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Hem deixat el 2019, un  any que ens ha ofert tot un seguit 
d’esdeveniments polítics que han creat una inestabilitat no 
desitjada  al país. Quatre eleccions, judici del procés, dife-
rents situacions judicials i policials a conseqüència del pro-
cés...  Per sort, des de la nostra vida municipal l’estabilitat 
ens ha acompanyat. Hem pogut treballar amb la normalitat 
desitjada, la qual cosa ha fet que hàgim pogut executar el 
nostre pressupost pel bé dels nostres veïns.

Comencem  el 2020, l’any que Camós celebra que fa mil 
anys que existeix documentalment. Serà l’any del mil·le-
nari. Properament us farem arribar tota la informació dels 
actes que hem pensat per tal de donar-hi la rellevància que 
aquest fet comporta.

Aquest any també l’afrontem amb un pressupost impor-
tant , un milió catorze mil euros ,sense cap dubte el més alt 
de la història de Camós. Destaca la portada d’aigua a Santa Maria i al veïnat de Can Pigem 
amb un total de cinc-cents vint-i-cinc mil euros . En aquest capítol d’inversions també cal 
destacar  el canvi d’enllumenat públic a leds i la construcció de nous nínxols. En l’ordinari, 
a més del capítol de personal, destaca el manteniment de camins rurals i via pública, les 
ajudes per escolars, transport per universitaris i gent gran, i festes.

Cal fer esment també,una vegada més, de l’èxit que ha representat pel nostre municipi 
els actes de celebració del Nadal i Reis amb pessebre vivent. Aquest pessebre amb un 
nou format que ha millorat els èxits anteriors .

Des de l’ajuntament ens omple d’orgull tot el que fa la Comissió de Reis , la Comissió de 
Festes i la gran quantitat de col·laboradors. Moltes gràcies! Sou tots vosaltres els que feu 
el poble gran.

L’alcalde
Josep Jordi Torrentà

Editorial
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Viu el Nadal a 
Camós

TALLER DE CUINA
Un any més, com ja ve sent tradició, en Joan i la Dolors del restaurant Quatre Estacions van encetar les activitats nadalenques 
amb el Taller de cuina de Nadal. Aquest any es va fer el dia 16 de desembre al Local Social de Camós i es van esgotar totes les 
places. I no ens estranya amb la bona pinta que fa tot...

El Local Social ple pel Taller de cuina. En Joan i la Dolors en algun moment del taller.

CAGA TIÓ
I que seria un Nadal sense tió? A Camós ens va arribar pels 
volts del pont de la Puríssima i grans i petits el van anar 
alimentant fins al dia 22 de desembre que la mainada va 
poder gaudir d’una tarda d’activitats organitzades pels jo-
ves i van poder picar-lo de valent. Sembla que tots s’havien 
portat bé perquè hi va haver un petit detall per a tothom. 

MISSA DE NADAL
I com mana la tradició el dia de Nadal el mossèn ens va 
oferir la missa de Nadal a l’església de Sant Vicenç. A la sor-
tida es va oferir xocolata calenta a tots els assistents per fer 
passar el fred.

La mainada abans de fer cagar el tió de Camós. La tradicional xocolatada després de la missa de Nadal.
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QUINES DE  
NADAL
Els dies 25 i 26 de desembre i 1 i 6 de gener el 
Club de Futbol Camós i el Grup de Joves del po-
ble van tornar a organitzar les quines de Nadal 
que van repartir nombrosos premis. 

XIII CONCURS DE PESSEBRES  
DE CAMÓS
I aquest any es va celebrar la tretzena edició del Concurs de Pessebres de Camós amb un 
nou èxit de participació. El jurat ens va comentar que cada cop ho tenen més difícil do-
nat l’alt nivell i l’originalitat dels participants. A continuació us informem dels premiats:
Categoria Familiar artístic: família Massanes-Farrés
Categoria Familiar juvenil: compartit entre la família Descamps i la família Armengol.
Categoria Familiar clàssic: família Portas-Juanola
Guanyador votació popular: família Esteba
Organitza: Comissió de Pessebres

VISITA DEL PATGE REIAL
I a mesura que s’acosten els Reis d’Orient, el primer a arribar a Ca-
mós sempre és el patge reial que aquest any es va aturar a la pla-
ça de la Bòbila per recollir en persona les cartes dels nens i nenes 
de Camós. Com que l’espera pot ser llarga perquè ve de molt lluny 
sempre hi ha una bona xocolata calenta i les castanyes de la Montse 
i en Plácido, la castanyera camosina i el seu ajudant.

El pavelló municipal una tarda de quines.

El pessebre de la Maite Cazcarra fet únicament amb suro.

El naixement del pessebre 
guanyador de la votació popular.

Els premiats amb els membres del jurat.

La castanyera de Camós i el seu 
ajudant.

El patge i el seu ajudant rebent la 
mainada de Camós.
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CAVALCADA DE REIS 
I PESSEBRE VIVENT
I finalment va arribar la nit més especial de totes, la nit 
de reis. Un nou èxit que aquest any va comptar amb una 
ampliació important del Pessebre vivent. Aquí us deixem 
un petit recull de fotos.

Des de l’Ajuntament volem fer un agraïment molt 
especial a la Comissió de Reis i sobretot a totes aquelles 
persones que d’una manera o altra van col·laborar en el 
muntatge, a la cavalcada, com a figurants al pessebre ... 
Us animem a tots a col·laborar l’any que ve!
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El Pessebre Vivent
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Recordant el nostre 
dia a dia

HAVANERES PER CELEBRAR LA DIADA
Com ja ve sent tradició el 10 de setembre, el dia abans de la Diada Nacional de Catalunya, els camosins el celebrem amb una 
popular cantada d’havaneres a càrrec del grup Terra Endins. Aquest any però, ho vam haver de celebrar al Pavelló municipal 
a causa de la pluja i no vam poder aprofitar la fresca dels últims 
dies d’estiu. Però com no podia ser d’altra manera a la mitja 
part ho vam regar amb un bon cremat.

DONACIÓ DE SANG
El 17 de setembre els camosins vam tornar 
a anar a donar sang. Recordeu que si teniu 
entre 18 i 70 anys i peseu més de 50 quilos 
podeu donar sang. Cada gota compta!

APLEC DE SANTA MAGDALENA
Aquest any es va celebrar el dissabte 20 de juliol amb l’ofici solemne a l’entrada la capella de Santa Magdalena que va comp-
tar amb l’acompanyament de la Principal de Porqueres. A continuació l’orquestra ens va oferir algunes sardanes que van 
acabar amb un aperitiu popular a la fresca per a tots els assistents.

Els “nois del cremat”.
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XERRADA “QUÈ CAL SABER DE LA 
SALUT BUCODENTAL?”
Els dissabtes 21 de setembre i el 16 de novembre la Núria Den-
doller i la Carme Frigolé, les farmacèutiques del poble, ens va 
oferir una xerrada molt interessant sobre la importància de la 
salut bucodental. Seguidament ens van oferir un esmorzar sa-
ludable i deliciós.

CAMINADA MOBILITAT SOSTENIBLE
El diumenge 22 de setembre vam tancar la Setmana de la Mobilitat Sostenible amb una caminada senzilla però molt bonica 
que va recórrer per l’entorn del nostre municipi. Tots i totes hem de posar el nostre granet de sorra per un poble i un país 
més sostenible.

12a FESTA DE LA 
GENT GRAN DE 
CAMÓS
Dotze anys ja fa que celebrem aques-
ta festa tan entranyable que l’Ajun-
tament de Camós ofereix a la nostra 
gent gran.

Aquest any ho vam celebrar el dia 28 
de setembre i la missa va tenir lloc a 
Santa Maria. Tot seguit vam gaudir 
d’un bon dinar de germanor al Pave-
lló. L’actuació final va anar a càrrec del 
Grup de Playback del Casal de Porque-
res amb els que ens ho vam passar 
d’allò més bé.
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II OLIMPÍADES FISICO-
COGNITIVES DEL PLA DE L’ESTANY
Aquest any l’equip de Camós va quedar segon (i a un punt 
dels primers) a les Olimpíades que s’organitzen des de l’Àrea 
de Benestar Social del Consell Comarcal del Pla de l’Estany. 
Moltes gràcies als participants camosins per haver-nos repre-
sentat tan bé i us animem a tots a participar-hi l’any que ve!

EXCURSIÓ DEL CASAL DE LA GENT GRAN DE CAMÓS
El dissabte 5 d’octubre es va fer la tradicional excursió del Casal de la Gent Gran. En aquesta ocasió vam visitar la fàbrica de 
xocolata Simón Coll i, després de dinar, les caves Freixenet. Vam tornar carregats d’anècdotes i experiències... i d’una bona 
bossada de xocolata.

FESTA DE SANTA TERESA
El diumenge 13 d’octubre ens vam tornar a reunir a 
l’església de Santa Maria per celebrar aquesta festa.

La cerimònia va comptar amb l’acompanyament 
musical del grup Udols de Llop. Per acabar es va 
oferir un vermut popular a la plaça de l’església que 
també va estar animat pel grup del municipi.

L’equip que representava Camós.

El grup de l’excursió. La visita a les caves.
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NIT DE LES ÀNIMES
L’1 de novembre va arribar i el Grup de Teatre ens va sorprendre a tots amb la primera Nit de les Ànimes. Un recorregut de 
misteri pel voltant de l’església de Sant Vicenç de Camós que va superar totes les expectatives amb prop de 200 assistents. 
Un gran èxit que esperem que ens tornin a oferir. No us ho podeu perdre!

CASTANYADA POPULAR
Aquest any la castanyada va tenir lloc el 9 de novembre al Pavelló. El Casal de la Gent Gran ens va oferir un bon berenar amb 
carn a la brasa i, per acabar, unes bones castanyes.

XXXVII CAMINADA POPULAR
Ja van 37 edicions de la caminada popular que el dia 10 de novembre ens va tor-
nar a portar a voltar per les nostres boniques muntanyes. Prop de 70 persones 
van poder gaudir d’unes boniques vistes però sobretot també d’un bon esmorzar.

13El Serenai



FESTA DE SANT VICENÇ
I després de les festes de Nadal, a Camós toca celebrar la festivitat del nostre sant patró. Aquest any la vam celebrar el diu-
menge 19 de gener amb una missa solemne a càrrec de mossèn Puig.

A la sortida l’Àlex Esteba, amb l’ajuda de la Núria Duran, va cantar les coques casolanes de la forma tradicional i tots els be-
neficis van anar destinats a la Marató de TV3 del 2019 dedicada a les malalties minoritàries.

Seguidament es va fer la tradicional arrossada popular al pavelló i ho vam acabar amb una audició de sardanes amb la Prin-
cipal de Porqueres i el ball de fi de festa amb el conjunt Paris la Nuit. 

Tradicional cantada de coques.

Arrossada popular al pavelló.

Ball de fi de festa.

Audició de sardanes.
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El 10 de novembre vam haver de tornar a anar a votar a les 
eleccions generals que, com bé sabeu, serveixen per esco-
llir els nostres representants al Congrés i al Senat espanyol.

Pel que fa a les eleccions al Congrés el cens electoral era de 
544 persones, de les quals en van votar 447. Per tant, tot i 
que la participació va baixar un punt percentual va tornar a 
ser alta amb un 82,17.

Aquesta vegada va ser Junts per Catalunya la força guanya-
dora amb 162 vots, només cinc vots per sobre  d’Esquerra 
Republicana que va quedar segona amb 157 vots. La CUP 
va quedar com a tercera força amb 59 vots, un 13,2%.

PARTIT VOTS % DE VOTS
JxCat 162 36,24%

ERC 157 35,12%

CUP-PR 59 13,20%

PSOE 19 4,25%

EN COMÚ PODEM 17 3,80%

PP 12 2,68%

VOX 9 2,01%

Cs 6 1,34%

PACMA 4 0,89%

Pel que fa a les eleccions al Senat que es vota amb llista 
oberta, el senador més votat va ser Jordi Martí Deulofeu 
d’ERC amb 198 vots, seguit de Josep Maria (Jami) Matama-
la i Alsina de JxCat amb 185 vots.

Eleccions generals 
10-N

Plens municipals

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 18 DE 
SETEMBRE DE 2019
La Presidència dóna compte al Ple:

Dels decrets d’alcaldia, des del número 2019.32 fins al 2019.90, 
ambdós inclosos.

De l’informe de morositat del primer i segon trimestre de 2019.

Per unanimitat, s’acorda:

Aprovar les actes de les sessions anteriors: acta de la sessió 
extraordinària núm. 06/2019 de data 15 de juny de 2019 i acta 
de la sessió extraordinària núm. 07/2019 de data 3 de juliol 
de 2019.

Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Camós de 
l’exercici 2018.

Aprovar com a festes locals de l’any 2020:
• divendres 23 d’octubre
• dilluns 26 d’octubre

Aprovar de l’Annex al conveni entre el Consell Comarcal del 
Pla de l’Estany i els ajuntaments de la comarca, per al desen-
volupament del projecte Bus Nit, subscrit el 10 d’abril de 2017, 
per al 2019. La durada màxima de vigència del Conveni amb 
pròrrogues incloses serà com a màxim fins a 31 de desembre 
de 2020.

Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Camós a la Setmana Eu-
ropea de la Mobilitat del 16 del 22 de setembre de 2019.

Ratificar l’acord de dissolució i liquidació de l’Associació d’ens 
locals Consell d’Inicatives Locals per al Medi Ambient de les 
comaqrques gironines (CILMA).

Ratificar el Decret d’Alcaldia número 2019.71 d’aprovació del 
conveni multilateral sobre la contractació conjunta del servei 
de difusió de la informació comarcal a través d’un canal de Te-
levisió Local. Totes les institucions que subscriuen aquest con-
veni es comprometen a finançar el contracte en proporció del 
càlcul resultant d’aplicar el quadre d’aportacions per anualitat 
següent:

QUADRE D’APORTACIONS 

BANYOLES 41.737,80 €

CAMÓS 830,40 €

CORNELLÀ DEL TERRRI 2.709,60 €

CRESPIÀ 307,20 €

ESPONELLÀ 536,40 €

FONTCOBERTA 1.726,80 €

PALOL DE REVARDIT 571,20 €

PORQUERES 5.410,80 €

ST. MIQUEL DE CAMPMAJOR 262,80 €

SERINYÀ 1.329,60 €

VILADEMULS 962,40 €

CONSELL COMARCAL 15.615,00 €

72.000,00 €
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Aprovar definitivament el projecte constructiu de les obres 
d’abastament d’aigua potable en alta al veïnat de Can Padrés.

Aprovar el conveni 2019-2021 de col·laboració econòmica 
entre la Diputació de Girona, els ajuntaments de Banyoles, 
Porqueres, Camós i el Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles 
per al finançament del projecte d’actuació a la vil·la romana 
de Vilauba.

Institució 2019 2020 2021 Percentatge
Diputació 
de Girona 19.297,53 19.297,53 19.297,53 50% 

(57.892,58 €)

Ajuntament 
de Banyoles 13.508,27 13.508,27 13.508,27

35% de la 
resta del 
projecte 
(40.524,80)

Centre 
d’Estudis 
Comarcals 
de Banyoles 

1.929,75 1.929,75 1.929,75
5% de la resta 
del projecte 
(5.789,26 €)

Ajuntament 
de Camós 1.929,75 1.929,75 1.929,75

5% de la resta 
del projecte 
(5.789,26 €)

Ajuntament 
de 
Porqueres

1.929,75 1.929,75 1.929,75
5% de la resta 
del projecte 
(5.789,26 €)

TOTAL 38.595,06 38.595,06 38.595,06 115.785,15 €

Ratificar el Decret d’Alcaldia 2019.73 d’aprovació del conveni 
de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de 
Camós per a l’execució d’obres de tractament superficial asfàl-
tic al camí de Mas la Torre.

Ratificar el Decret d’Alcaldia 2019.70 de sol·licitud de subven-
ció per al foment de projectes de millora de la gestió de docu-
ments i arxius dels ajuntaments de les comarques gironines 
a la Diputació de Girona, any 2019 i aprovar el projecte de 
millora de la gestió de documents a l’Ajuntament de Camós, 
basat en la classsificació, descripció i instal·lació del seu fons 
documental redactat per la Directora de l’Arxiu comarcal del 
Pla de l’Estany, Núria Batllem Cabello.

El projecte es fa en col·laboració entre el propi Ajuntament de 
Camós, l’Ajuntament de Cornellà del Terri, l’Ajuntament d’Es-
ponellà, l’Ajuntament de Porqueres i l’Ajuntament de Vilade-
muls, tots a la comarca del Pla de l’Estany.

Aprovar les bases reguladores dels ajuts per a material d’es-
tudis per als veïns de Camós i la seva convocatòria pel curs 
escolar 2019-2020.

Aprovar provisionalment la Modificació Puntual número 15 de 
les Normes Subsidiàries de Planejament de Camós. consistent 
en l’eliminació d’una condició del material de coberta en la 
clau 5a. Es vol modificat l’apartat f ) de l’article 124, per tal d’eli-
minar la condició que la coberta hagi de ser obligatòriament 
de “teula àrab de color habitual en les construccions tradici-
onals del lloc, amb una o dues vessant”. Es tracta d’una mo-
dificació d’una condició estètica de l’ordenació de l’edificació.

Aprovar provisionalment la Modificació Puntual número 16 de 
les Normes Subsidiàries de Planejament de Camós en sòl no 

urbanitzable pel que fa al traçat dels camins. Aquesta modi-
ficació puntual es localitza en sòl no urbanitzable i té com a 
únic objectiu la requalificació de sòl per tal de crear i modificar 
el traçat d’alguns camins públics i privats. La modificació es lo-
calitza en tres àmbits que anomenem: camí del veïnat de Sant 
Vicenç, Camí de Can Valentí i camí de Mas Roc.

Aprovar les bases reguladores dels ajuts per al foment del 
transport públic entre els/les joves estudiants de Camós per 
al curs 2019-2020.

Aprovar la supressió del servei de la llar d’infants municipal 
amb efectes 31 de juliol de 2019.

Aprovar les bases reguladores dels ajuts per a l’assistència a 
llars d’infants municipals per als veïns de Camós i la seva con-
vocatòria pel curs escolar 2019-2020.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
URGENT DEL 16 D’OCTUBRE DE 
2019
Per unanimitat, s’acorda:

Aprovar la Moció de resposta a la sentència del Tribunal Su-
prem i per demanar l’amnistia per a les persones preses políti-
ques catalanes i en defensa del dret d’autodeterminació.

Definitivament, la democràcia a l’Estat espanyol mostra símp-
tomes inequívocs d’estar tocada de mort. Oriol Junqueras, 
Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Raül 
Romeva, Josep Rull, Quim Forn i Dolors Bassa han estat con-
demnats amb penes de presó. I Meritxell Borràs, Carles Mun-
dó i Santi Vila han estat condemnats per desobediència amb 
multes econòmiques i inhabilitació. Aquest ha estat un judici 
polític que mai s’hagués hagut de produir. Tornem a dir alt i 
clar que en democràcia votar no és cap delicte. Les idees no 
es jutgen. I és per això que reclamem la llibertat de totes les 
persones preses i exiliades polítiques, perquè no han comès 
cap delicte.

Vivim amb tristor i profunda indignació la sentència, que su-
posa una vulneració dels drets polítics individuals de les per-
sones condemnades, de les preses i exiliades polítiques, i una 
retallada dels drets i llibertats col·lectives. El judici i la sentència 
ens han conduït a un estat d’absoluta excepcionalitat. Vivim 
moments molt greus, moments en què es posa de manifest 
que l’aparell de l’Estat espanyol actua intentant abolir la plu-
ralitat política, vulnera la legitimitat del poble de Catalunya a 
decidir el seu futur lliurement, agredeix el dret que tenim a 
transformar la societat a través de la independència. I, al ma-
teix temps, avui tornem a constatar que les forces polítiques 
de l’Estat són incapaces de fer ús del diàleg com a instrument 
de resolució del conflicte.

Aquesta sentència no ens atura. Al contrari, ens enforteix com 
a moviment per debilitar el règim del 78. I és que, una vegada 
més, reivindiquem el dret a l’autodeterminació, el dret a tre-
ballar pacíficament per esdevenir República Catalana, lliure, 
neta, justa i que treballi per garantir la igualtat d’oportunitats 
entre tota la ciutadania catalana. Cap sentència ens aturarà. 
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Plantem cara a la voluntat repressora de l’Estat espanyol, i ho 
fem mobilitzant-nos, reclamant diàleg, reivindicant la via po-
lítica i democràtica de resolució del conflicte. Demanem l’am-
nistia per a totes les persones condemnades i perseguides.

Reprovem l’actitud sostinguda de l’Estat espanyol, que ha di-
mitit de la seva responsabilitat de fer front i donar resposta 
a les demandes de la ciutadania, per via dialogada i pacífica.

Convé recordar, per exemple, que, el maig d’aquest any 2019, 
el grup de treball sobre detencions arbitràries de Nacions Uni-
des va fer pública una resolució que instava l’Estat espanyol a 
deixar en llibertat de forma immediata l’Oriol Junqueras, en 
Jordi Cuixart i en Jordi Sánchez, que es trobaven a presó pre-
ventiva.

L’incompliment d’aquesta resolució va ser una mostra més que 
l’Estat actua desoint qualsevol resolució, tractat internacional 
(com la Carta de les Nacions Unides i el Pacte Internacional de 
Drets Civils i Polítics que recullen el dret a l’autodeterminació) 
o totes les manifestacions pacífiques del poble de Catalunya 
a favor de la independència i la República Catalana. I aquesta 
actitud és molt greu. Per això la denunciem, perquè, malau-
radament, ens recorda etapes autoritàries en què no hi havia 
garantits els drets polítics ni les llibertats de la major part de 
la ciutadania.

Reivindiquem justícia, i ens disposem a liderar de nou la lluita 
antirepressiva, democràtica, pacífica i a favor dels drets i les lli-
bertats. La situació d’excepcionalitat que estem vivint, agreu-
jada especialment per la confirmació de la sentència, afecta 
tothom, afecta la quotidianitat dels pobles i ciutats del nostre 
país i de totes les persones que hi vivim.

I, per tant, és per tots els motius exposats anteriorment que el 
ple adopta els següents acords:

PRIMER. Manifestar el rebuig a la sentència condemnatòria 
emesa pel Tribunal Suprem en relació al judici de l’1 d’octubre 
i la causa independentista, constatant que representa una re-
gressió dels drets i les llibertats de la ciutadania de Catalunya.

SEGON. Reclamar la llibertat immediata de tots els presos i 
preses polítiques i exigir l’amnistia de tots ells i elles, i de tots 
els exiliats i exiliades, com a reconeixement de l’absència de 
cap delicte vinculat a la celebració del referèndum de l’1 d’oc-
tubre i a qualsevol altra acció política celebrada durant els dies 
previs i posteriors a aquesta data.

TERCER. Mostrar el compromís amb el dret a l’autodetermina-
ció, dret polític fonamental recollit en tractats internacionals 
com la Carta de les Nacions Unides i el Pacte Internacional de 
Drets Civils i Polítics, signats també per l’Estat espanyol, i rei-
vindicar-lo com a dret en virtut del qual resoldre el conflicte 
polític existent, per via democràtica i pacífica.

QUART. Reafirmar-nos en el caràcter pacífic i no violent del 
moviment independentista català. Condemnar tots els intents 
de criminalització del moviment independentista que les se-
ves diferents institucions, òrgans, poders i alguns mitjans de 
comunicació volen construir.

CINQUÈ. Exigir al govern de l’Estat espanyol que respecti la le-

gitimitat de les persones escollides democràticament a les dife-
rents institucions catalanes, així com les decisions i acords que 
se’n derivin, com a màxima expressió de la sobirania popular.

SISÈ. Comprometre’ns a treballar conjuntament amb el Parla-
ment de Catalunya, del Govern de la Generalitat de Catalunya 
i convocar-nos a participar, com a representants legítims de la 
ciutadania, en una assemblea d’electes a favor dels drets polí-
tics i la llibertat.

SETÈ. Mostrar l’adhesió de l’Ajuntament de Camós a totes les 
mobilitzacions de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem, 
tant a nivell nacional com internacional, i convidar la ciutada-
nia a participar en totes les lluites compartides i pacífiques a 
favor dels drets i les llibertats. I comprometre’ns a participar en 
l’acte convocat pel President de la Generalitat el dia 26 d’octu-
bre al Palau de la Generalitat.

VUITÈ. Expressar la més ferma voluntat de seguir treballant, 
dia rere dia, per garantir els drets i les llibertats de tota la ciu-
tadania de Camós, la defensa del diàleg i dels principis demo-
cràtics i la pluralitat política, així com el respecte a la separació 
de poders, imprescindible en qualsevol estat de dret.

NOVÈ. Fer avinent la situació de repressió política i de vulne-
ració de drets fonamentals que estem vivint com a ciutadania 
i com a país als municipis agermanats.

DESÈ. Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament 
de Catalunya, a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, 
a la Presidència del Congrés de Diputats, a la Presidència del 
Govern de l’estat, a la Presidència del Parlament Europeu, a 
l’Associació Catalana de Municipis i a l’Associació de Municipis 
per la Independència. I donar conèixer el contingut d’aquesta 
moció a la ciutadania del municipi pels mitjans que es creguin 
oportuns.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 16 
D’OCTUBRE DE 2019
Elecció dels membres de la Mesa Electoral per a la realització 
de les eleccions al Congrés dels Diputats i Senat, convocades 
pel Reial Decret 551/2019 de 24 de setembre.

A fi de donar compliment al que estableix l’article 26 de la Llei 
Orgànica 5/1985 de 19 de juny, de Règim Electoral General. 
Una vegada complertes totes les formalitats legals establer-
tes, aquest Ajuntament ha constituït, mitjançant sorteig pú-
blic, les Meses Electorals que s’indiquen, amb les persones que 
s’expressen i per als càrrecs que es detallen.

Districte 1 Secció 1 Mesa U
President I. Pi Caritg
1r Suplent J.M. Riera Teixidor
2n Suplent S. Micaló Claparols
1r Vocal E. Oliveras Jose
1r Suplent M.C. Mir Regincos 
2n Suplent J.C. Andrade Ventura
2n Vocal D. Jofre Ros
1r Suplent V. Monge Cruz
2n Suplent D. Masmiquel Vilanova
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1.-SUPLEMENT DE CRÈDIT

Aplicació Pressupostària Augment que s’inclou Consignació inicial Modificació Nova consignació
912.233 Indemnitzacions càrrecs electes 17.880,00 6.024,00 23.904,00
920.227061 Estudis i treballs tècnics: projectes i informes 3.000,00 11.519,20 14.519,20

SUMA 17.543,20

2.- CREDIT EXTRAORDINARI

Aplicació Pressupostària Despesa que s’inclou Consignació inicial Modificació Nova consignació
920.227063 Treballs catalogació Arxiu 0 2.855,60 2.855,60

165.63320
Canvi enllumenat públic a leds carrer Ponent, 
passatge Ramió, carrer Nord, Carrer Esperança i 
Carrer espiga

0 9.028,84 9.028,84

SUMA 11.884,44

3.- FINANÇAMENT:

INGRESSOS

Aplicació Pressupostària Despesa que s’inclou Consignació inicial Modificació Nova consignació
46130 Subvenció arxius Diputació de Girona 0 1538,71 1.531,71

SUMA 1.538,71

BAIXES

Aplicació Pressupostària Despesa que disminueix Consignació inicial Modificació Nova consignació

425.62310 Estalvi energètic: plaques solars edifici 
ajuntament 12.000,00 -5.506,71 6.493,29

165.63310 Canvi enllumenat públic veïnat la Bòbila 20.819,44 -3.522,13 17.297,31

SUMA 9.028,84

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

Aplicació Pressupostària Concepte Consignació modificació

87000 Romanent de Tresoreria per a despeses generals 38.907,38 18.860,09

SUMA 18.860,09

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 30 
D’OCTUBRE DE 2019
Per unanimitat, s’acorda:

Aprovar sol·licitar la inclusió de l’ajuntament de Camós, en la 
convocatòria de la línia de subvencions per a inversions del 
Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, i per la línia la línia de 
subvencions per a acció territorial a municipis petits per al 
període 2020-2024, els projectes següents:

- Línia de subvencions per a inversions:

-projecte constructiu de les obres d’abastament d’aigua pota-
ble en alta al veïnat de Can Padrés, anualitat 2020.

-memòria valorada “vorera per a vianants a la carreta GIV-5147 
a Camós, anualitat 2021.

- Línia de subvencions per a acció territorial a municipis 
petits:

-memòria valorada “vorera per a vianants a la carreta GIV-5147 
a Camós, anualitat 2021.

-memòria valorada arranjament camí de de la Vora a can Sal-
vi, anualitat 2020.

Aprovar inicialment el reformat el projecte “vorera per a via-
nants a la carretera GIV-5147 a Camós”, redactat pels serveis 
tècnics del Pla de l’Estany, amb un pressupost per import de 
202.093,57€.

Aprovar sol·licitar la inclusió de l’ajuntament de Camós a la 
convocatòria per a la realització d’inversions per a l’execució 
d’actuacions d’abastament en alta, amb el projecte construc-
tiu d’abastament d’aigua potable en alta al veïnat de Can 
Pedrés (nucli poblacional INE de Santa Maria de Camós), per 
import de 508.315,24€ aprovat definitivament en sessió ple-
nària de data 18 de setembre de 2019.

Aprovar inicialment la Modificació Puntual número 17 de les 
Normes Subsidiàries de Planejament de Camós per incorpo-
rar la infraestructura d’aigua fins al veïnat de Santa Maria.

Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit nú-
mero 03/2019.

18 El Serenai



SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 20 DE 
DESEMBRE DE 2019
La Presidència dóna compte al Ple:

Dels Decrets d’Alcaldia, des del número 2019.91 fins al 
2019.120, ambdós inclosos.

De l’informe de morositat del tercer trimestre de 2019.

Per unanimitat, s’acorda:

Aprovar les actes de les sessions anteriors: ordinària de data 
18 de setembre de 2019, extraordinària urgent de data 16 
d’octubre de 2019, extraordinària de data 16 d’octubre de 
2019 i extraordinària de data 30 d’octubre de 2019.

Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de 
Camós per a l’exercici 2020, aprovació de les bases d’execució 
del pressupost, la plantilla orgànica del personal i la relació de 
llocs de treball.

INGRESSOS
Capítols Concepte Ajuntament
1 Impostos directes 186.192,63
2 Impostos Indirectes 25.000,00
3 Taxes, preu públics i altres ingressos 68.062,80
4 Transferències corrents 238.109,51
5 Ingressos patrimonials 0

Total ingressos corrents 517.364,94
6 Alienació d’inversions reals 0
7 transferències de capital 497.079,00

TOTAL PRESSUPOST 1.014.443,94

DESPESES
Capítols Concepte Ajuntament
1 Despeses de personal 60.720,61
2 Despeses en béns corrents i serveis 295.427,79
3 Despeses financeres 0
4 Transferències corrents 44.559,42
5 Fons de contingència 0

Total despeses corrents 400.707,82
6 Inversions reals 613.736,12
7 Subvencions de capital 0
8 Actius financers 0
9 Passius financers 0

TOTAL PRESSUPOST 1.014.443,94

Aprovar la pròrroga de l’adhesió de l’Ajuntament de Camós al 
Pla de Polítiques de Dones del Pla de l’Estany 2015-2018.

Aprovar l’execució d’actuacions per al foment del transport 
públic entre la gent gran del poble.

Per majoria absoluta, s’acorda:

Aprovar escollir la Sra. Rocío Abelenda Carrillo com a Jutgessa 
de Pau titular i el Sr. Josep Masanas Planellas com a Jutge de 
Pau substitut, proposant ambdós nomenaments a la Sala de 
Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Mocions d’urgència

Per unanimitat, s’acorda:

Aprovar la moció per reclamar la nul·litat de la sentència i 
la llibertat immediata d’Oriol Junqueras i la resta de pre-
sos i preses polítiques

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictat sentència, 
en data 19 de desembre de 2019, que reconeix la immunitat 
d’Oriol Junqueras. La justícia ha arribat des d’Europa, determi-
nant que la immunitat d’un eurodiputat és vigent des que es 
proclamen de forma definitiva els resultats de les eleccions, 
desvinculant-ho del procediment intern dels estats membres.

Això significa, per tant, que des del passat mes de maig, quan 
es van celebrar les darreres eleccions europees, Oriol Junque-
ras, i la resta de polítics catalans escollits com a eurodiputats, 
Carles Puigdemont i Toni Comín, han vist vulnerats els seus 
drets.

És el torn, per tant, de la justícia espanyola. Exigim que de 
forma immediata el Tribunal Suprem apliqui la sentència 
europea i deixi en llibertat Oriol Junqueras, anul·lant la 
sentència comdemnatòria en relació al judici de l’1 d’octubre. 
Amb el reconeixement de la immunitat d’Oriol Junqueras, 
tot el procediment posterior a la immunitat és nul. D’aquí 
l’exigència de nul·litat immediata de la sentència i l’exigència 
de la seva posada en llibertat.

La sentència del Tribunal Europeu exigeix el deure de col·labo-
ració dels estats i, d’acord amb aquest principi, no hi ha excu-
ses per demorar més la llibertat immediata d’Oriol Junqueras, 
respectant la immunitat que se li ha reconegut.

Cal destacar, també, que fins i tot el president del Parlament 
Europeu, David Sassoli, s’ha pronunciat en el sentit que l’estat 
espanyol apliqui amb celeritat la sentència dictada pel Tribu-
nal de Justícia de la Unió Europea.

Per tots els motius exposats anteriorment, es proposa al ple 
l’adopció dels següents acords:

PRIMER. Demanar al Tribunal Suprem que apliqui la sentència 
del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i, en conseqüència, 
exigir la nul·litat de la sentència del judici de l’1 d’octubre i re-
clamar la llibertat immediata d’Oriol Junqueras.

SEGON. Reclamar que la resta d’independentistes catalans 
que fins ara han vist negada la seva condició d’eurodiputats, 
Carles Puigdemont i Toni Comín, puguin adquirir-la de forma 
immediata, en virtut de la sentència del Tribunal de Justícia de 
la Unió Europea.

TERCER. Reconèixer els drets dels ciutadans i ciutadanes que 
van exercir el seu vot a les passades eleccions europees del 26 
de maig a opcions independentistes i reclamar que no vegin 
més temps vulnerats els seus drets.

QUART. Instar l’administració espanyola a aturar la repressió 
en totes les seves formes

- com la inhabilitació del President Torra - i a l’alliberament im-
mediat de tots els presos i preses polítiques.

CINQUÈ. Fer arribar aquest acord a la presidència del Tribunal 
Suprem, a la presidència del Parlament Europeu i als porta-
veus dels grups parlamentaris del Parlament Europeu.
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Treballant per 
Camós

Passadís de Can Llusca .

Plaques solars a la teulada del consistori.

PASSADÍS DE CAN LLUSCA 

Una obra molt esperada i que s’ha allargat molt més 
del que haguéssim volgut ha sigut el famós passadís de 
Can Llusca. Com bé sabeu en un principi havia de ser un 
pont però l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) no ho va 
permetre i al final ha quedat com un passadís que per-
met l’accés amb vehicle quan al riu hi baixa poca aigua 
i no suposa un gran obstacle al curs del riu durant les 
grans crescudes.

NETEJA DE RIERES

Com bé sabeu, cada semestre també intentem anar mantenint les cunetes i les lleres dels rius i rieres. És molt important 
mantenir les rieres netes per evitar desastres en episodis de pluja com la darrera llevantada.

PLAQUES SOLARS I EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA

Una actuació important d’aquest semestre ha sigut la 
instal·lació de plaques solars a l’edifici de l’Ajuntament 
de Camós. Això suposa que la casa consistorial funciona 
a partir d’una font energètica renovable que no conta-
mina. 
També hem continuat amb el canvi per tecnologia LED 
de l’enllumenat públic que suposa una reducció del 
consum energètic.

Treballant per 
Camós

Com ja venim fent a cada nova edició d’aquest butlletí d’informa-
ció municipal, us informem de les actuacions més rellevants que 
s’han realitzat des de l’Ajuntament de Camós al nostre municipi 
durant el segon semestre del 2019.
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El cartell davant les restes de Sant Joan.

CARTELL SANT JOAN

Per aquells que no ho sabeu, fa temps Camós havia tin-
gut una altra ermita, la coneguda com a capella de Sant 
Joan que es troba al puig que duu el mateix nom.
Es desconeixen exactament les referències històriques 
d’aquesta construcció religiosa. Una dada important 
que sí que podem afirmar és que la capella es va beneir 
el 8 de juny de l’any 1568.
Si voleu veure el cartell i les restes, així com el pedró de 
Sant Joan que es troba al peu del camí, només cal que 
pugeu per la carretera de Sant Vicenç fins al trencant de 
la font del Garrabà i seguir recte fins que trobareu el car-
tell al peu del camí.

CAMINS I SENYALITZACIÓ

Cada semestre s’intenta fer algunes actuacions 
en aquest sentit. Aquesta vegada, entre altres, 
s’ha senyalitzat els stops dels carrers Espiga i 
Salvador Espriu.

La nova entrada al cementiri. El nou pàrquing de Sant Vicenç.

CEMENTIRI I PÀRQUING DE SANT VICENÇ

Aquest semestre també hem fet alguna actuació al voltant del cementiri municipal. S’ha arreglat l’entrada del cementiri 
per millorar l’accés, s’ha desviat les cunetes per evitar que entri aigua al cementiri i s’ha arranjat el ferm del pàrquing de 
Sant Vicenç.
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FELICITACIÓ DE NADALFELICITACIÓ DE NADAL
Abans de les festes nadalenques tots vam rebre 
a casa la felicitació de Nadal de l’Ajuntament. 
Un detall especial pels nostres veïns i veïnes.

El tauler de 
l’Ajuntament

SUBVENCIONS  
DIPUTACIÓ
Durant aquest darrer any l’Ajuntament ha comptat amb el suport 
econòmic de la Diputació de Girona per a les actuacions següents:

Tipus Actuació Import 
concedit

Campanya “Del Pla a l’Acció” 2019 Substitució lluminàries nucli urbà 4.637,70
Fons 2019 Despeses corrents Manteniment camins i infraestructures 39.126,35 €
Fons 2019 Camins Actuacions en camins 1.100,00 €
Fons 2019 Cooperació cultural Cooperació Cultural 6.904,65 €
Fons 2019 Accés a les noves tecnologies Noves tecnologies 814,02 €
Foment de projectes de millora de la gestió 
documental i arxius 

Definició i/o implantació d’instruments 
de gestió documental al Pla de l’Estany 1538,71 €

Subprograma A5 esportistes gironins que 
participen en competicions individuals

Subvenció d’un jove esportista en la 
modalitat de tir olímpic 200 €

ABOCAMENTS 
INCÍVICS
L’Ajuntament de Camós està 
prenent totes les accions 
necessàries per posar fi als 
abocaments il·legals que es 
fan a les àrees de recollida 
d’escombraries. Aquí teniu 
dos casos en què els autors 
estan identificats i denunci-
ats. Recordem als ciutadans 
que si tenen voluminosos els 
han de portar a la deixalleria, 
no es poden deixar a l’àrea 
de recollida d’escombraries. 
I si mai us trobeu algun cas 
com aquest truqueu a l’Ajun-
tament de Camós.

NOVA JUTGESSA  

DE PAU
Camós té una nova jutgessa de pau, la 

Rocío Abelenda, que substitueix en Josep 

Massanes que feia 30 anys que estava al 

capdavant del càrrec. Des de l’Ajuntament 

de Camós agraïm al jutge sortint la seva 

dedicació al càrrec durant aquests darrers 

anys.

PLE  EXTRAORDINARI 16 
D’OCTUBRE
El passat dimecres 16 d’octubre l’Ajuntament 
de Camós va celebrar un ple extraordinari per 
aprovar la moció de resposta a la sentència del 
Tribunal Suprem i per demanar l’amnistia per als 
presos polítics catalans i en defensa del dret d’au-
todeterminació. La Sala de plens U d’Octubre va 
lluir plena com poques vegades per demostrar el 
rebuig a la sentència que el dia 14 d’octubre va 
condemnar els nostres presos polítics a un total 
de noranta-nou anys i sis mesos de presó.

Seguidament es va fer una concentració de res-
posta a la sentència a la plaça de l’Ajuntament.

Lectura del manifest a la concentració.

Un moment del ple extraordinari.
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Tal com us dèiem a l’anterior article del Serenai, el grup 
de Teatre s’ha mantingut molt actiu. La proposta de dur 
a terme una actuació tardoral es va anar concretant en el 
projecte de la Nit de les Ànimes, una ruta teatralitzada que 
resseguia el camí els voltants de l’església de Sant Vicenç 
amb diferents escenes que anaven desgranant la història 
d’una ànima en pena. Cal dir que ens feia particular il·lusió 
fer present el patrimoni monumental del nostre poble que 
ens permetia donar l’ambient just i adequat a la nostra ac-
tivitat. El dia triat fou el vespre del dia de Tots Sants, sense 
voler entrar en competència amb les Fires de Girona, ja que 
la nostra proposta era modesta tal com ha de ser l’estrena 
d’una nova escenificació que necessita temps per créixer 
i madurar. El grup de Joves també participava encarre-
gant-se del punt d’arribada al pavelló amb el servei de bar.

I va arribar el dia de Tots Sants i, sorpresa!.L’afluència de 
públic va superar tots els nostres pronòstics, depassant 
llargament el que crèiem que era la nostra capacitat de 
convocatòria, aplegant centenars de persones a les portes 
del pavelló. Emocionats per una banda, però atabalats per 
l’altra, vàrem anar pujant cap a Sant Vicenç grups i grups 
d’espectadors. Els agutzils que feien de guia es van haver 

de posar les piles, corrent amunt i avall tractant de fer flui-
da tota aquella multitud, els figurants repetint una i altra 
vegada les escenes: els vilatans i vilatanes esporuguits pels 
estranys fenòmens esdevinguts al poble, els pastors fent 
guàrdia prop dels seus ramats, la trobada amb l’ànima en 
pena i el relat de les seves desventures, l’estada a la taverna, 
la vetlla a l’església i la resolució final a l’esplanada de l’antic 
cementiri de Sant Vicenç, on, amb l’ajuda d’una dona reme-
iera, l’ànima en pena retroba la seva estimada.

L’espectacle va ser un èxit. Un èxit, fruit del treball col·lec-
tiu, no solament de la gent del Grup de Teatre que hi va 
posar tot l’esforç, sinó també dels múltiples i variats col·la-
boradors que, amb petites o grans aportacions, varen con-
tribuir a fer possible la representació. A tots ells el nostre 
agraïment. Agraïment que fem extensiu a tot el públic per 
la seva paciència a l’hora de fer cua i esperar torn, més llar-
gues del que hauríem volgut. Ens compensa però que ens 
hàgiu dit que l’espera s’ho valia i que tothom va quedar 
més que satisfet. Amb tot això podeu entendre que ja hem 
començat d’imaginar com serà la II Nit de les Ànimes el pro-
per Novembre...

Grup de Teatre de 
Camós
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L’altra activitat en la qual hem participat és en la recent 
Cavalcada de Reis, contribuint a la figuració del Pessebre 
vivent, incorporant nous mercaders i oficis, així com una 
lluïda representació de la dominació romana, incloent-hi el 
centurió!

I anunciar-vos que l’obra de teatre que estem preparant per 
a la festa del Roser ja va prenent forma. Aquella comunitat 
de veïns de la que parlàvem a l’anterior article ja té a les di-
ferents famílies distribuïdes als seus pisos, cadascuna amb 
les seves particularitats i manies, l’embolic ja està plantejat 
i ara avança cap a un desenllaç per definir... que serà des-
vetllat a finals de maig. Reserveu-vos la data. Us prometem 
que passareu una molt bona estona!

I finalment, afegir que l’any 2020 serà un any molt especial 
dedicat al mil·lenari del poble. El grup de Teatre també hi 
serà. Ja us anirem anunciant les diferents activitats. Espe-
rem la participació de tothom per anar fent poble. Un po-
ble amb més de mil anys d’història i que en vol continuar 
fent.

Albert Maroto i Genover

En primer lloc, i abans de fer un repàs de les activitats 
d’aquest darrer semestre, des del Grup de joves i Tabitum 
us volem desitjar un molt bon any camosins i camosines!

Després de l’èxit de les activitats de l’estiu dels darrers anys, 
els membres de l’Associació Juvenil Tabitum vam tenir clar 
que calia mantenir i repetir les activitats aquest estiu pas-
sat, i així ho vam fer. El diumenge 14 de juliol vam tornar a 
organitzar la Caminada Saludable i la posterior Botifarrada 
Popular que novament va superar la participació de l’any 
anterior. El recorregut va permetre als participants visitar 
una part molt important del patrimoni històric del nostre 
municipi, la Vil·la Romana de Vilauba (segle I aC), tot gau-
dint del nostre entorn natural. A la tornada, i previ paga-

ment de 5 euros per tiquet, tothom rebia una llesca de pa 
amb tomàquet, una botifarra, una beguda i un tall de meló 
ben fresc que sempre va bé per refrescar les caloroses nits 
d’estiu.

Per altra banda, el passat 6 de setembre també es recuperà 
el Cinema a la Fresca amb la pel·lícula “El llibre de la selva”. 
Tot i que la participació va ser més baixa que la de l’estiu 
passat no ens podem queixar, ja que un gran nombre de 
grans i petits van poder gaudir d’una vesprada diferent mi-
rant una bona pel·lícula a la plaça de l’Ajuntament i men-
jant unes delicioses creps que es van acabar molt abans del 
que ens pensàvem, a la pròxima n’haurem de fer més.

Grup de Joves i 
Tabitum
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Aquest any el grup de joves també va col·laborar, junta-
ment amb el Grup de Teatre, en l’organització de la primera 
Nit d’Ànimes de Camós. Ajudant en el muntatge i portant el 
servei de bar de l’activitat. L’aposta va ser un gran èxit que 
va superar els 200 assistents.

El grup de joves també ha agafat el relleu en l’organització 
de la XXXVII Caminada Popular que novament va ser un 
èxit. La caminada va recórrer per les muntanyes del nostre 
poble on tots els assistents van poder compartir una bona 
estona amb veïns i coneguts passejant pel nostre bonic 
municipi.

Finalment, i en el marc de les festes nadalenques, el Grup 
de Joves vam organitzar per segon cop el II Cagatió de Ca-
mós. Després de setmanes alimentant el tió situat a la pla-
ça de l’Ajuntament, el dia 22 de desembre una trentena de 
nens van venir a la plaça acompanyats de les seves famílies 
per fer cagar el tió. Prèviament el grup de joves vam orga-
nitzar tallers i activitats tot amenitzant la tarda abans de fer 
cagar el tió. 

I ara que toca? Encetem l’any del mil·lenari i el Grup de 
Joves estarà allà on faci falta per poder celebrar com cal 
aquest esdeveniment tan important per la història del nos-
tre municipi. Des del grup de joves ja estem preparant al-
guna activitat per commemorar aquest mil·lenari.

Aviat també arribarà la Festa del Roser i els joves estem pre-
parant alguna cosa molt especial que creiem que agradarà 
grans i joves. Està clar que a la festa hi falta alguna cosa 
pel jovent (i no tan joves), potser el dissabte a la nit seria 
un bon moment. Estigueu atents que us mantindrem in-
formats.

Com veieu el Grup de joves cada any es supera però està 
clar que tot això no seria possible sense la vostra assistèn-
cia i el suport de l’Ajuntament. Moltes gràcies a tots!

Alguns moments de la primera Nit d’Ànimes.

XXXVII Caminada Popular del 10 de novembre.
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El Perfil 
per Rocío Abelenda

Teresa Gifra Turró
Professora

“Vivíem pel poble i estàvem amb el poble”

És difícil concentrar la vida d’una persona en un perfil i 
més quan es tracta d’algú tan especial per a Camós com 
la Teresa Gifra Turró, la senyoreta Teresa. Per la immensa 
majoria de camosins i camosines no cal presentar-la. I és 
que no es pot explicar part de la història més recent de la 
població, la que va dels anys seixanta als noranta, sense 
ella. Per a Camós és una institució. Moltes de les nostres 
generacions han passat per l’escola del poble i per tant 
han estat alumnes seus, i els que no l’han coneguda di-
rectament, n’han sentit a parlar de boca dels seus pares, 
mares, avis i àvies. 

Actualment, als seus 88 anys, “dos Estanys” com ella 
apunta amb un somriure, està retirada a casa seva gau-
dint, dins les dificultats de l’edat, d’una salut correcta i 
una memòria envejable. Per a mi és una immensa joia 
retrobar-la, asseure’m al seu costat i escoltar-la de nou. 
El seu timbre de veu és més baix, l’energia més reposada, 

la saviesa impertor-
bable i la tendresa en 
augment. Davant seu 
manté un àlbum de 
fotos de l’escola: di-
ferents generacions 
d’alumnes: la clàssica 
foto de grup, les pe-
tites excursions, les 
festes i festivals... és 
un túnel del temps, 
directe a la infantesa. 
El perfil d’aquest nú-
mero és diferent. Més 
que una entrevista l’he 
convertit en una con-
versa amb la senyoreta 
Teresa.

La Teresa va néixer en el si d’una família humil. La seva 
mare era carbonera i el seu pare era cambrer. Eren tres 
germans, la Teresa, en Jordi i la Margarida, també pro-
fessora. A casa dels Gifra Turró també vivia una cosina 
que per a ells ha estat sempre una germana. La família 
necessitava que la Teresa treballés. Així que no s’ho va 
pensar gaire quan una companya li va proposar fer de 
mestra particular de dues nenes en una casa de Parlavà. 
Cobrava 500 pessetes al mes, més que si fes de profes-
sora en una escola, i a sobre, a la casa tenien piano, fet 
que permetia a la Teresa practicar i gaudir de la seva gran 
afició: la música. 

Els hi vaig dir que acceptava si em deixaven tocar el piano 
quan les nenes fessin pati.

La Teresa va continuar estudiant música per examinar-se 
al Conservatori del Liceu i més tard va poder fer-ho a 
Girona. També es preparava per a les oposicions. En 
presentar-se, va aprovar els exàmens. El fet d’haver-hi 
poques places no li va servir de res haver aprovat. Si els 
seus pares haguessin sigut mestres, segons les lleis del 
moment, hauria tret plaça de mestre.

La Teresa va estar de professora interina a Vilanant i des-
prés a Aiguaviva. Durant la seva estada a Aiguaviva es 
va anar preparant per treure’s de nou les oposicions i ho 
va fer anant a una acadèmia a Girona, l’Acadèmia Veral 
(d’Oliver i Alonso). La pedagogia que va aprendre de la 
Maria Alonso, que sabia explicar molt bé li va servir per 
ser més bona mestra.

Estan encara a Aiguaviva, va conèixer a Miquel Vergés. 
En aquells moments el senyor Miquel havia triat la plaça 
de mestre de Brunyola i la Teresa, que havia aprovat tam-
bé les oposicions, també havia escollit la plaça de mestra 

Teresa Gifra i Miquel Vergés, els 
mestres de Camós.
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LA FITXA
Nom: Teresa Gifra Turró

Edat: 88 anys

Nascuda al: carrer Santa Maria de 

Banyoles, el 27 de novembre de 1931

Viu al: carrer Lleida de Banyoles

Professió: Professora. Trenta anys de 

mestra a Camós

en l’escola de nenes d’aquest petit poble. Tal com explica 
el mateix senyor Miquel en el llibre “Mestres 68. Miquel 
Vergés i Pujolà. Aproximació biogràfica”, escrit per Josep 
Callís. De la primera trobada amb la senyoreta Teresa 
s’emportà una molt bona impressió. “Noia senzilla, fran-
ca i il·lusionada per l’ensenyament, vaig pensar que po-
dria ser una bona companya en la feina.” 

El febrer del 1957, dos anys després d’haver arribat a 
Brunyola com a mestres del poble, es van casar. La ceri-
mònia es va celebrar a la capella dels Dolors de l’església 
de Santa Maria dels Turers de Banyoles. Així, a Brunyola 
hi estaran fins al 1962 quan demanen el trasllat a Camós 
per estar més a prop de la família. De l’etapa de Brunyola, 
la senyoreta Teresa recorda que:
No teníem ni aigua, ni telèfon, vivíem com podíem però fe-
liços. De les ruïnes del castell on vivíem en Miquel deia que 
era el meu castell, el Castell de Brunyola, i jo la princesa. En 
el castell de Brunyola hi havien fet un pis molt bonic. Era 
el pis del mestre. Les finestres d’aquella vivenda eren els 
merlets del castell.

Recorda quan van arribar a Camós?
I tant! Recordo molt bé la rebuda per part de l’alcalde, el 
senyor Mariscot i de la seva esposa, la senyoreta Carme Bas. 
Recordo que ens vam aturar a Can Serra i vam preguntar 
com trobar al senyor alcalde. Anàvem amb moto, amb una 
Peugeot. Recordo perfectament que la Leonor de Can Ser-
ra em va preguntar: “Quants anys té?” I jo li vaig contestar 
que 30. I em va dir: “I no tenen fills?”, i jo li vaig contestar 
que prou que m’agradaria. Havia patit dos avortaments. La 
Leonor em va contestar que ja en tindria, i així va ser.

A Camós van néixer els seus fills: l’Àngel, l’Imma, en Joan 
i en Josep. El tàndem senyor Miquel-senyoreta Teresa va 
durar fins el 1978, any que ell es va traslladar a l’escola 
Verge del Remei de Banyoles on, després de disset anys, 
es va jubilar el 1995. La senyoreta Teresa es va jubilar a 
Camós el 21 de juny de 1992 amb 60 anys.

Em mostra la poesia que va escriure ella pel dia de la seva 
jubilació.

Records

Els qui van pels quaranta anys,
i han viscut sempre a Camós
bé prou que recordaran,
aquell any seixanta-dos.
...
Tota la gent del veïnat,
se n’ha ben assabentat,
que aquest matí ha arribat
un matrimoni novell,
diu que vénen d’un castell,
d’un poble que es diu Brunyola.
i ... han visitat l’escola,
seran mestres .... veritat?
...
A l’escola hi falta gent,
avui veurem cares noves, 
el Sr. Miquel Vergés,
Na Teresa de Banyoles.
Cada un té una escola,
perquè a l’any seixanta-dos,
les nenes van amb les nenes,
i els nens es queden tots sols.
...
Quantes coses jo recordo,
d’aquell temps que ha passat ja:
els fi de curs, les vetllades,
les excursions, les trobades
dels amics que sempre hi ha.
...
I encara que de Banyoles,
sigui jo de naixement,
sempre tinc Camós als llavis,
al cor i al pensament.
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De Camós deu tenir moltes vivències i anècdotes...
Moltes, moltíssimes... Sobretot molts bons records. Vivíem 
pel poble i estàvem amb el poble. Recordo que estant em-
barassada, un dels nens de Cal Puador s’entretenia a treure 
les arrels de terra perquè no m’entrebanqués. O aquell any 
de la riuada del Matamors... Havíem anat a comprar una là-
pida per la iaia Maria i quan tornàvem, el riu va desbordar 
a l’altura de Can Milleres. Anàvem amb el 600, en Miquel, 
jo i l’Àngel. El cotxe surava, en Miquel no podia mantenir 
l’equilibri. Ens van aconsellar que deixéssim el cotxe. Va 
passar un camió de llet i ens va acostar fins a Ca l’Artigas. 
Allà ens van deixar roba i vam trucar a Can Serra perquè 
avisessin a la meva mare que s’havia quedat amb la resta 
de la mainada. Ens vam salvar pels pèls, l’aigua ens arribava 
fins als genolls. Però no era la nostra hora.

Mentre conversem la senyoreta Teresa m’ensenya un es-
quema que ha fet a la llibreta on es reflecteixen les dife-
rents etapes de l’ensenyament a Camós: l’Escola Unitària 
de Nenes, l’Escola Mixta de Camós i la darrera etapa ja 
com a Escola Puig Bataller. La senyoreta Teresa recorda la 
feinada que va tenir quan va passar almenys tres-quatre 
anys sola a Camós portant quatre cursos a la vegada. I 
també que hi havia molta mainada petita, per això es va 
crear el Parvulari, amb les mestres Rosa Maria Amorós, 
Dolors Figueres i Lourdes Font.

No puc estar-me de recordar-li els trossets de regalèssia 
vermella i negra dels seus calaixos, de com ens barallà-
vem per ser encarregats d’anar a buscar a Can Serra el pa 
de la senyoreta Teresa.
Sempre tenia llaminadures, caramels al calaix. M’agradava 
premiar la mainada...

Quan es va jubilar, va trobar a faltar l’ensenyament?
Molt. Va ser terrible, molt depressiu... Vaig continuar ense-
nyant a Càritas, feia Catequesi i tocava l’harmònium a l’es-
glésia de Sant Pere. Al llarg de la meva vida he tingut molts 
bons mestres que m’han fet estimar l’educació, la meva feina. 

La senyoreta Teresa recorda amb molt dolor el fet de dei-
xar l’escola de Camós.
Al final de la meva etapa vaig tenir algun alumne difí-
cil. N’hi va haver un que amagà  “xibeques”  en el pati de 
darrere l’escola. Imagina’t! Això em va portar pel camí de 
l’amargura... però vaig aconseguir que aprengués a llegir i 
a escriure... va fer un text pel recull del Sant Jordi. N’hi havia 
un altre que llançava els seus llibres a terra si la feina no li 
sortia bé... Tot plegat va fer que em decidís a jubilar-me als 
seixanta anys.

Li dic que s’ha de quedar amb els bons records. 

Mentre li recordo algunes anècdotes, ella obre l’àlbum 
de fotografies i li demana a l’Àngel (el seu fill) que porti 
una capsa amb més fotos i em diu:
 Oi que tu ets aquesta?

Somric. Ja ho crec que ho sóc i reconec als meus com-
panys i companyes, als meus nebots... Les excursions, el 
Carnaval, anar a cantar a l’Asil... sempre cantàvem si era 
necessari.
Ara recordo que en una ocasió, quan es va jubilar la Lola 
Marin, encarregada del museu Darder de Banyoles, va ex-
plicar una anècdota: Recordava que un dels records més 
bonics que tenia del Museu eren les visites d’uns nens i 
nenes de poble que li regalaven cançons. La seva senyore-
ta deia sempre: “Ara, nosaltres, agraïts per les explicacions 
que ens ha fet la senyora Lola Marín, li cantarem unes can-
çons.” Aquells nens i nenes eren de l’escola de Camós. 

Ben cert que la música sempre estava present a l’escola 
de Camós, entre la senyoreta Teresa que ens feia apren-
dre les taules de multiplicar cantant i Mossèn Verdura (el 
pare Mariver) que ens donava la classe de religió cantant, 
les hores passaven més ràpid. La música sempre ha estat 
present a la vida de la senyoreta Teresa, qualsevol festa la 
feia tocant el piano, l’Harmònium o simplement seguint 
el ritme amb les mans.

Sap que vostè és una institució a Camós?
No em diguis de vostè. (Somriu i m’ensenya la llibreta on 
té escrit l’Himne de l’Escola Puig Bataller que va fer Mossèn 
Verdura)

Som de Camós a prop del bosc,
un lloc tranquil i acollidor,
prop de Banyoles, la ciutat,
d’aquell estany tant renombrat,
tant llis i blau que molt li escau.
I si tu vols, no tenir pols,
sino un bon lloc, per poder estar,
vine a Camós, a prop del bosc,
t’agradarà.

Aquest himne el cantàvem al final d’alguna festa a l’escola, 
que solia ser el fi de curs.

Em vol donar la foto de grup on surto jo. Però prefereixo 
que estigui a les seves mans com tots aquests anys, amb 
la promesa que algun dia farem una exposició on es re-
cullin totes aquestes fotografies: la infantesa de tot un 
poble.

Dies després de l’entrevista m’arriba aquesta nota: 
(La Senyora dels dos Estanys dóna les gràcies a la senyora 
Rocío Abelenda, per haver-la fet reviure molts records de 
la seva vida).
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Quan ens fem grans tendim a mitificar els escenaris de la 
nostra infantesa. Aquest potser seria el cas de la font de 
Santa Teresa, situada al barri de Can Padrés, a Santa Maria. 
Una font construïda a la dècada dels seixanta del segle XX. 
Aquesta font que ara malauradament no raja va ser l’esce-
nari de les berenades de molta mainada de Camós. Solia 
ser un dels indrets més visitats pels alumnes del senyor 
Miquel i de la senyoreta Teresa: excursions per descobrir la 
natura, Dijous Llarder i com no, també per celebrar el sant 
de la nostra mestra. 

El paratge era idoni: una font amb un petit bassi de pedra, 
amb la imatge de Santa Teresa (actualment amb rajoles 
malmeses), i al davant una taula i bancs de pedra. L’espai 
era un lloc adequat per jugar, esmorzar o berenar, lluny del 
perill de la carretera i alhora de fàcil accés. Avui és un pa-
ratge oblidat del poble. Les noves generacions ni tan sols 
saben que existeix aquesta font que va acollir les rialles, 
els jocs i també les baralles de molts nens i nenes de Ca-
mós. El pas del temps i el fet que no ragi han portat a l’oblit 
d’aquesta mítica font. Ara resta en el record, mitificada per 
moltes generacions dels alumnes dels mestres de Camós.

La font de Santa Teresa

El Perfil 

Detall de la font de Santa Teresa.

Vaig decidir recuperar el seu record com un dels espais que 
més visitàvem amb la senyoreta Teresa. M’hagués agradat 
entrevistar-la en aquest indret on s’amaguen moltes vivèn-
cies, però la salut i l’edat de la senyoreta Teresa ja no ho 
permeten. Així i tot amb ella vam recordar juntes quan hi 
anàvem tot caminant i cantant. Val la pena tornar a anar-hi 
si fa temps que no ho heu fet o si no coneixeu aquest espai 
del poble. Llàstima que s’hagi deixat perdre i que s’estigui 
fent malbé sense ni tan sols una indicació del lloc.
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La llengua, igual que la societat, evoluciona al llarg del 
temps, i si tenim en compte que històricament la nostra 
cultura pateix un greu problema de sexisme i androcentris-
me el llenguatge s’hi reflecteix i per tant també presenta 
pràctiques discriminatòries. Això és un fet, tot i que m’agra-
da pensar que s’està millorant molt.

N’hi ha moltes d’aquestes pràctiques que menystenen les 
dones i avui us parlaré d’una molt generalitzada: l’ús del 
masculí genèric i que consisteix a referir-se en masculí 
quan volem parlar d’un col·lectiu o població on també hi 
ha dones, és a dir que les dones queden un cop més invi-
sibilitzades. 

Gramaticalment és correcte però jo sempre he pensat, ja 
de joveneta, que aquest ús era ben injust. I deixeu-me en-
caixar aquí una frase grandiloqüent: Amb el masculí genè-
ric es reforça la universalitat de l’home com a centre de la 
humanitat. 

I les dones? 

Com sabeu aquesta secció del Serenai és per proposar ges-
tos per corregir la situació de desigualtat. Què podem fer 
per compensar l’ús del masculí genèric? Doncs fàcil, uti-
litzar el femení genèric, és a dir utilitzar el femení per re-
ferir-nos a homes i dones junts. 

Això que proposo ja s’està practicant cada cop més a con-
vocatòries de manifestacions socials, o al llenguatge de 
formacions polítiques. Per exemple, a una convocatòria de 
Barcelona contra les retallades: “Fem-los fora!!! Juntes po-
dem!!!, o a una vaga de la universitat de Barcelona: “L’Edu-
cació és de totes. El deute és seu”, o com a nom d’una coali-
ció de grups polítics d’esquerra: “Unides Podem”. 

I és que quan durant tants anys al llarg de la història s’ha 
negat a les dones el dret de vot, el dret a la ciutadania, els 
espais professionals i la representació a la vida pública, no 
penso que sigui tan absurd utilitzar ara el genèric femení 
per voler-nos destacar expressament. Per compensar.

Hi ha qui pensa que aquest ús parodia el feminisme. Jo crec 
que equilibrar la balança és de justícia. I tu què en penses? 
Us convido a reflexionar-hi veïnes.

*Per tal d’alleugerir el text, les paraules d’aquest escrit que fan refe-

rència a persones s’entenen en sentit genèric i tenen valor masculí i 

femení. No tenen caràcter sexista

Paraula de dona
Carme Jutglar

Amigues, utilitzem el femení genèric!

Rètol que utilitza el femení genèric.
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“Et Baron Boni Hominis dimisit alodium quod habebat in 
Camos”, personalment crec que mai una frase tan simple i 
amb tan poques paraules havien significat tant pel nostre 
municipi. I és que aquestes paraules són les que demostren 
que Camós fa mil anys.

No ens enganyem, que Camós és un municipi amb història 
està més que clar, i si algú en té algun dubte, el convido a 
anar a la vila romana de Vilauba i visitar les seves ruïnes. A 
Camós tenim dues esglésies, una capella i una capella en 
ruïnes, a més de masos l’origen dels quals es perd en un 
passat molt llunyà. Però també és veritat que mai ningú 
s’ha posat a fer una recerca històrica a fons sobre el nostre 
municipi, o si més no, no em consta. No va ser fins a l’estiu 
de l’any passat que se’m va encendre la bombeta i vaig co-
mençar a investigar sobre els orígens i la història de Camós, 
i és que és molt important tenir clar d’on venim per saber 
cap on volem anar.

I ara us explicaré la successió dels fets. Ja fa uns mesos, poc 
després d’assumir el càrrec de regidor, em van comentar 
que semblava que podia haver-hi algun document molt 
antic que ja s’esmentava al llibre de Camós que l’any 1993 
va editar Maurici Duran pels Quaderns de la Revista de Gi-
rona. Immediatament vaig anar a buscar el quadern a l’es-
tanteria del despatx de casa i així era, a la pàgina de la cro-
nologia datava la primera referència escrita de Camós l’any 
1019. No deia gran cosa però a mi ja m’havia sembrat l’inte-
rès per saber-ne més. Jo, amb la meva ingenuïtat vaig pen-
sar que potser buscant pel gran univers d’internet podia 
trobar més informació, i res de res. L’endemà mateix vaig 
anar a l’Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany, allà vaig recor-
dar quan de nen hi havia anat amb l’escola d’excursió. Em 
van dir que no tenien res que em pogués ajudar, em van 
explicar que ells no tenen documents tan antics i que per 
trobar-lo possiblement hauria d’anar a l’Arxiu Diocesà de 
Girona i allà, amb una mica de sort, potser podia trobar-lo 
entre la gran quantitat de documents.

S’ha de reconèixer que els horaris de l’Arxiu Diocesà són 
força complicats però jo, que pels que no em coneixeu ja 
us aviso que quan se’m posa una ceba al cap no paro fins 
a aconseguir-ho, vaig buscar el primer moment que vaig 
tenir per anar-hi, i la Teresa Brunsó m’hi va acompanyar. 

Allà les coses ja eren més complicades, et demanaven re-
ferències i nosaltres no sabíem res més enllà de la frase del 
quadern de Camós. Vam seure en una biblioteca i ens van 
portar diversos llibres immensos i antiquíssims. Anàvem 
llegint i res de res. La cosa no pintava gens bé.

Jo, lluny de tirar la tovallola, vaig decidir provar un darrer 
cartutx, vaig parlar amb en Josep Grabuleda, l’Arxiver Mu-
nicipal de Banyoles, un crack amb totes les seves lletres. 
Vaig tornar a l’Arxiu Comarcal i allà vam estudiar amb ell tot 
el que teníem, que fins al moment era molt poc. I per fi vam 
aconseguir una referència que potser ens podia portar al 
document. Vaig tornar a l’Arxiu Diocesà, aquesta vegada sí 
que tenia una referència, em van dir que anés a la mateixa 
biblioteca que havia anat setmanes abans i em vaig posar 
a consultar el llibre. Quan vaig veure el llibre vaig tenir clar 
que seria el definitiu, era un llibre gros, amb una cal·ligrafia 
preciosa, quantes coses ens podria explicar aquell llibre... 
I finalment vaig llegir la frase, aquella frase que mil anys 
abans algun anònim havia escrit i que havia costat tant tro-
bar. El meu cos va fer un salt, vaig fer un bot de la cadira, no 
vaig cridar de l’emoció perquè sabia on estava, el bibliote-
cari se’n va adonar i va venir a veure si ho tenia, i així era. Ja 
teníem el document!

I ara ve la traducció de la frase, si traduïm la frase del llatí, 
aproximadament seria: “El baró Bonhom cedeix un alou que 
es troba a Camós”. Segurament us haureu quedat igual, a 
mi també em va passar el primer cop però us explico, el 
novembre de l’any 1020 la comtessa Ermessenda i altres 
persones van dotar la canònica de la seu de Girona, és a 
dir, van fer una donació de terres a la Catedral de Girona 
perquè aquesta es pogués mantenir a si mateixa a partir 
del rendiment que en treies d’aquestes. I una d’aquestes 
persones va ser el baró Ramon Bonhom que pel que sem-
bla tenia terrenys al Camós de l’any 1020. És cert que és una 
frase molt simple però alhora també és molt important pel 
seu significat, per tota la història que porta al darrere.

I m’agradaria fer una petita anotació. En algunes fonts es 
data el document al novembre de l’any 1020, d’altres al no-
vembre de 1019. El fet que crea la confusió és que fa mil 
anys no es datava com ho fem ara sinó que es feia contant 
anys a partir de certs esdeveniments importants. En el nos-

Mil anys no es fan cada dia

Àlex EstebaLa política a les 
teves mans

31El Serenai



tre cas el famós document data de l’any 23 del regnat de 
Robert de França, això fa que hi hagi diversitat d’opinions 
a l’hora de calcular els anys. Tot i això semblaria que l’any 
1020 podria ser el més acceptat i per això ho celebrarem bé 
aquest any que encetem.

Ja tenim el document, tenim una traducció aproximada i 
tenim una certa idea del document i del seu context, ara ha 
arribat el moment de celebrar-ho. I és que ara a Camós po-
dem demostrar, i amb orgull, que som un poble mil·lenari, 
i això no ho pot dir tothom. Encetem un any que anirà de-
dicat a aquesta commemoració, des de l’Ajuntament i des 
de la Comissió del mil·lenari – que hem creat especialment 
perquè l’ocasió s’ho mereix – estem preparant algunes ac-
tivitats per celebrar aquests mil anys, xerrades, exposicions, 
teatre... I us animo a tots no només a assistir-hi sinó també 
a proposar les vostres idees i sobretot a col·laborar. 

Ja sé que aquesta secció que vaig començar ja fa dos 
números va dedicada a parlar de l’apassionant món de 
la política però en aquesta ocasió tan especial he ha-
gut de fer una excepció, o potser no, perquè en el fons 
per parlar de política també és molt important tenir 
clar d’on venim sobretot per no caure en els mateixos 
errors del passat. Com deia l’orador i polític romà Cice-
ró “No saber el que ha succeït abans de nosaltres és com 
ser incessantment nens”.

A partir d’ara podem demostrar que a Camós tenim mil 
anys perquè la primera referència escrita que parla de Ca-
mós és de l’any 1020 i, com jo dic aquestes darreres setma-
nes quan ho explico a la gent, ara toca celebrar-ho, i gaudir 
d’aquest mil aniversari perquè mil anys no es fan cada dia. 
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Déu vos guard camosins i camosines.

Fa pocs dies que hem encetat l’any 2020 i per això aprofito 
per desitjar-vos molta salut i humor per tot l’any nou i els 
propers.

A les acaballes de l’any passat em va venir a la memòria que 
de jovenet, pels vols de Nadal, Sant Esteve o Sant Silvestre, 
havia d’anar a passar comptes amb l’amo.

I és que com sabeu i recordareu els de la meva edat, per 
aquestes diades s’havia d’anar a “passar comptes”. És a dir, 
els masovers i els propietaris s’explicaven tot un seguit de 
temes ben importants com per exemple, com havia anat 
l’anyada, si tots els de la família estaven bé o si n’hi havia al-
gun de malalt, si  “cauria” algun jornal per picar llenya o per 
fer carbó, ja que venia l’hivern i al camp no hi havia massa 
feina, si s’havien de fer més feixines.... i és clar també en 
aquest moment és on s’havia de liquidar el lloguer de la 
vivenda,  i on es pagava al propietari una part de les fruites 
que el masover havia venut durant l’any.

En aquest “passar comptes” el propietari i el masover ana-
ven desgranant tot un reguitzell de drets i obligacions per 
part d’ambdues parts, i mentre anaven xerrant hi havia el 
sa costum d’acompanyar-ho amb un plat de galetes, les 
clàssiques “Maria” o les de vainilla,  i una copa de vi dolç o 
vi ranci.

I ara al cap em ve de cop de parlar d’això, de la galeta Maria 
que segur que tots coneixeu, igual que la de vainilla de la 
casa del “Barquillo” (Neulas). Penseu que aquestes dues ga-
letes tenen la seva història pròpia, i per això us poso d’afe-
gitó el que he trobat a la wikipedia amb la seva correspo-
nent foto per donar fe del que us estava explicant i que jo i 
molts de vosaltres havíem viscut. 

Galetes Maria : Muchos son los estudios de mercado que seña-
lan que las galletas más populares y consumidas a la hora del 
desayuno, merienda o simple tentempié son las conocidas 
como ‘Galletas María’.

Corre una explicación, que ha acabado convirtiéndose 
en leyenda urbana, que erróneamente asegura que estas pe-
culiares y famosas galletas deben su nombre a que en la dé-
cada de 1920 el galletero español Eugenio Fontaneda decidió 
llamarlas así en honor a su pequeña nieta.

Pero nada más lejos de la realidad, dichas galletas fueron in-
ventadas y bautizadas con tal nombre medio siglo antes y no 
en España sino en el Reino Unido.

Fue concretamente en Londres, donde los maestros reposte-
ros  James Peek  y  George Hender Frean, propietarios de la 
prestigiosa  ‘Peek, Frean & Co’  decidieron crear una nueva y 

original galleta, diferente a los biscuits que hasta entonces 
producían y se servían junto al tradicional té de las cinco.

El motivo era conmemorar la boda Real que se celebraría el 23 
de enero de 1874 entre el príncipe Alfred, duque de Edimbur-
go, (cuarto hijo de la reina Victoria y Alberto de Sajonia) y Ma-
ría Alexandrovna (hija del zar Alejandro II de Rusia y María de 
Hesse-Darmstadt).

El enlace tuvo lugar en el palacio de Invierno de San Peters-
burgo y se convirtió en el acto social más importante del 
recién estrenado año en toda Europa. Fue por este motivo 
por el que Peek y Frean quisieron homenajear a la nueva in-
tegrante de la Familia Real Británica con ese presente al que 
bautizaron con el nombre de  ‘Marie biscuit’  en su honor.

Galetes de vainilla: Las  obleas o barquillos tienen una lar-
ga historia. Ya a comienzos del  cristianismo  se utilizaban 
como pan sagrado. Las obleas eran elaboradas en los monas-
terios en donde se degustaba antes de venderlo a los fieles y, 
probablemente, su evolución a dulce gastronómico se deba al 
refinamiento de los religiosos. En la Edad Media estaban muy 
extendidos y formaban parte de las mesas de los reyes y de los 
grandes señores y también se vendían por la calle. Los barqui-
llos fueron elaborados por panaderos hasta que surgió la figu-
ra del especialista barquillero u obleero que confeccionaba la 
pasta y daba forma a la oblea. 

Bé gent de Camós, espero  que hàgiu passat una estona  
agradable llegint aquest relat de records. Us he de confes-
sar que per poder fer la foto he comprat les galetes i el vi 
ranci i que ara em donaré el plaer de reviure temps passats 
i entranyables tot menjant i  recordant el “passar comptes”... 

Fins a la propera !

Sabies que...
Martí Jutglar
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Ara toca al lector

Sóc la Teresa Gifra Turró, ex-mestra de l’escola Puig Bataller 
de Camós. A la revista el Serenai, núm. 85 he llegit l’escrit 
de Moisès Farrés, que invita a recordar com era la botiga 
de Can Serra de Camós durant els quaranta anys que va 
funcionar. 

En Moisès parla d’uns quaranta anys, doncs servidora vaig 
exercir de mestra a la citada escola, uns trenta anys. La 
meva estada a Camós està inclosa dins del temps que va 
funcionar la botiga de Can Serra de Camós. M’agrada recor-
dar coses ja llunyanes que vaig viure... 

Era un dia del mes de setembre de l’any 1962 quan amb el 
meu marit, en Miquel Vergés i Pujolà, vam agafar la nostra 
moto, una Peugeot, per anar a Camós i arreglar els papers 
necessaris per poder exercir de  mestres al lloc que havíem 
escollit en el Concurs de Trasllats; i era fer de mestres a les 
dues escoles de Camós: la unitària de nens i la unitària de 
nenes. Vam aturar-nos davant de la vorera de Can Serra per 
preguntar on podríem anar per trobar el senyor alcalde de 
Camós. Van sortir de la casa el senyor Salvador Serra i la 
seva esposa, la senyora Leonor. Va ser la primera vegada 
que vam conèixer el matrimoni Serra; la seva manera de 
parlar i la seva amabilitat ens van fer pensar que tindríem 
uns bons veïns. 

El senyor alcalde d’aquell any era el senyor Josep Mariscot, 
casat feia poc, amb una senyora també mestra com  nosal-
tres: la senyora Carme Bas, una coincidència que en va ale-
grar molt, pensant en les reunions que escola i Ajuntament 
farien per entendre’s. 

Arreglats els papers de l’Ajuntament vam anar a veure el pis 
del mestre on pensàvem instal·lar-nos. Es van fer les obres 
necessàries perquè estiguéssim bé i... a Camós va arribar 
una altra família, la família dels mestres de Camós. 

Per tenir Camós les cases dispersades, i per ser un sol mu-
nicipi dins de les dues parròquies: Sant Vicenç i Santa Te-
resa (o Santa Maria) solament hi havia una sola botiga per 
anar-hi a comprar. Era a Can Serra de Camós. Els qui viví-
em a Camós teníem sort d’aquesta botiga, que era com un 
supermercat en petit. Allà hi trobaves de tot: pa, comesti-
bles, verdures, conserves, begudes, etc.

Una vegada la senyora Leonor ens va ensenyar totes les 
dependències de la casa i les coses que venien. Vam trobar 
que ella era una persona molt treballadora i valenta. El se-
nyor Salvador Serra era un gran negociant amb el seu bon 
caràcter sabia convèncer la gent que tractava. 

A Camós ens vam sentir molt ben acollits dins del poble. 
Sempre podies comptar amb l’ajuda d’alguna amistat. Del  
matrimoni Serra jo vaig ser l’educadora de dues de les se-
ves filles: la Juanita i la Montserrat. La Montserrat era la més 
petita dels fills i recordo que li agradava molt venir al pis 
dels mestres per passar l’estona. Deixant els records pas-
sats i vivint l’actualitat, jo penso que sóc besàvia de molts 
dels meus alumnes, a tots els joves i els grans i les hi de-
sitjo molta salut i un bon benestar. Saludo també a tota la 
gent del poble, sobretot als meus coneguts. I acabo aquest 
escrit amb uns “rodolins” que vaig escriure quan em vaig 
jubilar: 

“I encara que de Banyoles,
sigui jo de  naixement,
sempre tinc Camós als llavis
al cor i al pensament.”

La “seta” Teresa Gifra Turro

Banyoles, novembre del 2019 

Recordant...

Quadre a l’oli de l’escola de nens de Camós, obra de l’olotí Joan 
Farrés.

Miquel Vergés i Teresa Gifra, els mestres de 

Camós.
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D’entre tots els pergamins que tenim dipositats a l’Arxiu 
Comarcal del Pla de l’Estany de Banyoles, n’hi va haver un 
que va atreure la meva curiositat perquè el vaig poder si-
tuar, encara que després de 661 anys, sobre la finca de Can 
Mariscot. Crec que abans que descriure el pergamí, he de 
fer-vos uns aclariments perquè el pugueu entendre millor. 

1. Mas Prat de Mont és el que fou conegut com a Can Po i 
a Can Mateu i actualment com a Can Freixenet.  

2. Els propietaris de Mas Prat de Mont van comprar Mas 
Puig de Cans de Sasserra, avui en ruïnes, que més tard 
va ser anomenat Can Freixenet.

3. El 1358 ni Mas Prat ni Mas Puig de Cans eren propietat 
de la família Mariscot. Els adquirien de ple dret el 1660 
i, com era costum, els pergamins van passar a ser pro-
pietat dels Mariscot.

Seguidament adjunto el resum del pergamí. 

Sentència arbitral entre el mas Puig de Cans i el mas 
Prat de Mont per raó del pas del bestiar per un torrent. 
1358 gener 10 (còmput sistema pisà).
[O] Arxiu comarcal del Pla de l’Estany, Pergamí 63 Can Ma-
riscot. 
Transcripció de Josep Camprubí Sensada
RESUM:
Sentència arbitral presidida per Bernat Oliver, de Palol de 
Revardit, i Guillem de Cartellà, de la parròquia de Camós, 
i disputada entre Guillem de Puig de Cans, hereu del mas 
de Puig de Cans de Sasserra, i el seu germà, Arnau  de Puig 
de Cans, de la parròquia de Santa Maria de Camós, contra 
Pere del mas Prat de Mont, per raó que els primer afirma-
ven tenir dret de pas amb bestiar menut per unes terres 
del segon. 
Es resol que els tenidors del mas Puig de Cans poden pas-
sar el bestiar menut per un torrent que està situat al costat 
est del seu mas i que passa pel costat de mas Prat de Mont. 

No obstant això, s’han de tenir en compte altres conside-
racions:
• Que si els tenidors del mas Puig de Cans s’oposessin 

al pas de bestiar del mas Puig de Cans de Sasserra, 
aquests darrers podrien passar pel pas del torrent que 
és al mas de Prat de Mont.

• Si els tenidors del mas Puig de Cans engeguessin el 
bestiar al pla de Camós i no poguessin passar pel tor-
rent, podrien travessar per un altre camí situat al costat 
est del mas de Pere del Prat de Mont.

• Que Pere del Prat de Mont podrà enfortir les parets del 
torrent i fer-hi recloses amb salts d’aigua però s’haurà 
de garantir el pas dels animals del mas Puig de Cans.

• Que els del mas Puig de Cans no podran passar amb 
bestiar les sis setmanes següents a comptar des del dia 
de Sant Miquel per tal que no es mengin les glans dels 
arbres que hi ha allà ja que són del mas Prat de Mont.

• Que quan travessa el bestiar del mas Puig de Cans, 
aquest no es pot aturar al torrent sinó que l’ha de pas-
sar sense parar. 

Les dues parts accepten complir la sentència sota pena de 
cent sous barcelonesos de tern. Això es va fer a Girona, el 
dia del martiri de Sant Pau, davant la presència del notari 
Ramon de Pared Alta i el testimoni de Francesc de Paret 
Alta, clergue, i Pere Barcelona de Coma, escrivent. 

Història d’un pergamí vista
per Josep Ma Mariscot

Si voleu que el vostre escrit surti publicat en 
aquesta nova secció podeu enviar-lo per mai a 
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Per cuidar la nostra salut, és important tenir en compte di-
ferents aspectes com moure’ns a diari, cuidar la salut emo-
cional i la nostra alimentació. 

Fa temps es deia que només cal menjar una mica de tot i 
no abusar de res per preservar el nostre benestar.  Doncs us 
vull explicar que no es tracta de menjar una mica de tot. Es 
tracta de menjar una mica de tot el que sabem i coneixem 
d’on ve i quina és la seva composició.

Als últims temps, s’està investigant i aprofundint a l’estudi 
sobre la microbiota intestinal, aquests microorganismes 
que habiten al nostre intestí i que tenen un impacte espec-
tacular sobre la nostra salut. Quan aquesta població de mi-
croorganismes que tenim s’altera (perdent  part de la seva 
població o bé augmentant la població infectada), hi ha una 
major probabilitat que apareguin malalties com: colitis ul-
cerosa, diabetis tipus 2, alzheimer, malalties autoimmunes, 
obesitat, intoleràncies alimentàries, etc. és per això que 
hi ha una sèrie d’aliments que cal potenciar per estimular 
aquesta microbiota intestinal sana que protegirà el nostre 
cos. Al mateix temps, evidentment, caldrà eliminar o reduir 
al màxim els aliments que més danyen a aquesta família 
tan important i que defineix la nostra salut. 

Quins aliments hauríem d’evitar? 

En general parlarem dels aliments ultra processats. 
Aquests de fet, no són aliments, són productes creats per 
la indústria, necessitats generades, i que gràcies a la fan-
tàstica publicitat que ens mostren,  ens deixem portar per 
suposats beneficis i miracles. Hem de tenir clar el que altera 
la nostra microbiota... per tant, tots els paquets, productes 
processats, envasats, etc. no ajuden gens. Productes amb 
sucres i greixos afegits són contraproduents, però això no 
vol dir que sigui millor prendre aliments light o baixos en 
greix. Els productes edulcorats, light i tots els que estan 
manipulats per reduir-ne el contingut en calories no ens 
beneficien. Quan es va tenir coneixement del perill del su-
cre, es van començar a crear productes sense sucre, amb 
el mateix gust, a priori una molt bona notícia, que al final 
ha compromès la salut de moltes persones. Es va fer l’er-
ror de canviar el sucre per aspartame, sacarina, acesulfame 
K, etc. que tenen un impacte molt negatiu sobre la nostra 

microbiota intestinal. El mateix va passar amb productes 
als quals els van reduir els nivells de greixos, comptant que 
aquests  eren els responsables de l’augment de pes de la 
població. Evidentment hi ha greixos bons i greixos dolents. 
Però els aliments que contenen greixos poc recomanats cal 
prendre’n en moderació. La indústria ha introduït greixos 
no saludables a productes per donar palatabilitat i textura 
als aliments, aquests són els que hauríem d’evitar.  

Quins aliments es recomanen menjar més sovint per 
millorar la nostra microbiota intestinal?

Aquí parlem d’aliments PREBIÒTICS. Són aliments que 
nodreixen les nostres bacteris beneficioses. Si tenim la 
població de la microbiota sana en proporcions adequa-
des, ells ens ajuden a fer funcions bàsiques pel cos. I fan 
eliminar part dels bacteris menys recomanats. Per nodrir i 
alimentar la microbiota beneficiosa caldrà:  

Guia de salut
Marta Expósito

Dietista-Nutricionista

Menjar una mica de tot és suficient? 
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Què és l’ictus?
L’ictus és una alteració de la circulació cerebral que com-
promet l’arribada de sang al cervell. 

Importància de l’ ictus:
• És la 2ª causa de mort  Espanya, la 1ª en dones 
• És la 1ª causa de discapacitat adquirida en adults, i la 

2ª de demència 
• Afecta cada any a 120.000 persones a Espanya
• El 35% dels afectats estan en edat laboral
• Provoca la mort o una discapacitat greu aproximada-

ment en el 50% dels casos
• 1 de cada 2 persones no es recupera d’un ictus 
• 1 de cada 6 persones tindrà un ictus

Quins són els factors de risc: 
• Hipertensió 
• Colesterol alt 
• Tabac, alcohol i drogues
• Diabetis
• Arrítmies cardíaques (fibril·lació auricular) 
• Obesitat
• Inactivitat física
• Vida sedentària 
• Estrès 

✅ LA FIBRA i no ens val qualsevol, no tota la fibra és igual. 
La indústria sap que en necessitem, per tant la seva es-
tratègia és oferir-nos fibra en general. La millor fibra no 
serà la dels cereals d’esmorzar, evidentment no serà de 
processats. La fibra que nosaltres necessitem és aquella 
que fermenta i ho fa en diferents graus (midó resistent, 
pectines, mucílags, etc.)  

•  Midó resistent: Plàtan verd o plàtan mascle 

•  Midó resistent tipus 3: per obtenir-lo caldrà coure els 
aliments i després refredar-los: En contenen la patata, 
moniato i arròs (cuits  i després guardar-los a la nevera 
4ºC durant unes hores), així generem més midó resis-
tent que és el que alimentarà la microbiota.

•  Polifenols: cacau pur, all, raïm

•  Mucílags: chía, lli

•  Greixos de qualitat  com l’ ou de qualitat (ecològic), 
sardines, seitó, verat, etc. alvocat, fruits secs crus, oli 
d’oliva verge extra.  Cal menjar peix blau petit,  perquè  
és el que menys metalls pesants té i a més a més posse-
eix un efecte que es mengi amb regularitat i qualitat. 

✅ PROBIÒTICS (bacteris) es solen administrar a nivell de 
suplements.  O a través de fermentats com el kèfir, col 
fermentada o xucrut. 

Després d’aquesta explicació proposo que cadascú revisi la 
seva pauta alimentaria del dia a dia i si cal, que la millori per 
beneficar-ne al final la seva salut. 

Núria Dellonder 
Frigolé  

Farmacèutica  
Col. 1917 

ICTUS 
Què és, com es detecta  
i la seva prevenció
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Com podem detectar un ictus? 

• “Cau” un costat de la cara (paràlisi facial) 
• Pèrdua de força o sensibilitat en un costat del cos 
• Problemes d’expressió o d’enteniment 
• Alteració de la visió 
• Mal de cap inusual 

Com podem actuar? 

Què hem de fer per detectar els símptomes? 

1. Demanar que somrigui 
2. Demanar que aixequi el braç 
3. Demanar resposta a una pregunta 

PODEM PREVENIR L’ICTUS?

• El 90% dels ictus es poden prevenir 
• Baixa el consum de sal i greixos. Dieta sana i variada 
• Fes exercici moderat, fuig del sedentarisme. Surt a ca-

minar 30 minuts al dia. 
• Deixa el tabac i redueix el consum d’alcohol 
• Controla el teu pes, tensió i colesterol 
• Realitza controls mèdics periòdics
• Compleix adequadament el tractament que t’indiqui 

el teu metge 

Els professionals sanitaris t’ajuden en la prevenció de 
l’ictus i en l’adherència dels tractaments

Els metges detectaran els teus factors de risc i et faran reco-
manacions per tractar-los i fer una adequada prevenció. Si 
tens símptomes suggestius d’ictus, podran fer un diagnòs-
tic i tractament adequats per millorar la teva recuperació. A 
més t’indicaran el tractament perquè no es torni a repetir. 

Els farmacèutics des de les oficines de farmàcia ajuden als 
ciutadans proporcionant assessorament que redueixi fac-
tors de risc per prevenir un ictus. També ajuden als pacients 
que ho han patit en l’adherència dels tractaments prescrits 
perquè proporcionin els resultats terapèutics esperats i en 
la detecció de possibles interaccions amb altres medica-
ments i amb certs aliments. 

 

Si alguna cosa “no és normal” 
truca als serveis d’emergència  112

EL TEMPS és molt important. 
CORRE!

Cada minut compta
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Si voleu que la vostra recepta surti publicada  
en aquesta secció podeu enviar-la per mail a  
agendadecamos@gmail.com

Elaboració

Netejar les carxofes i bullir-les, picar els alls petits, daurar-
los en una paella després posem les gambes tallades a trossets 
i finalment les carxofes a trossos molt petits, barrejar-ho tot 
plegat, després posar la farina i una mica de nata. Fer una 
beixamel amb les cebes i els caps de les gambes amb la farina 
i la resta de la nata.

Coure la pasta de lasanya amb aigua i sal.

Per muntar el caneló partirem les plaques en dos, posarem 
el farcit anterior, la beixamel per sobre i a gratinar.

Elaboració

Coure les gules amb els alls laminats i la sidereta, reservar.

Amb la mateixa paella coure el corball i guardar, farem 
una salsa amb els alls laminats i rossejats, el julivert i el 
caldo, reduir i espesseir la salsa amb la maizena. Passar-lo 
pel túrmix.

Per muntar el plat, posarem el peix amb la salsa i les gules 
al damunt.

Elaboració

Tallar la pinya a daus. Posar-la a coure amb el suc que 
hagi deixat anar la pinya, 20 g de sucre, l’anís estrellat i un 
pessic de canyella en pols, 10 minuts remenant-lo de tant en 
tant. Treure l’anís estrellat i deixar refredar la pinya. 

Separem les clares dels rovells i batre els rovells amb la resta 
del sucre fins que canviï de color. Afegir-hi el formatge i un 
cop integrat, les clares muntades.

Esmicoleu els carquinyolis i repartiu-ho en vasets, després 
la pinya i la crema mascarpone i al final el cacau per sobre.

Caneló de  
pasta fresca  
amb carxofes  
i gambes

Corball 
amb gules

Postre  
de pinya

Ingredients
(per a 4 persones):

• Pasta fresca de 
lasanya (2)

• 10 carxofes
• Alls
• 12 gambes
• 1 vaset de conyac
• 1 litre de nata
• 2 cebes i farina

Ingredients
• Gules
• Alls
• Sidereta
• Julivert
• Caldo de peix
• Corball
• Maizena

Ingredients
(per a 8 persones):

• 1 pinya madura
• Carquinyolis
• 100 g de sucre
• 500 g de formatge 

mascarpone
• Anís estrellat
• 4 ous
• Canyella amb pols
• Cacau negre en 

pols

Aquestes receptes surten del Taller de Cuina que ens van oferir 
en Joan i la Dolors del Restaurant Quatre Estacions el passat dia 
16 de desembre de 2019.

Que vagi de gust
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El Racó del Català

Castellanismes que 
hem d’evitar

En comptes de...  Hem de dir:

Aconteixement Esdeveniment
Agobiar Molestar, afeixugar
Bisuteria Bijuteria
Borde Rondinaire, esquerp
Folleto Fullet
Gasto Despesa
Membrillo Codonyat
Nitxo Nínxol
Papilla Farinetes
Piropo Floreta, galanteria

En català distingim entre els verbs sentir i escoltar, de la següent manera:

SENTIR

Significa rebre sons i soroll per l’orella, pel simple fet de tenir orella, és a dir, de manera involuntària i natural, sense 
fer cap esforç concret. Per tant, és una acció natural, no voluntària. Si no volem sentir una cosa, ens hem de tapar 
les orelles.

ESCOLTAR 

Significa fer l’esforç i tenir la intenció d’entendre o rebre per l’orella una determinada informació. Per tant és una 
acció voluntària.

En castellà, en canvi, no es fa aquesta distinció i es diu ESCUCHAR tant pel nostre “escoltar” com pel nostre “sentir”.

En català diem:

✅ “Crida més fort, que no et sento bé” — Crida més fort, que no m’arriba el soroll que emets. 

✅ “On tens el cap ara? que no m’escoltes el que et dic?” — Podem sentir el que ens diuen, però alhora no escol-
tar, és a dir, no parar atenció al que ens diuen.

En català mai diríem:

❌ “Crida més fort, que no t’escolto bé” — no escoltar bé seria no poder entendre o intentar entendre el que 
ens diuen, és a dir, no saber escoltar.

Sentir no és el mateix que escoltar
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Són dies de feina i és un no parar! Preparar la terra i acabar 
de sembrar abans no arribi el fred de debò;  al bestiar, no 
el pots deixar de banda i els dies de Nadal que hem passat 
es celebren amb la família, cosa que fa difícil de combinar 
i deixar-ho tot llest. Ja vindran els dies de menys feina, que 
serviran per buscar alguna cosa per arreglar o posar en or-
dre, o sigui, més feina. 

Amb aquest ambient hem quedat amb una colla de ca-
mosins una mica atrafegats. Heu endevinat que la feina al 
camp i cuidar-se del bestiar és al que es dediquen. Tots són 
joves. Alguns la feina de pagès, agricultor o ramader, ja es 
la seva ocupació professional de fa una colla d’anys. Els al-
tres, els més joves, de mica en mica ho van provant i potser 
més endavant decidiran si s’hi queden a temps complet o 
es decideixen per una altra feina. Ho hem fet amb en Car-
les, en Sergi, en Miquel, la Paula i en Rubèn. 

Per situar-nos, els podeu trobar a mas Robert, a can Masó 
petit, a can Mariscot o a la Torre. Hem mirat de recordar si 
hi havia algun jove més a Camós d’aquesta edat i no ens ha 
vingut al cap. Si no l’hem trobat, que ens perdoni, ens ha-
gués agradat parlar amb ell, però a veure si llegint aquest 
escrit s’hi sent identificat.

Hem volgut començar l’entrevista parlant de la feina i de 
seguida hem vist que cada casa és un món. Les maneres 
de fer de pagès són diverses i ens serveix per veure que hi 
ha molts models d’explotació agrària o ramadera i, llavors, 
a cada casa es fa d’una manera particular. Ens agrada sen-
tir-los, així coneixem com treballen.

Hi ha els que estan en el règim d’integració.  Per expli-
car-ho de manera ràpida, el pagès lloga la granja per fer 
l’engreix dels animals a un productor. Li porten el bestiar, 
garrins petits, i cada setmana li subministren el pinso i el 
que necessiti. Tot està calculat, passats uns mesos els porcs 
ja són matadors. El ramader ha d’alimentar i donar les va-
cunes bàsiques i portar els fems a les terres que té. De la 
resta se n’encarrega el propietari dels porcs, veterinari...o 
qualsevol imprevist. “En tens per fer un sou”, de vegades no 
t’omple tot el temps i et pots buscar una feina per comple-
mentar-ho, si no tens altra feina a casa. No hi ha riscos, però 
tot són faves comptades, depens del productor. Si no t’hi 
entens, has de buscar-ne un altre que et faci millors con-
dicions.

D’altres, tenen tot el circuit. Tenen truges, porcs petits i els 
engreixen fins que es fan grans per portar-los a l’escorxa-

Joves pagesos a Camós

El debat

Moisès Farrés
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dor. Aquí el pagès assumeix els riscos, ha de tenir cura de 
tot, però si la cosa va bé també milloren els guanys. Com 
que ho han fet tota la vida saben al que s’arrisquen. Per al-
tra banda, a la indústria alimentària ja els va bé aquest tipus 
d’explotació, ja que si necessiten porcs els poden tenir d’un 
dia per l’altra.

El ram de la vedella és una mica diferent. El temps d’en-
greix, per exemple, és molt més llarg.  Un d’ells compren 
les vedelles que encara prenen llet i les tenen fins que les 
poden portar a l’escorxador. Tenint en compte que el més 
important per tenir un producte de qualitat és el que els 
donen menjar, ells mateixos es fan la barreja. Amb blat de 
moro i civada fan la barreja cada dia. Si no es faria malbé, 
no és com el pinso que es guarda. Amb una vedella ben 
alimentada el producte és bo i amb això s’han atrevit de 
buscar uns carnissers que, confien en el seu producte, i els 
compren la carn. El carnisser sap que ofereix un bon pro-
ducte i així s’estalvien intermediaris.

Porcs i vedells són el més estès en la producció ramadera, 
tot i que n’hi ha que tenen un ramat de xais o es dediquen 
a l’aviram. A banda dels camps, amb cereals per portar al 
mercat o farratges, per consum propi o per vendre, també 
hi ha qui es dedica al turisme rural. És un complement a 
aprofitar els caps de setmana i per vacances, sobretot, però 
també serveix per ensenyar el lloc on viuen. 

Cadascun d’ells completen la feina amb el més variat que 
us podeu pensar. Els més joves encara estan en edat d’es-
tudiar, els que tenen cases rurals fent el manteniment o 
rebent als forasters, treballar en alguna feina per un altre 
o el que sigui... De primeres sembla com si en volguessin 
marxar, penso: es busquen una feina a fora i quan els vagi 
bé, marxaran. Em quedo amb el dubte, ja ho preguntarem. 

Els pregunto sobre Europa, la Unió europea. I comencen 
amb una sèrie de noms que de primer m’espanten: traça-
bilitat, nivells de nitrats, documentació i xips dels animals... 
De mica en mica m’ho expliquen i em quedo més tranquil, 
sobretot, en veure que els dominen i no els fa por, és el seu 
dia a dia.

Tots aquests conceptes fan referència als controls que els 
vénen d’Europa. Els has de seguir i no hi ha volta de fulla, 
diuen. En definitiva, assegures que les coses les fas bé i són 
una garantia a la teva feina i al producte que ofereixes al 
mercat.  Exigeixen com han de ser les instal·lacions, la ma-
nera de portar el bestiar, l’alimentació, on deixar les dejec-
cions, les rotacions dels cultius... 

De tot el que em diuen em quedo amb dues coses. El con-

trol que uns senyors de molt lluny tenen sobre la seva fei-
na, i això va a més, i com la tecnologia ha entrat en el món 
rural. A tall d’exemple, de moment només en determinats 
casos, han de portar un GPS al tractor que es pugui fer un 
seguiment d’on es desplacen. D’aquesta manera si et de-
manen on has repartit els purins, els ho pots demostrar.  I 
això amb tot. Si hi ha qualsevol problema sanitari i hi està 
implicat un tall de carn que ha sortit de casa teva, es pot 
veure el registre de tot el tractament, alimentació... que ha 
seguit. 

M’agradaria preguntar com ho fan si a mig matí volen anar 
a fer un cafetó o llegir el diari, al bar amb el tractor, amb un 
GPS que explica a tothom on estan. Però veient la seriositat 
amb que m’ho expliquen, no goso. 

Cada vegada es procura més pel medi ambient i cal con-
trolar les deposicions, que no es contaminin els rius i les 
terres, l’alimentació i com han d’estar els animals... Saben 
que aquí hi ha el seu futur i els cal fer cas. Al mateix temps, 
si es compleix amb tot això, poden rebre ajudes de la UE.

Els més grans, potser amb més perspectiva, en critiquen 
que sovint la normativa està feta des de països més al nord 
d’Europa. Allà els prats verds es troben arreu i només cal 
obrir la porta de la granja, perquè el bestiar vagi a pasturar. 
Aquí és diferent, has de plantar al camp o comprar el que 
els dónes la majoria de l’any i això suposa una despesa im-
portant que ells no tenen. 

A banda de la producció i la rendibilitat... viure i viure’n del 
camp o del bestiar els agrada i és el que persegueixen. 

És una feina que et lliga. L’horari el marca la feina i sovint 
el dia no té prou hores. Vius amb la família i en depens. 
L’explotació és familiar i cal estar ben avinguts perquè el 
negoci vagi endavant. I en podrien dir una bona colla de 
condicionants que a més d’un el fa buscar una feina fora de 
casa, menys lligada. Però en res d’això no hi veuen el motiu 
pel qual no volguessin ser pagesos. 

Tots ells tenen clar que en un món global, la pagesia no 
deixa d’estar en perill i el que avui és negoci, demà deixi de 
ser-ho i hagin de tancar.

Abans m’he quedat a mitges si pensaven dedicar-se a fer 
de pagès. Cap d’ells et sap preveure el futur, tanmateix tots 
et responen que no saben com, però que, mentre puguin, 
hi continuaran. El futur no saben com serà, però ells faran 
el que puguin per ser en el món rural i poder viure del que 
els agrada.
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Cadascú té la seva resposta, us en poso un parell d’exem-
ples. Entremig d’aquests dos hi trobareu la resta. Un, fa 
temps que hi treballa, sembla que té clar que el seu futur 
és a pagès, amb la granja i el camp. Sembla que s’hi po-
dria “apalancar” una mica, ja que el negoci li funciona prou, 
però amb ment inquieta mira com es pot millorar sense 
parar. Té molt clar com es fan les normes europees que li 
diuen com ha de fer la seva feina, mira de conèixer altres 
pagesos i aprendre’n el que pugui...  La veritat és que si no 
hagués nascut en una granja, no sé si la seria el mateix noi, 
alegre i apassionat amb la feina i enamorat de l’entorn en 
què viu. 

Un altre, és més jove, i veu que seguir amb la feina del pare 
se li fa gros. Ja té formació en un altre sector i hi treballa 
a temps complet. No sap com, però  vol continuar a pa-
gès. Ajudant al pare, amb el tractor, a la granja condeint, 
o rebent als hostes que es presenten a la casa rural. Haurà 
de buscar les hores en acabar la jornada, però les trobarà i 
potser, més endavant, el camp li dóna l’oportunitat de que-
dar-s’hi a temps complet.

Els pregunto per com veuen les seves amistats la vida a 
pagès. La majoria d’amics són els de sempre, i no cal ex-
plicar-los gaire res. Ells, ja han vist que els estirava la terra. 
Quan els amics quedaven per jugar, ells no sempre hi ana-
ven, s’excusaven que tenien feina amb el tractor o qualse-
vol altra feina que no podien deixar de banda. Per les amis-
tats “de ciutat” ja costa més. 

Ens expliquen que fa uns mesos van fer unes visites a diver-
ses granges per a famílies de Banyoles o altres pobles més 
grans. Es quedaven sorpresos del desconeixement que hi 
havia del que es fa al camp i del que era nou per a una gent, 
que no venia de massa lluny, però que poques vegades ha-
vien vist un vedell de tan a prop, o haver-se d’apartar – si 
no l’espantaven o sortien corrents – per deixar pas a una 
gallina que campava al seu aire per l’era. 

La diferència amb l’aire que arriben els forasters de cap de 
setmana que van a la casa rural i el que marxen, en són un 
altre exemple. De vegades arriben atrafegats i sense poder 
deixar les comoditats de la vida urbana. Potser arriben amb 
talons i buscant el senyal del wifi desesperadament. Veu-
re que el calçat no és estable, és fàcil. Aprendre que si el 
senyal no és bo, poden deixar el mòbil una mica aparcat i 
gaudir de l’entorn, no tots ho aconsegueixen. La satisfacció 
de veure que volen tornar i que les queixes “urbanes” s’han 
oblidat són una satisfacció.

D’aquestes experiències senten que, tot fent bromes, cada 
vegada la ciutat s’allunya més dels pobles. Els agrada venir 
a fer-se una foto en un camp de blat i fer-se una “selfie” a 
pagès per ensenyar als amics. Però després agafen el cotxe 
i en marxen a tota pastilla, sense adonar-se que no calia 
trepitjar el blat de la manera que ho han fet per trobar un 
bon enquadrament. Potser només veuran el camp de blat 
per la pantalla del mòbil, sense haver gaudit del que tenien 
al davant.

Hi veuen desconeixement, que no hauria de ser. Per això 
valoren que hi hagi gent que els agradi tornar a visitar-los 
o poder explicar com porten la granja o perquè els agrada 
viure una mica allunyats de la fressa de la ciutat. 

Parlant amb ells, em quedo amb la naturalitat i l’orgull amb 
que senten de ser de pagès i les ganes que tenen de conti-
nuar-hi. Saben que els horaris són llargs, la feina a vegades 
pesada, els condicionants que vénen d’Europa atabala-
dors, el futur incert... i tant d’altres coses que no semblen 
compensar a qualsevol. 

La seva feina està molt lligada al medi. Continuen amb una 
manera de viure que havia estat la de la majoria de la gent 
de la nostra contrada i li dóna identitat. Ara amb màquines 
i mitjans, la cosa ha canviat. Es necessita menys gent i, així 
i tot, són pocs els que s’hi volen quedar. Ara bé, els que es 
queden no els en fareu marxar. 

També són l’orgull de casa seva per continuar amb la feina 
que han après dels pares i dels avis i l’enveja, sana, dels que 
continuant amb el negoci no han aconseguit que ningú 
dels de casa els segueixi. 

Si tot aquest jovent marxessin no sé com quedaria tot això. 
Val més que no passi i que hi hagi altres que els segueixin. 

Hem gaudit sentint-los i com, sense voler-lo, ens han trans-
mès la il·lusió amb què s’aixequen cada dia per fer del seu 
entorn un lloc per viure per a ells, i per a tots nosaltres.

Si voleu consultar aquest article o d’altres ho podeu fer a www.anteinpublicumdare.blogspot.com
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VOLS SABER QUÈ PASSA
A CAMÓS?

ENVIA UN WHATSAPP AMB LA PARAULA
“AGENDA” AL NÚMERO

687-063-088

REBRÀS TOT EL QUE 
PASSA AL POBLE AL 
MOMENT
(alertes, activitats, ...)

Mil anys essent poble


