer.
Aquest Nadal, si no us fa res, us explicarem
un conte:
«Hi havia una vegada un poble on cadascú vivia a casa seva i ningú no es ficava
amb ningú. Vivien tranquils i fins i tot es
pensaven que eren feliços. Llavors vingué una gran fam. Cadascú vigilava el
rebost, que es buidava de mica en mica,
fins que no hi quedà quasi res: en una
casa una mica de sal, en una altra pebre,
a l’altra oli, quatre patates o una mica de pa
sec...
Un matí arribà un soldat, portava només una olla buida i
demanà caritat d’una casa a l’altra. Ningú no li donà res, el
rebost buit els obsessionava i no eren capaços de desprendre’s del poc que tenien, encara que una mica de sal o d’oli
no els servís per a res.
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El soldat encengué un foc a la plaça,
omplí l’olla a la font i esperà que els
nens li preguntessin què feia. Agafà
algunes pedres i les tirà a l’olla. Digué: “Farem una sopa molt bona, la
sopa de pedres. Quan la tinguem
feta, convidarem a tothom”. Els
nens corregueren a casa a portar
la notícia i tornaren a plaça. Tastà la
sopa: “És dolça, necessitem un xic de
sal”. Un marrec corregué a buscar-ne
grapat; “Una mica del pa sec hi anirà
bé”, un altre corregué cap a casa. I així
una vegada i una altra, fins que a l’olla hi havia
una mica de cada rebost. Tothom menjà sopa de pedres,
una sopa bona com feia molt temps que no en tastaven. Se
la menjaren allà a la plaça, plegats. I aprengueren la lliçó”.
MN. JOAQUIM GIOL I AYMERICH

Opinió

Defensem la nostra identitat
Així ho han fet aquelles generacions que ens han precedit: del 1714 ençà, les
que no disposaven d’una escola d’ensenyament en la llengua pròpia i les que
n’han tingut prohibit d’expressar-s’hi normalment en infinitat de casos.
La fidelitat de tot un poble ha reeixit a mantenir íntegra la nostra personalitat.
Malauradament, el panorama que ofereix actualment la nostra societat no és gaire engrescador. La despreocupació per
l’esdevenidor de la parla es manifesta principalment en la
promptitud amb què tanta gent s’agemoleix davant qualsevol que no hi parli, sigui qui sigui, i es posa a servir-se del
castellà. Se subordina dòcilment a qui ens fa l’afront de no
voler-ne pronunciar ni una síl·laba després de conviure anys
i anys amb nosaltres. I també hi ha qui comet la indelicadesa
de no expressar-s’hi amb nouvinguts que desitjarien aprendre el parlar de la terra que els acull dels nostres llavis i tot i
així no es troben prou correspostos.
D’altra banda, he tingut la satisfacció de conèixer un senyor
anglès, que va comprar un pis a l’Escala on passa un parell
de vegades l’any unes quantes setmanes, que s’ha après el
català tot sol, amb qui pots mantenir una conversa sense
dificultat. També podem adduir el cas d’uns magribins que
assistien a un curs de català cap a la part d’Olot, que s’hagueren de queixar de no poder prosperar en el coneixement
de la llengua perquè fora de classe no podien practicar-lo
per manca de corresponsals.
Ací hi podríem interposar el final d’una entrevista a Manuela
de Madre, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet: —¿Y
usted?—. —Oiga, a este barrio nadie ha venido a hacer turismo ni a aprender idiomas.— “La Vanguardia”, 31-III-1999,
contraportada.
I no hi seria de més revisar el nom de pila de cadascú en el registre civil per si hi continua traduït tal com exigia un ordre ministerial franquista (18-5-1938), que no sembla pas que s’hagi
revocat. Un servidor en tinc una prova palpable en la darrera
revisió del meu carnet d’identitat, ja amb caràcter permanent,
que em fou expedit el 20-4-2001. En anar a recollir-lo una setmana abans, vaig trobar que m’hi havien canviat el nom de Joaquim (sembla com si anteriorment els passès desapercebut)
pel de Joaquín. Valg reclamar que m’hi respectessin el nom,
m’ho varen atendre, i així vaig poder-lo tenir vuit dies més tard.
Contribuïm, doncs, entre tots, a polir i vetllar per la llengua
Comencem per restituir el nom de xampany tan adient al vi
escumós procedent de la comarca francesa de la Cham-
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pagne, alhora que en respectem l’origen i la pronúncia que
tant s’hi adiu. Guardem el mot cava per al que significa:
celler soterrani. Com deia Albert Jané: -Qui ens privarà de
parlar del conyac de Vilafranca del Penedès o del xampany
de Sant Sadurní d’Anoia?
I no seria hora ja d’eliminar aquell “sigut”, mot no existent en el
nostre diccionari i que trobem escampat a tot arreu en comptes de “estat”, la forma correcta del participi passat dels verbs
ésser o ser i estar? —Si hi haguessis estat, ho hauries vist.
Encara que potser ens allargarem massa, no podem deixar de
referir-nos a les frases mal construïdes que solen ser copiades. Per no allargar-nos, n’exposarem només unes quantes:
“Disculpeu les molèsties”. Tal com és redactat, les molèsties
haurien de ser disculpades, i el que hom vol expressar és que
se l’excusi si ha molestat.
“Amb o sense eleccions”. En la nostra parla és correcta i més
airosa: Amb eleccions o sense.
“Com abans millor”. Mal expressat. La forma correcta és: Com
més aviat millor.
En fi, Bon Nadal i Feliç Any Nou us desitja el vostre servidor,
JOAQUIM ARMENGOL

Opinió

CIRILO BERNINCHES,
més de quaranta estius a l’Armentera
Ja arriba l’estiu i amb ell tornen moltes cares conegudes: Persones que han
triat el nostre poble per passar els mesos de calor.
Una d’elles és en Cirilo Berninches Andrés, que des de Madrid fa quarantaquatre anys que ve a l’Empordà.
Va néixer a Peñalver (Guadalajara), el
dia 22 de juliol del 1944. El seu pare treballava la terra, tenien oliveres i ovelles.
Els seus familiars i veïns es dedicaven a
la venda ambulant. Va estudiar fins als
12 anys, edat en la qual, juntament amb
els seus pares, es van traslladar a viure
a Madrid.
Durant uns anys el seu pare continuava
treballant al camp i cuidant les ovelles.
Anava i venia de Peñalver a Madrid i
ho compaginava amb la venda ambulant per les barriades
de Madrid, i ell l’acompanyava. Venien formatges, pernils,
xoriços,”salchichón” i una confitura casolana que en deien
“arrope”. Ells la feien amb trossos de fruites, carbassa, suc
de raïm i mel.
Recorda que un dia quan ajudava al seu pare a vendre baixava per la barana de l’escala amb el recipient de “l’arrope”, va caure i es va trencar el recipient, i va fer una gran
bassada. El seu pare el va renyar, però mai no li va pegar.
Quan tenia catorze anys, el seu pare li va dir que ja podia
anar a vendre sol. Portava un o dos cistells carregats amb
vint o trenta kg i anava a peu.

L’estiu del 1973 va llogar una casa a l’Armentera i va començar a fer amics aquí.
Primer a casa de la Milagros al carrer
Ginjolers i després al davant on hi ha la
carnisseria Sart d’en Ricard; aquest lloc
li anava molt bé perquè tenia dos garatges per poder guardar els productes.
També va viure a ca la Catalina Aupí i a
can Sancho.
L’any 1994 es va casar amb la Tere i van
venir els dos, juntament amb un seu oncle. L’únic estiu que no van venir va ser
quan va néixer la seva filla Eva.
En Cirilo no té el carnet de conduir. Diu
que no el té perquè tenia por de matar algú; per això sempre ha necessitat algun xofer. Primer va ser un cunyat, i
la seva dona es quedava amb la nena que era petita. Però
quan va ésser una mica més gran, venia també la Yolanda
per cuidar la nena i la seva dona portava el cotxe per anar
a vendre.
Quan l’Eva es va fer gran i la seva dona treballava, venia
amb un amic i veí de Madrid.
La venda ambulant requereix unes aptituds com són: la
simpatia, la credibilitat, l’amabilitat, ser constant i portar un
bon gènere i a bon preu. En Cirilo (Ciro para los amigos) té

En ser tan jove, sempre trobava algú que el volia estafar. Ell
feia cas a les explicacions del seu pare i no es deixava enganyar. Portava gènere a una senyora Marquesa i un dia li va
donar cinc-centes pessetes de més i en adonar-se’n els hi va
anar a tornar. La senyora va estar molt agraïda i li va regalar
un llibre titulat El rey Ciro de Persia, que encara guarda.
Era l’any 1971 quan va venir a l’Escala amb uns familiars,
per vendre el seu gènere (com diríem ara, per obrir mercat).
L’any següent també estaven a l’Escala, però un dia varen
venir a l’Armentera. El poble li va agradar molt perquè s’assemblava al seu i la gent era molt amable i acollidora.
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totes aquestes qualitats i també era un
jove ben plantat, moreno i amb els ulls
verds. Tot això junt feia que quan trucava la porta d’alguna casa o apartament
d’estiuejants, sobretot estrangers, se li
obrissin totes les portes. Diu que preferia anar als xalets perquè tenien més
diners.
Té moltes anècdotes per explicar. En
citaré alguna. Donava a provar dos pernils, que en realitat era el mateix, però
a diferent preu i sempre compraven el
més car. Va vendre mig formatge a un
alemany i li va pagar cent pessetes de
més. En adonar-se’n els hi va tornar,
però el senyor li va dir que s’ho quedés
de propina.
Al Riells (l’Escala) una senyora francesa tenia uns grans a
la cara i ell li va aconsellar que s’hi posés mel per treure’ls
i li va dir que li quedaria la pell molt fina. Ho va fer i en va
quedar molt contenta. En una altra casa va explicar aquest
fet i la senyora li va comprar tots els pots de mel que portava, ja que se’n volia posar per tot el cos.

També se li han insinuat dones joves i
velles, però ell no va cedir mai perquè és
lleial a la seva dona. Algunes compraven
poca quantitat perquè hi tornés cada setmana; així elles gaudien amb la seva visita.
És un gran afeccionat als esports, sobretot al futbol, és del Madrid, però coneix
tots els equips amb els seus jugadors i
tots els resultats dels partits. Per exemple, em diu que el Barça va guanyar la
primera copa d’Europa l’any 1992.
Els seus amics li deien que en sabia més
que el periodista José M. Garcia. També
feia quinieles i una vegada va encertar
un 14, però només va cobrar unes 1.600
pessetes i va pensar que allò no era
rendible, i ho va deixar.
És un gran fumador. Ha intentat deixar-ho, però només ha
aconseguit reduir la quantitat de cigarretes.
Quan li faltava poc per jubilar-se, tot sovint em deia els dies
que li faltaven. Ho tenia tot calculat.
Ara, ja jubilat, continua venint cada estiu a l’Armentera per
veure la seva filla que viu a l’Escala i per trobar-se amb tots
els amics i coneguts del poble. També va al Casal dels Jubilats a fer la partideta i allà li han tret el nom de “el Cerimoniós”.
Ell i la seva dona tenen un caràcter alegre i quan arriben ja
sabem que som a l’estiu.
Els vull donar les gràcies per la seva col·laboració en
aquest escrit.
DOLORS JANOHER
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El Fluvià i els seus rierencs
Quan aquest passat estiu anava llegint el llibre El Fluvià on s’explicava
el seu curs, des del naixement al Grau d’Olot, fins a la desembocadura a la
platja de Sant Pere Pescador, els afluents que rep, tant del marge dret
com el de l’esquerra i de l’ús que se’n fa i del que se’n feia de la seva energia,
al llarg del seu recorregut, com per exemple el moviment de turbines que
a Sant Joan les Fonts es fa electricitat, en una petita central hidroelèctrica
o a l’Arbre Sec i a l’Armentera es feia farina, en els dos molins que encara
hi ha; vaig recordar que fa força anys estaven dragant el seu llit
des de la gola fins a l’antic passallís de l’Arbre Sec.
Recordo les piles de grava que anaven amuntegant les empreses extractores d’àrids, al llarg del seu trajecte des de
l’Arbre Sec a la gola, en el seu marge esquerre, que semblaven talment turons pelats o més aviat tarteres del Pirineu.
I mentre, jo a l’estiu anava regant la userda que el pare tenia just entre el taller d’en Martí Baguer i la fruitereda d’en
Joan Planas. Aquesta activitat feia anys que la feia jo, arribava al matí d’hora (tampoc ho era tant, l’alba ja feia estona
que il·luminava, però encara es notava la fresca del matí).
Engegava el motor de regar (un Piva de gasoil que encara conservo i que ja no sé si funciona o no) i no l’aturava
fins que era tan fosc que ja no podia saber per on circulava
l’aigua −penseu que el camp no era planer (encara no ho
és) i jo regava amb mànegues, però el pare em va dir: “au
nano, espavila’t i fes créixer la userda, que les ovelles tenen gana”. Els pares abans manaven molt.
L’endemà igual, i així tot l’estiu. Mai no s’acabava l’aigua,
cosa que permetia que jo pogués anar a dinar, a buscar
llaunes de gasoil i els anys de mundial i eurocopa, anar al
bar a veure els partits i mentre el Piva tingués gasoil, no
parava de treure aigua.
Però vet aquí, que un dia, torno al camp, el motor, com sempre roncant, però aquest cop, no treia aigua, anava, però
no treia aigua.
Immediatament em vaig adonar que el dragatge del llit del
riu feia baixar el nivell freàtic d’aquest aqüífer lliure tan
ufanós que tenim a la plana empordanesa. Això va fer que
si volia marxar del camp, havia d’aturar el Piva, si no volia
cremar gasoil per a no-res.

El Fluvià. Foto: Joan Carreres

Recordo molt bé que l’hi vaig fer notar al pare aquest fet i
la seva interpretació. Ell va acceptar el fet, però no la interpretació, ja que va concloure que es tractava d’un estiu
molt eixut i àrid i que també els veïns (del camp) pensaven
com ell.
Però resulta que els estius empordanesos solen ser eixuts i
molt rarament plujosos, així que els veïns van aprofundir els
seus pous i nosaltres no, de manera que a l’estiu següent,
ells van regar amb normalitat i nosaltres (bé, jo) no. Això sí,
a l’any següent vam fer un pou nou i va tornar la normalitat.
I sembla, doncs, que l’anècdota no té més cosa i és així, per
la sort que tenim els del baix Fluvià, pel comportament del
riu, perquè gràcies al seu comportament ens hem escapat
de la salinització de les nostres aigües freàtiques i llavors
què? Hauríem regat tots amb aigua salobre? I què hauríem
collit?
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Us dic això, perquè estic cansat de la gent del nostre país,
que actua sobre el medi natural, amb ignorància i menysteniment, només perquè volen fer calés i ningú consulta els
que en saben de debò, perquè ells, com mon pare i els seus
veïns, qui els ha d’anar a explicar res!!!
Bé, doncs jo, ignorant de mena, vaig anar a consultar a un
especialista del quaternari i també amb hidrogeologia, fill
de Verges, de cognom Montaner, qui em va explicar el que
està passant en el tram baix del Fluvià.
Primer de tot, cal dir que per als geòlegs un riu no és només
el curs d’aigua superficial que discorre per la llera fins a
arribar al mar o bé, a un altre riu o a un llac, sinó que, a més
a més, és també l’aigua subterrània que circula juntament
amb la superficial.
La relació entre els dos tipus d’aigua sol ser que una alimenta l’altra o a l’inrevés. Vegeu l’esquema:

Riu influent.

Riu efluent.

La bassa de Valveralla. Foto: Joan Carreres
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El riu influent alimenta l’aigua subterrània (l’aqüífer), mentre que el riu efluent és alimentat per l’aqüífer.
El Fluvià en la plana empordanesa és un riu efluent, per tant
l’extracció del volum dels àrids en el seu llit va comportar
el reompliment del mateix volum, però ara per aigua; aleshores d’un va venir aquesta aigua? Doncs de l’aqüífer, així
que va baixar de nivell (tots a aprofundir els pous, depesa
que ningú no ens va pagar, per cert).
Una cosa que se’m va escapar llavors i és que possiblement el fons del riu sigui ara més baix que el nivell del mar,
aleshores el mar entra pel fons del riu perquè l’aigua salada és més densa que la dolça i ja tenim el riu salinitzat. En
Montaner em va assegurar que la sal arribava fins a l’Arbre
Sec, d’això no hi ha dubte, les anàlisis d’aigua en donen fe.
Ara, que aquests de l’esquí aquàtic els és igual, lliscaran
tant si el riu té sal com si no en té!!!
També recordo l’eixamplament que es va fer de la desembocadura, va afavorir el desguàs del riu, més baixada de
l’aqüífer i més entrada de sal per baix.
Sort que els temporals de llevant la tornen a tancar, perquè
el riu es torna molt cabalós i els sediments de gra mitjà,
com són les sorres, es dipositen a la seva desembocadura i
les de gra fi, com les argiles, entren mar endins.
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Els de gra gran (rierencs, que han contribuït a aixecar moltes cases del poble), es queden abans de la gola de Sant
Pere, recordo el rabeig i el pas dels carros que et permetien
travessar el riu vestit, mullant-te només les sabates (si no
te les treies).
No patiu per la sal, perquè no sortirà del riu, recordeu que
és l’aigua subterrània que va al riu, i no a l’inrevés.
Respecte als guals abans esmentats, eren els llocs per on
es desbordava el riu, recordeu la paret del meu camp? Era
per aturar les riuades, però l’aigua baixava pel camí dels
Pesquers i la que venia pel camí del camp de futbol i la que
venia de Saldet i la del rec del molí i... només se n’escapava
el carrer del Puig, vet aquí el seu nom.

Ara estem tranquils, el riu canalitzat artificialment ja no
surt de mare, però jo no sé si n’hem d’estar de contents,
aquelles argiles que ara van mar endins cobrien els nostres
camps fertilitzant-los amb nutrients per als nostres conreus. No en va l’Empordà és una plana al·luvial molt fèrtil
que s’ha construït amb els desbordaments dels rius Ter,
Fluvià i Muga.
I per acabar l’article, cal dir al lector que les basses de Valveralla perjudiquen el riu i de rebot l’aqüífer, perquè si no hi
fossin, aquella aigua eixiria al riu i no caldria que més avall
l’aqüífer l’hagués d’alimentar.
JAUME PLANELLA QUER,
VEÍ DE L’ARMENTERA

FLUVIÀ de Joan Carreres
El riu Fluvià protagonista d’un ampli
i exhaustiu llibre
El riu Fluvià és l’únic dels
grans rius de Catalunya que
té un recorregut íntegre
per terres gironines,
des del seu naixement fins
a la desembocadura.
Fluvià és un llibre que narra la trajectòria del Fluvià des
del seu naixement a la Vall d’en Bas fins a la seva desembocadura a Sant Pere Pescador, mentre recorre
vint-i-nou municipis i tres comarques, amb un contingut social, històric, natural, paisatgístic i cultural. És
un llibre àgil, modern, amè i, alhora, rigorós fruit d’un
minuciós estudi i compendi d’en Joan Carreres amb la
col·laboració i assessorament de diverses i reconegudes personalitats com en Jordi Sargatal, Jordi Zapata,
Josep Valls, Josep Vilar i Joan Anton Abellan.

ment, una visió més àmplia i, alhora, real del Fluvià i
dels diversos pobles que recorre.

El llibre compta amb trenta pintures fetes exclusivament per en Lluís Roura i en Josep Estarriola (pels
quatre pobles del Pla de l’Estany) i d’unes cent cinquanta fotografies que s’han realitzat durant dos anys
de treball i recerca, en totes les estacions de l’any i
moments climatològics diferents per donar, precisa-

Per a l’Armentera s’ha fet una edició exclusiva i limitada a quaranta exemplars en què la salutació inicial ha estat realitzada per un veí del nostre poble, en
Joaquim Armengol. El preu de venda d’aquest llibre,
que està a disposició a la secretaria de l’Ajuntament,
és de 27 euros, un preu inferior al del seu PVP.
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Programa d’activitats
de les festes nadalenques
Playback 2015 a favor de La Marató de TV3
12 de desembre, a les 21 hores i 13 de desembre, a les 17 hores a la Sala Nova
organitza:

Associació Amics del Playback de l’Armentera

Gran torronada
16 de desembre, a partir de 16.30 hores, al Casal de la Gent Gran
organitza:

Casal de la Gent Gran

Quina de Nadal
20 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
3 de gener de 2016, a les 19 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
29 de desembre, a les 17 hores, a la Biblioteca
organitza:

Associació Cultural el Pont Nou

Arribada del patge reial
3 de gener de 2016 (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 2016, a les 18.30 hores
Organitza:
Club de Futbol de l’Armentera
col·labora:
l’Ajuntament de l’Armentera

