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AJUNTAMENT

Dilluns, dimecres i divendres
obert de 10.00 a 13.30 h.
Dimarts i dijous, tancat.
Podeu trucar per concertar cita prèvia 
a hores convingudes.

SERVEIS SOCIALS

Treballadora social
Educadora social
Trucar de dilluns a divendres de 8.30 
a 14.30 h.

SERVEI D'URBANISME

Arquitecta municipal.
Demanar cita prèvia a l'Ajuntament.

JUTJAT DE PAU

Jutgessa de Pau. 
Demanar cita prèvia a l'Ajuntament.

RECOLLIDA DE MOBLES, TRASTOS 

VELLS I RESTES VEGETALS

A la depuradora municipal els 
dissabtes de 8.00 a 14.00 h.

CORREUS

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 13.00 
a 13.30 h.
Ofi cina de Correus de Vilamalla.

ESCOLA

Horari acadèmic: De 9.00 a 12.30 h 
i de 15.00 a 16.30 h.

CASAL DE LA GENT GRAN

De dilluns a divendres de 15.00 a 
19.00 h.

CONSULTORI MÈDIC

Metge: Dr. Pedro Aparicio

Infermera: Dolors Golobardes

Dimecres de 8.00 a 13.00 h. 
Per demanar hora de visita 
programada i receptes, trucar al 
93 326 89 01
o per internet programació de 
visites.gencat (cal tenir la targeta 
sanitària a mà). També podeu 
trucar al dispensari del Far i als 
dels pobles adjunts en horari de 
visita. Laborables fora dels horaris 
d'atenció, podeu contactar amb el 
CAP Josep de Masdevall o trucar 
al 112 per emergències. Festius 
i caps de setmana podeu trucar 
al 112 per emergències o anar a 
l'Hospital de Figueres.

MISSES

Consultar horaris a l’Església de 
Sant Martí, a l’Ajuntament, al casal 
de la gent gran i xarxes socials del 
poble.

CENTRE CÍVIC

Dissabtes, diumenges i festius de 
17.00 a 21.00 h. S'adapten horaris 
a dies de futbol.

Ajuntament ............................ 972 51 11 08
Fax ......................................... 972 67 36 05
Serveis socials ....................... 972 52 20 00
Dispensaris Municipals:
Far d'Empordà ....................... 972 502 905
Fortià ...................................... 972 53 41 88
Vila-sacra ............................... 972 50 56 53
Riumors ................................. 972 53 42 72
Escola .................................... 972 67 00 88
Casal de la Gent Gran ........... 972 50 29 05
Mossèn Carles Sánchez ........ 609 57 13 82
Mossos Esquadra .................. ................112
Policia Nacional  .................... ................091
Policia Nacional (Figueres) ... 972 67 75 60
Guàrdia Urbana (Figueres) ... 972 51 01 11
Bombers ................................ ................112
Creu Roja (Figueres) ............. 972 67 29 39
Emergències ........................ ................112

CAP Ernest Lluch .................. 972 67 76 31
CAP Josep de Masdevall ...... 972 50 23 64
Servei cita prèvia CAP ........... 93 326 89 01
Hospital de Figueres ............. 972 50 14 00
Clínica Santa Creu ................. 972 50 36 50
Hospital Dr. J. Trueta ............. 972 94 02 00
Protecció civil ........................ 972 50 11 90
Consell Comarcal Alt Empordà 972 50 30 88
Renfe (Figueres) .................... 912 320 320
Estació autobús (Figueres) ... 972 67 33 54
Diputació Girona ................... 972 18 50 00

Ajuntament 

d'El Far d'Empordà
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FESTES LOCALS DEL FAR D'EMPORDÀ
Festa d'hivern: Cap de setmana més proper a Sant Martí (11 de novembre)

Festa d'estiu: Durant el mes de juliol o agost.

Plaça Ajuntament,1
web: http://webspobles2.ddgi.cat/elfardemporda • email: far@far.cat

Tel. 972 511 108 · Fax: 972 673 605
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L’edició d’aquest any de la revista FARUS és, sens dub-
te, una de les més especials. Malauradament, des de fa 
uns mesos, les extraordinàries circumstàncies del moment 
han canviat absolutament les nostres vides. El nostre poble 
està fent front a la pandèmia i, mentre esperem combatre-
la entre tots, surt aquest nou número amb l’empenta i les 
ganes de sempre, amb l’objectiu que la gaudiu i que pas-
seu una bona estona. Aquesta revista també serveix per 
mantenir-nos a tots units i connectats, en aquests temps 
difícils per a tots.

L’exemplar l’encetem amb la portada d’una bonica foto d'El 
Far amb l’arc de Sant Martí al damunt. Una imatge inspira-
da amb el lema que tant hem sentit durant aquest darrer 
any: “Tot anirà bé”. La revista es tanca amb una contrapor-
tada plena de fi nestres molt lluïdes del poble. Són fi nestres 
preparades per obrir-se cap a l’esperança i un futur millor.

Com sempre, a la revista hi trobarem articles molt variats. 
La riquesa d’aquesta diversitat d’escrits ens regala una re-
vista FARUS número 45 molt completa. No poden faltar els 
articles habituals, però molt ben acompanyats d’altres de 
també molt interessants. Escrits curiosos, informatius, his-
tòrics, amens, divulgatius..., que us convidem a llegir i que 
de ben segur us captivaran.

I si aquest número és especial, els nostres agraïments cap 
a vosaltres també ho són. Més que mai, tenint en comp-
te les circumstàncies, gràcies a tots per participar-hi i per 
mantenir viva tant la revista com també el poble. Aprofi tem 
per encoratjar a tothom qui vulgui col·laborar en les prope-
res edicions. Tots els vostres articles seran molt ben rebuts.

Recordem que la revista sempre es reserva el dret de cor-
regir els escrits, tant a nivell ortogràfi c com gramatical, i a 
publicar-los en un número concret o bé el següent, en fun-
ció de l’espai disponible i de la data de lliurament.

Bona lectura i molt bona salut a tothom!!!

La comissió redactora de la revista

PORTADA

Impremta Pagès
CONTRAPORTADA: Imatges de Rosa M. Moret
Agraïment: A la Conxi Molons per totes les fotos cedides
Edita i patrocina: Ajuntament d'El Far d'Empordà
Imprimeix: Impremta Pagès
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EDITORIALEDITORIAL

Amb el suport de: Ajuntament de
El Far d'Empordà



Des de l’Ajuntament us informem de les actuaci-
ons més signifi catives que s’han portat a terme 
durant aquest darrer any. 

Estem vivint des de fa uns vuit mesos una etapa 
totalment inesperada, difícil i molt colpidora per 
a tothom. Desitgem a tots els nostres vilatans 
molta salut i prosperitat.

-Cap a mitjans del mes de març des del Centre 
Superior de Coordinació i Informació de l’estruc-
tura de Protecció Civil de Catalunya (CECAT) 
se’ns va informar que el Pla d’actuació del PRO-
CICAT per a emergències associades a malal-
ties transmissibles emergents amb potencial alt 
risc, passava a fase d’EMERGÈNCIA-1 en re-
lació a l’epidèmia del coronavirus (COVID-19). 
A partir d’aquí es va activar immediatament el 
Pla de Protecció Civil -PROCICAT-Emergència 
1, aprovant-se totes les mesures de prevenció 
amb la fi nalitat de contribuir a la seva contenció:

-Equipaments municipals tancats: Casal de la 
Gent Gran, Centre Cívic i Social, Escola El Far 
d’Empordà, Rectoria...

-Tancament dels parcs infantils, camp de futbol, 
pista esportiva, parc de salut...

-Suspensió de les classes de ball country i clas-
ses de pintura.

-Suspensió de totes les activitats que hi havia 
programades.

-Les ofi cines municipals van quedar tancades 
de forma presencial, atenent tots els tràmits via 
telemàtica en la mesura del possible. Per qual-
sevol necessitat o urgència tothom es podia 
adreçar al telèfon de l’Ajuntament en horari ha-
bitual i també pel correu electrònic. 

-Valoració i atenció a la gent gran. Es van fer 
trucades i es van mantenir contactes periòdics 
a tota la gent gran del poble per poder valorar 
qualsevol tipus d’ajuda o necessitat. Actualment 
i fi ns que sigui necessari, es continua amb la 
nostra atenció i suport. 

La situació excepcional viscuda va fer suspen-
dre la festa de la gent gran, un esdeveniment 
sempre molt assenyalat i emotiu per tots. Per 
aquest motiu i per fer-los sentir més acompa-
nyats ens vam apropar a casa seva per obse-
quiar-los amb un regal i un lot de productes de 
proximitat, benefi ciant també al comerç local de 
la zona. 

-Es va fer i fem divulgació constant de la infor-
mació, tant pel grup de whatsapp municipal, per 
la web i també pel facebook, per tal de mantenir 
informada a la població de tots els canvis que es 
donen i s’han anat donant.

S’ha anat recomanant als veïns que segueixin 
sempre les instruccions del Departament de Sa-
lut i que principalment fóssim molt curosos amb 
la neteja de mans, ús de la mascareta i la dis-
tància social en qualsevol tipus d’espai.

L'AJUNTAMENT INFORMAL'AJUNTAMENT INFORMA
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-Hem estat en contacte permanent amb el per-
sonal sanitari del nostre dispensari, amb Benes-
tar Social del Consell Comarcal de l’Alt Empor-
dà (CCAE) i amb Serveis Socials.

-Compra de material de protecció COVID-19: 
Es va lliurar a tot el poble uns kits de masca-
retes quirúrgiques, guants, gel hidroalcohòlic i 
crema de mans i seguidament també  masca-
retes FFP2. El consistori ho va fer quan els sa-
nitaris disposaven del material sufi cient per a la 
seva pràctica professional indispensable i en el 
moment en què l'ús de la mascareta va passar 
a ser obligatori per a tots en espais tancats i a la 
via pública, sempre que no es podia garantir la 
distància mínima de dos metres.

Passat l’estiu es van lliurar novament més mas-
caretes FFP2 per a tothom i també mascare-
tes certifi cades reutilitzables de triple capa, per 
a tota la població. També es van proporcionar 
mascaretes certifi cades reutilitzables de triple 
capa a tots els nens i nenes de l’escola.

-Es van coordinar i lliurar les targetes moneder 
a les famílies del poble que tenen concedides 
beques pel menjador escolar.

-Es van haver de suspendre tots els actes de la 
festa d’estiu.

INSTAL·LACIÓ DE PLAFONS 
INFORMATIUS

Una altra de les accions destacades d’aquest 
any ha estat la instal·lació de 5 plafons informa-
tius repartits en forma de xarxa per tot el poble. 
Aquestes cartelleres municipals es posen a la 
disposició de les entitats del municipi per con-
tribuir a difondre les seves activitats i donar a 
conèixer aquella informació que es consideri im-
portant per al conjunt de la població. 

 

OBRES AL CARRER PAU 
CASALS

Les moreres del carrer Pau Casals, en el seu 
tram més proper a les escales del carrer Cen-
tre, havien produït esquerdes i aixecaments del 
paviment. Per tal que aquest espai tornés a ser 
adequat per l’ús del vianant, el projecte ha con-
sistit en dur a terme les obres de retirada de tres 
moreres, alhora que s’han reubicat dos fanals 
d’enllumenat públic. Aquestes accions han per-
mès que els vianants disposin d’un espai més 
ampli i ordenat. 
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REPARACIÓ DE LES PORTERIES 
I CISTELLES DE BÀSQUET DE 
LA PISTA ESPORTIVA

L’Ajuntament ha executat tasques de manteni-
ment a la pista esportiva, degut al desgast dels 
seus elements al llarg del temps, per l’ús i les 
inclemències. Les actuacions han consistit en 
la substitució de les xarxes de niló tant de les 
porteries com de les cistelles de bàsquet, així 
com la instal·lació de taulers de fi bra de vidre i 
cèrcols reglamentaris a les cistelles. 

INVERSIÓ EN NOVES LLUMS DE 
NADAL

La decoració nadalenca dels últims anys consis-
tia en el lloguer de llums de Nadal que s'instal-
laven en diversos punts del poble. A fi nals de 
l’any passat es va dur a terme la compra de 23 
llums de Nadal tipus led, de diverses mides, que 
permetrà la seva amortització al llarg dels po-
pers anys, reduint així la despesa dels pressu-
postos següents. 

INICI DE LA RECOLLIDA DE 
LA FRACCIÓ ORGÀNICA I EL 
COMPOSTATGE CASOLÀ

La recollida selectiva de la fracció orgànica té 
per objectiu reduir el volum d’allò que llencem al 
contenidor gris, i es considera clau en una òpti-
ma gestió de residus, ja que el 40% dels residus 
que genera una família, són restes orgàniques. 

Des de l’1 de febrer, el Far d’Empordà, conjun-
tament amb una desena de pobles de l’Alt Em-
pordà han incorporat la recollida de la fracció 
orgànica, servei ofert per l’àrea de medi ambient 
del Consell Comarcal. Aquesta brossa orgàni-
ca que separin els veïns passarà per la planta 
de compostatge del Centre de Tractament de 
Residus Alt Empordà, a Marzà, on fi nalment es 
transformarà en compost. 

Paral·lelament s’ha dut a terme una campanya 
informativa, que ha permès l'entrega a cada llar 
d’un cubell airejat de 10 litres, un paquet de 30 
bosses compostables, un tríptic informatiu i un 
imant sobre reciclatge. En total s’ha disposat 
de 230 kits de cubells i bosses, i el Consell Co-
marcal ha incorporat 3 contenidors de fracció 
orgànica a les àrees d’aportació de residus dels 
carrers Font, Fonolledes i Monturiol. 

Alhora, en els municipis rurals com el nostre, 
amb un alt nombre de cases amb jardí, es pro-
mou el compostatge casolà, que consisteix en 
la instal·lació de compostadors en aquells habi-
tatges que ho sol·licitin. Aquesta mesura permet 
reduir els residus destinats a l’abocador, prove-
int-nos d’un adob propi de qualitat. En l’actuali-
tat el Consell Comarcal es troba en procés de 
licitació de compostadors, pel que aquells que 
ho sol·licitin hauran d’esperar per la seva instal-
lació. 
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JORNADES MATINALS DE 
NETEJA DEL POBLE

Aquesta activitat, oberta a tothom, es va pro-
moure i organitzar junt amb l’escola El Far 
d’Empordà amb el lema “Fem dissabte” amb el 
propòsit de mantenir net el nostre entorn.

La primera matinal es va portar a terme el dia 23 
de novembre de 2019. Hi va haver una gran èxit 
de participació i es va recollir una gran quantitat 
de brossa del polígon.

La segona jornada que estava programada pel 
mes de març va ser anul·lada a causa de la CO-
VID-19.

PROJECTE OKUP’ALT 2020

Una vegada més es va acollir al nostre poble 
un grup de joves del projecte OKUP’ALT. Aquest 

projecte, sempre molt participatiu i ple d'èxits, té 
com a objectius principals: Promocionar als jo-
ves (entre 16 i 18 anys) a ofi cis que puguin con-
vertir-se en una sortida laboral, minimitzar l’im-
pacte de l’atur juvenil, implicar al jovent en un 
projecte comú per incentivar la cultura de l’es-
forç i la responsabilitat en el treball, millorar les 
habilitats de relació i intercanvi de coneixements 
i experiències, millorar l’autonomia i autoestima 
dels joves i apropar-los a les empreses de la 
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comarca. Per portar-ho a terme es compta amb 
la nostra tècnica de joventut assumint l’Àrea de 
Joventut el lideratge i amb la col·laboració tam-
bé del teixit empresarial i diferents agents soci-
als del territori.

El passat 25 de febrer ens van visitar al casal de 
la gent gran un grup de joves per fer tasques de 
perruqueria i estètica acompanyats i alliçonats 
per un professional. L’acollida i la participació 
va tenir molt d’èxit, tant és així que van haver 
de venir un segon grup de joves per atendre a 
tothom qui ho va desitjar.

El grup distribuït a tasques forestals i de man-
teniment va quedar anul·lat a causa de la pan-
dèmia. 

DINAMITZACIONS AL PARC 
URBÀ DE SALUT I ITINERARIS 
SALUDABLES

Es continua amb les dinamitzacions setmanals 
(cada dimarts de 9 a 10 del matí) al Parc de 
Salut i Itineraris Saludables al veïnat de l’Oli-
va. Aquesta activitat va ser aturada a mitjans 
de març, a causa de la pandèmia, i represa a 
mitjans de juliol amb el total compliment de to-
tes les mesures de seguretat i sense fer servir 
actualment els aparells del parc. Actualment, la 
normativa vigent, d’acord a la limitació de parti-
cipants, obliga a que l’accés a aquesta activitat 
sigui de places limitades. Per aquest motiu, tota 
persona que vulgui incorporar-se a l’activitat 
s’haurà de posar prèviament en contacte amb 
els proveïdors tal com indica el cartell.
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PUNT D’INFORMACIÓ 
ENERGÈTICA

L’Ajuntament del Far d’Empordà forma part de 
la iniciativa europea del Pacte d’Alcaldes i Alcal-
desses per una energia local sostenible. Aquest 
pacte involucra a les Autoritats Locals i la seva 
ciutadania a la lluita contra el canvi climàtic. 
L’objectiu és reduir les emissions de CO2 en, 
com a mínim, un 40% l’any 2030, impulsant ac-
tuacions d’efi ciència energètica i relacionades 
amb les fonts d’energia renovables.

En el context d’aquest procés de transició ener-
gètica, l’Ajuntament amb la col·laboració de 

l’Agència Comarcal de l’Energia i Clima de l’Alt 
Empordà (ACEC), posa a disposició del ciutadà 
el servei públic i gratuït: EL PUNT D’INFORMA-
CIÓ ENERGÈTICA.

El principal objectiu del servei és aconseguir un 
nou model energètic municipal més participatiu, 
democràtic, saludable i socialment inclusiu a 
mitjà i a llarg termini.

A partir d’aquesta tardor i en els propers 12 
mesos, els ciutadans d'El Far d’Empordà po-
drem gaudir d’aquest servei que consistirà en 
diferents actuacions d’informació i participació 
com: xerrades informatives, ofi cina d’atenció 
personalitzada (en cas que no es pugui assistir 
personalment es disposa d’un correu electrò-
nic per les consultes online: puntinfoenergia@
altemporda.cat), tallers en família i visites ener-
gètiques a les llars i comerços.

Totes les sessions s’informaran a través dels 
mitjans de comunicació ofi cials de l’Ajuntament 
i del web comarcal de l’ACEC.

Podeu consultar el vostre Punt d’informació ener-
gètica més proper al web http://www.mediambi-
ent-altemporda.org/serveis.aspx?IDC=97.2 

L’Ajuntament queda a la vostra disposició. Una 
gran salutació a tothom.
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Aina, Ferran, Roc, Marta, 
Judit, Nikolay, José, Judit, Nikolay, José, 
Isabella i Mohamed amb les Isabella i Mohamed amb les 
senyoretes Raquel i Rosa.

Berta B., Valentina, Mia, 
Mariona, Àlex, Isona, Mariona, Àlex, Isona, 
Blanca, Núria, Berta C., Blanca, Núria, Berta C., 
Alba, Ona, Guillem, Jana Alba, Ona, Guillem, Jana 
i Salma amb la senyoreta i Salma amb la senyoreta 
Rosa Maria.Rosa Maria.

Hugo, Sophia, M del Carmen, 
Lia, Arnau, Clara, Jana, Lia, Arnau, Clara, Jana, 
Queralt i Nora amb la Queralt i Nora amb la 
senyoreta Evelyn.senyoreta Evelyn.

Lia, Abril B., Vera, Dúnia, Abril, 
M. Carmen, Pau M., Gala, Sara, M. Carmen, Pau M., Gala, Sara, 
Guim, Ferran, Martí, Txell, Guim, Ferran, Martí, Txell, 
Marc, Arnau, Àngel i Pau G. Marc, Arnau, Àngel i Pau G. 
amb la senyoreta Anna Maria.amb la senyoreta Anna Maria.

L'ESCOLAL'ESCOLA
Us presentem els grups d’alumnes que aplega l’escola EL FAR D’EMPORDÀ 

durant el curs escolar 2020-21. Aquest any, ja ho veieu; tots amb mascareta!

enynnynynnynnnnynynnnnnynyny

M tM tM tttMMMMMMMMAi F R MA F RA F R MRRRRAA tF R t

Valentina Miaalentina MiaaaMiaMMMntinannnalenaaaBerta B Verta BB VBBerta MiantinannnenB ValBerta B Vaarta B Valentina MiaM ar a a n a aa aar a B alB t B V l ti MiB t B V l t

M d l CM d l CCCM d l CMH S hi MH S hihihSSH CCd lH S hi M d lS hH S h M d l CMM

Vera Dúnia AbrilVera Dúnia AbrilAbriAra DúniarVeVAbril B VAbril B VB VBAbriA Abrilra DúniaB VAbril B a DúnDDbril B Vera Dúnia Abrilb i B ú i iBb l B V Dú Ab lV D

CLASSE DELS ESPANTAOCELLS (P3): 

CLASSE DELS GRANGERS (P5): 

CLASSE DELS OLIVETS (P4): 

CLASSE DELS ARBRES FRUITERS (CI): 
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Ricard, Mònica, Oriol, Ricard, Mònica, Oriol, 
Laia, Gina, Martí, Iris, Laia, Gina, Martí, Iris, 
Felip, Marina, Mar, Julià, Felip, Marina, Mar, Julià, 
Gemma, Dídac, Sara i Biel Gemma, Dídac, Sara i Biel 
amb les senyoretes Arola i amb les senyoretes Arola i 
Alba.Alba.

Amèlia, Júlia, Laia, Ona, Amèlia, Júlia, Laia, Ona, 
Marc, Martí, Jana, Carlos Marc, Martí, Jana, Carlos 
i Paula amb la senyoreta i Paula amb la senyoreta 
Elisabet.Elisabet.

Júlia, Laia, Noa, Joel, 
Ferran, Pol, Marc, Noel, Ferran, Pol, Marc, Noel, 
Artur, Oriol, Arnau, Artur, Oriol, Arnau, 
Max, Jan i Martí amb la Max, Jan i Martí amb la 
senyoreta Zoila.senyoreta Zoila.

Júlia, Ígor, Dani, Martí, 
Jan P., Èlia, Jan S., Javier, Jan P., Èlia, Jan S., Javier, 
Xavi, Naia i Pol amb la Xavi, Naia i Pol amb la 
senyoreta Laura.senyoreta Laura.

N J lJ lL i N JL i NNNL i NLJúli Lúli LJúli L i N JJ lliJúli L i N J lll ll J lJ l L N JJ l L N JJ L N

ÍÍÍÍ

CLASSE DELS HORTS (3r

CLASSE DELS HERBES I PLANTES (5

CLASSE DELS HERBES I PLANTES (6

CLASSE DELS BOLETS (4t
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PROJECTE INTERDISCIPLINARI D’ESCOLAPROJECTE INTERDISCIPLINARI D’ESCOLA
Malgrat la pandèmia de la COVID-19, a la nostra escola el curs 2019-2020 ha estat dedicat a treballar i a 
endegar tota una sèrie de projectes relacionats amb la cura del medi ambient. Durant el mes de setembre 
vam celebrar la setmana del clima amb tot un seguit d’activitats que van tenir com a cloenda la lectura 
d’un manifest al pati de l’escola i la reivindicació amb una petita manifestació fora del recinte escolar per 
apel·lar a la responsabilitat a l’hora de malbaratar els recursos energètics.

D’altra banda, hem iniciat el projecte del compostador escolar per tal de reutilitzar la matèria orgànica a 
través de la recollida de la fracció de residus mitjançant el procés de compostatge. El Consell Comarcal, 
juntament amb l’Ajuntament ha iniciat la campanya de recollida al poble potenciant els punts de recollida 
i l’escola hi ha participat àmpliament a través de nombroses activitats com ara la visita al Centre de 
Tractament de Residus o la disposició de cubells airejats a les aules que permeten l’evaporació de la 
humitat continguda en els residus orgànics, evitant la formació de pudors.

Altres activitats lligades al projecte interdisciplinari han girat entorn a la descoberta de la flora de l’entorn 
amb diverses sortides i un treball posterior encaminat a dissenyar els codis QR per tal que en un futur no 
gaire llunyà es puguin dissenyar itineraris botànics encarats al públic en general.

També hem comptat amb xerrades de diferents entitats com ara els forestals i la cura de la fauna 
autòctona o la Maria Crehuet sobre les energies renovables. A part, hem editat un decàleg que tenim 

ggg g , pgg ,gg pp

gg
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La pastisseria de Can 
Fàbrega de Figueres 
ens va obsequiar 
amb un pingüí de la 
mona de Pasqua rela-
cionada amb el canvi 
climàtic a partir de la 
qual vam muntar un 
petit racó d’exposició 
referent al tema.

penjat a la tanca de l’escola per tal de recordar com hem de tenir cura del medi ambient a partir de 
les nostres accions quotidianes. Durant el segon trimestre també vam iniciar la recollida de piles amb el 
projecte ApiloApilo, la millor manera de reciclar i donar una nova vida a les piles.

A partir d’aquest curs escolar i conjuntament amb l’Ajuntament, s’han iniciat tot un seguit de jornades 
matinals de neteja a nivell de municipi, sota el lema Fem dissabte!Fem dissabte! La primera va tenir lloc durant el mes 
de novembre amb un nombrós grup de voluntaris i es preveu que durant el curs escolar 2020-2021 es 
puguin reprendre. Tenir cura del medi ambient també vol dir mantenir net l’espai on vivim.

Es preveu que la major part de les activitats encetades d’aquest projecte es mantinguin en el temps. 
Propostes com Fem dissabte!Fem dissabte!, l’Apilol’Apilo, el reciclatge de roba o material escolar per a escoles desfavorides, 
el compostador o l’estalvi energètic acabin essent projectes inherents a la manera de treballar de l’escola 
per tal de potenciar els bons costums i la sostenibilitat del món en què vivim.
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PROJECTE KOLDAPROJECTE KOLDA
Enguany, la nostra escola ha participat en el projecte SEC per tal de poder col·laborar amb escoles del 
Senegal a fi que els nostres alumnes tinguin coneixement d’una altra realitat escolar i cultural.

L’ONG Salut Empordà Cooperació (SEC) ha posat en marxa recentment aquest projecte anomenat Kolda, 
en què treballa conjuntament amb les escoles de l’Armentera, Sant Pere Pescador, el Far d’Empordà 
i Vilabertran per posar en contacte infants de realitats ben diferents a través d’un treball cooperatiu. 
L’objectiu és despertar la seva consciència solidària acostant-los a les diferents realitats del món.

A més a més, voluntaris de Salut Empordà Cooperació van visitar aquest centre del Senegal a principis 
de l’any 2020, on van portar material i mobiliari escolar, obtingut de donacions que l’alumnat de les quatre 
escoles de la comarca va fer i de particulars, a més de les coses que el SEC ha pogut aconseguir 
(motxilles de l’any passat, llibretes inacabades, taules o cadires, entre altres). Aprofitant el viatge els 
voluntaris també van oferir formació de salut bucodental a mestres, alumnes i pares del Centre Educatiu 
de Kolda, i els hi van facilitar els estris necessaris per tenir cura de les dents.

Els alumnes del Far van aportar una gran quantitat de material escolar, com ara, motxilles, llibretes, colors,...
que els nens de les escoles de Thille i Marda han rebut molt agraïts.

En principi hi havia d’haver hagut un intercanvi d’escrits i vídeos entre els alumnes d’aquí amb els d’Àfrica, 
però amb el confinament tot va quedar aturat. Estem segurs que tindrem més oportunitats per tal de 
mantenir el contacte amb aquestes escoles i ampliar les nostres aportacions de cara al curs vinent.

Els alumnes del Senegal amb el material que 
van aportar les famílies de l’escola del Far.

Cada alumne/a senegalès va rebre una mot-
xilla amb un lot de material escolar.
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A l’escola vam recollir tot de 
material escolar per tal de fa-
cilitar l’aprenentatge escolar 
dels alumnes de Thille i Marda.

L’entrega es va fer durant el mes d’abril.

EL MURAL DE L’ESCOLAEL MURAL DE L’ESCOLA
Durant el primer trimestre, lligat al projecte 
interdisciplinari referent a Tenim cura del medi Tenim cura del medi 
ambientambient i en col·laboració amb l’àrea de medi 
ambient de l’Ajuntament, els alumnes van participar 
en la realització d’un mural a l’entrada de l’escola 
que pretén conscienciar sobre la importància de 
no malmetre els recursos naturals que ens ofereix 
la terra i tenir present el lloc on vivim. Per tal de 
simbolitzar aquests conceptes, l’artista Txell Alabert 
del Gat artistaGat artista va dissenyar un dibuix on podem 
veure unes mans que sostenen la terra, una olivera 
que ens recorda un dels cultius principals del nostre 
poble i la silueta de l’Església de Sant Martí.

La Txell Alabert i l’Imanol Chaparro són el duet que 
van pensar, dibuixar a gran escala i pintar el mural. 
Els alumnes de Cicle Superior van participar pintant 
les superfícies més grans i retocant els detalls. El 
resultat ha estat un dibuix molt encertat que dignifica 
l’entrada de l’edifici escolar i ens convida a repensar 
la nostra relació amb la natura.
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L’ESCOLA DURANT EL CONFINAMENTL’ESCOLA DURANT EL CONFINAMENT
Quan vam encetar el curs, realment ningú podia ser conscient de com l’acabaríem. L’esclat de la pandèmia 
en el nostre país ja a principis d’any va fer que tots els serveis (inclosa l’escola) hagués de frenar en sec 
a partir del dia 12 de març. La veritat és que haver de repensar l’escola d’un dia per l’altre no va ser fàcil; 
ni pels mestres ni pels alumnes que es van haver d’adaptar a una nova realitat d’aprenentatge basada 
exclusivament en les noves tecnologies. 

A partir de mitjans de març i amb tot un munt de projectes i activitats per fer, ens vam haver de recloure 
tots plegats a casa per sortejar, de la millor manera possible, la primera onada de l’implacable COVID-19.

Des de finals del mes de març i un cop passats els 15 dies inicials d’aturada forçosa, els alumnes van 
començar a rebre dues sessions virtuals setmanals des de l’escola confinada. Tots plegats, famílies i 
mestres vam haver de fer mans i mànigues per posar-nos al dia i fer de l’ordinador, la tablet o el mòbil 
les nostres principals eines de treball escolar. Gràcies a la bona voluntat i predisposició de tota la comunitat 
educativa vam finalitzar el curs amb unes mínimes condicions acceptables.

Si alguna lliçó hem après d’aquest entrebanc ha estat, sens dubte, l’adaptabilitat que tenim els humans per 
fer front a les dificultats de la vida. Estem segurs que aquesta situació ens ha enfortit i l’ús de les noves 
tecnologies seran un dels principals eixos que s’hauran instaurat definitivament entre nosaltres per tal de 
facilitar-nos les relacions, siguin socials, familiars o educatives.
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Fa molts i molts i molts anys, concretament 
nou, per allà als voltants del setembre de 
2011, un grup de nens i nenes de 3 anys, 
o gairebé, vam començar l’episodi escolar 
en un remot poble anomenat El Far. Érem 
onze, l’Anna, la Lila, la Luna, la Maria, la 
Natàlia, la Nayara, la Raquel, l’Arnau, en 
Jan, en Sergi i en Quirze. 

Una mica espantats perquè no coneixíem el 
que ens esperava vam entrar en aquest nou 
món. Per sort, una dolça acordionista amb 
molta experiència ens va acollir amablement 
i amb ben poc temps les pors es van esvair. 
Vam iniciar-nos en el coneixement de les 
lletres, els primers números, els colors, les 
tradicionals festes i festivals, les famoses 
feinetes, vam escoltar molts i molts contes 
i jugàvem sense parar. Que bé que vivíem! 

En un obrir i tancar d’ulls vam començar 
p4, i després p5. Una pastora molt 
decidida i arriada ens va conduir com a bon 
ramat que érem (ara, ja no tant). Activitats 
sense parar, ningú es podia adormir, jocs 

de comptar, àgils, ràpids, lletra lligada, 
lectures, històries sorprenents i a la 
vegada una mica estranyes, disfresses 
extravagants, teatre del bo, experiments... 
espavilats, espavilats ens va deixar! 

El viatge va anar avançant i deixàrem 
enrere l’educació infantil per iniciar una 
nova etapa a primària, amb els nens grans, 
quin respecte! Una artista perfeccionista 
ens guià durant dos anys, vam començar 
les assignatures de veritat: català, castellà, 
mates, medi... les taules de multiplicar, els 

UNA AVENTURA INOBLIDABLEUNA AVENTURA INOBLIDABLE
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dictats, manualitats més complexes... de fet, 
tot es va anar complicant! 

Sense adonar-nos-en ja érem a cicle 
mitjà, un salt profund a nivell de treball, 
l’entrenadora súper motivada i apassionada 
ens feia pencar de valent. 8 llibretes grans, 
bolis esborrables, de colors, els primers 
exàmens on s’havia estudiar, projectes 
d’experimentació, molts jocs i activitats 
xules per aprendre. Entregada amb cos i 
ànima a nosaltres, els seus nens! 

I fi nalment cicle superior, sense bata, 
per fi ! Som els més grans de l’escola i 
una capitana d’alt rang ens espera a bord 
a punt per... escorxar-nos de viu en viu. 
Anàlisi morfològic, sintàctic, redaccions, 
ortografi a, arrels quadrades, volums dels 

cossos geomètrics, probabilitats, extensos 
apunts i esquemes de medi... sempre 
vigilant, corregint i acompanyant els seus 
estimats xurris!

D’aquells onze nens i nenes esporuguits a p3 
n’hem quedat vuit supervivents grans, alts i 
forts que hem superat totes i cadascuna de 
les proves d’aquesta meravellosa aventura. 
Nou anys intensos amb castanyades, 
calendaris d’advent, festivals de Nadal, dies 
de la pau, carnestoltes, velles Quaresmes, 
playbacks, Sant Jordis, festivals de 
fi nal de curs, english days, jornades 
esportives, enigmes, xerrades, tallers, 
concerts, sortides, exposicions, bicicletades, 
excursions, colònies... i, a vegades, classes 
normals! Podem dir amb orgull que ens 
emportem una motxilla ben carregada 
d’experiències, profundes vivències i potents 
aprenentatges que ens faran més fàcil el 
nou camí que iniciem cap al futur. 

Moltes gràcies a totes les mestres que ens 
heu ajudat a créixer i a fer-nos ser el que 
som: Raquel, Rosa Ma, Anna Ma, Laura, 
Elisabet, Carme, Zoila, Albert, Eudald, 
Marta, Alba, Janina, Anna, Noemí, Sara, 
Dani i Helena. 

Quirze Puigdevall Company
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1. Marieta asiàtica (Harmonia axyridis)
L’istiu del 2013 passejava pel Far amb l’objectiu 
de preparar material per a les excursions que 
organitza l’Ajuntament amb la fi nalitat de donar 
a conèixer els valors naturals i paisatgístics del 
poble. Així, vaig anar als Estanys i en aquell mo-
ment hi havia un conreu, crec recordar de blat 
de moro. En observar les fulles del cereal, em 
sorprengueren uns insectes acolorits, amb gran 
diversitat de dissenys i gran lluïssor, tant, que 
en fotografi ar-los s’hi refl ectia la meva imatge. 
Sense cap dubte, es tractava de la marieta asi-
àtica.

Aquesta espècie és originària d’Àsia i s’ha intro-
duït a Amèrica del Nord, Europa i Sud-Amèrica 
amb el propòsit de controlar els pugons. S’ha 
difós àmpliament en totes aquestes regions i 
continua la seva expansió. A Europa s’ha co-
mercialitzat des de mitjans dels noranta; con-
cretament a l’Estat espanyol al 1995. Desafor-
tunadament s’ha convertit en plaga en moltes 
zones on no és una espècie nativa i afecta ne-
gativament les poblacions de marietes autòcto-
nes. Un dels trets per identifi car-la és observar, 
en el primer segment del tòrax, que sol ser de 
color blanc, una marca negra en forma de “W” 
o de “M”.

 La marieta asiàtica és una espècie amb gran diversitat de dis-
senys

1010 INSECTES NOUVINGUTS AL FAR INSECTES NOUVINGUTS AL FAR
(O ALS VOLTANTS):(O ALS VOLTANTS):

La globalització ens demostra que no hi 
ha fronteres per a les persones ni per a 
les espècies animals i vegetals. De fet, la 

pandèmia de la COVID-19 ha posat de manifest 
que tampoc hi ha barreres per expandir els vi-
rus arreu de món i així aquest agent infecciós 
microscòpic acel·lular està afectant una gran 
part del planeta i amb unes conseqüències de-
vastadores.

Tots coneixem diverses espècies que s’han es-
campat més enllà del seu hàbitat natural i han 
provocat greus problemes, tant ecològics com 
econòmics. A casa nostra és tristament famosa 
la plaga de la fi l·loxera que, en arribar a Catalu-
nya al 1879, provocà la ruïna de molts agricul-
tors. A hores d’ara, l’entrada de noves espèci-
es a casa nostra continua i us en presento una 
desena, concretament d’insectes, que m’han 
cridat l’atenció.

1- Marieta asiàtica (Harmonia axyridis)

2- Escarabat morrut negre de les atzavares 

(Scyphophorus acupunctatus)

3- Escarabat morrut roig de les palmeres 

(Rhynchophorus ferrugineus)

4- Cuca de llum exòtica (Photinus sp.)

5- Papallona del boix (Cydalima perspectalis)
6- Vespa asiàtica (Vespa velutina)

7- Panerola americana o panerola roja (Peri-
planeta americana)

8- Cotxinilla o caparreta de la fi guera de moro 

(Dactylopius opuntiae)

9- Bernat marbrejat pudent (Halyomporpha 
halys)

10- Abellots per pol·linitzar pomeres i papa-

llones per als casaments
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meu. Em va recordar un colibrí, tot i que és im-
possible trobar-ne a la capital de l’Alt Empordà. 
La bestiola va xocar amb un vidre, la vaig reco-
llir i em vaig adonar que es tractava del morrut 
roig, que es desplaça de palmera a palmera 
per reproduir-se, provocant danys a l’arbre i 
fi ns i tot la mort de la planta. Resulta un insecte 
inconfusible per la mida gran –fi ns a 5 cm – i pel 
color rogenc, de rovell de ferro, tal com indica 
el seu nom específi c: «ferrugineus».

Aquest escarabat és originari del sud-est asiàtic 
i de la Polinèsia, i es detectà al 1995 a l’Estat i al 
2005 a Catalunya. Les seves larves es desenvo-
lupen dins de la palmera i poden superar els 5 
cm en l’últim estadi. Ja coneixeu els seus efec-
tes: mata les palmeres que no es tracten amb 
productes fi tosanitaris, aplicacions que resulten 
cares i s’han de fer periòdicament. Sorprèn sa-
ber que aquestes erugues són comestibles i la 
gent dels tròpics se les mengen, ara bé, aquí 
encara no les hem incorporat a la dieta.

 Corc inconfusible per la mida gran i el color rogenc

 
4. La cuca de llum exòtica (Photinus sp.)
A fi nals d’istiu de l’any passat, em van avisar 
que en un camp de blat de moro entre Fortià 
i Vila-sacra hi havia unes cuques de llum que 
eren lluminoses durant el vol. La mateixa espè-
cie va proliferar pels volts d’un conreu de mo-
resc al mes de maig, en els primers dies del 
desconfi nament d’aquest any. Es tractava de la 
cuca de llum exòtica, és a dir, de procedència 
forastera, introduïda a casa nostra.

La cuca de llum del país, l’autòctona, no emet 
llum durant el vol ni és abundant. Per això sor-
prèn que quan passegem per la vora d’alguns 

2. Escarabat morrut negre de les atza-

vares (Scyphophorus acupunctatus)
En la sortida que dedicàrem a conèixer els ar-
bres monumentals del Far, al 2019, vam passar 
pel costat de ponent del turó del poble i obser-
vàrem moltes atzavares mortes. La seva mort 
no succeïa després de fl orir, tal com correspon 
a aquesta planta, sinó que es corsequen i mo-
ren. Aquest fet em va intrigar i vaig prospectar 
la platja de les Carboneres a Llançà, on hi ha 
una alta mortaldat d’aquestes fi guerasses o at-
zavares.

Vaig separar les fulles mortes de la roseta i, 
fi nalment, va sortir un escarabat negre, no vo-
lador, de mida petita, d’uns dos centímetres i 
mig. Aquest insecte pon els ous a la base de 
les fulles, que alimentaran les larves. Es tracta 
del morrut de les atzavares; no és el mateix que 
afecta les palmeres, tot i que pertanyen a la ma-
teixa família.

El morrut negre es va detectar per primera ve-
gada al 2007 a les comarques de Barcelona i 
s’ha escampat arreu. Com que aquest coleòpter 
afecta l’atzavara, que és una planta americana i 
invasora, les autoritats en sanitat vegetal no fan, 
de moment, cap acció per controlar la plaga, tot 
i que és un problema per a la jardineria, ja que 
s’empra com a planta ornamental.

 El rostre allargat és característic d’aquest corcó

3. Escarabat morrut roig de 

les palmeres (Rhynchophorus 
ferrugineus)
Una tarda de l’istiu del 2014, passejava per Fi-
gueres i vaig sentir volar un petit animaló davant 
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d’anècdota, com que aquest carner es troba a 
tocar l’antiga carretera del Far d’Empordà, una 
de les maneres populars d’esmentar la mort 
d’un fi guerenc és «se n’ha anat a la carretera 
del Far».

La papallona o l’eruga del boix és una espè-
cie exòtica invasora d’origen asiàtic. L’any 2007 
es va detectar per primera vegada a Alemanya 
i des de llavors s’ha escampat per la majoria 
dels països d’Europa. L’any 2014 arriba a Cata-
lunya, amb la primera citació a la Garrotxa. Es 
tracta d’un insecte molt voraç, que defolia els 
boixos, sense que es pugui aturar –de moment– 
els seus efectes devastadors en les boixedes 
silvestres, en canvi en jardins es poden fer trac-
taments.

 L’eruga i la papallona del boix

6. Vespa asiàtica (Vespa velutina)
Recordo la primera vegada que vaig veure una 
vespa asiàtica, va ser a l’istiu de l’any passat a 
cap de Ras (Llançà), en la infl orescència d’una 
atzavara que havia caigut, i les fl ors estaven a 
tocar el terra. Entre la fl orida, una munió d’in-
sectes s’afanyaven pel pol·len i, curiosament, 
una vespa asiàtica i una d’autòctona estaven 
de costat, a punt per ser comparades (i foto-
grafi ades).

La vespa asiàtica, oriünda del sud-est asiàtic, 
s’està estenent per Europa des de la seva arri-
bada accidental a França al 2004. És més gran 
que les vespes comunes habituals, fi ns a 3 cm, 
i es pot diferenciar pel fet de tenir una única 
franja groga i més ampla a l’abdomen. Un altre 
tret característic és que el segment fi nal de les 
potes també és de color groc. És una espècie 
depredadora natural de les abelles i altres in-
sectes pol·linitzadors, la qual cosa va en detri-

camps de blat de moro, a l’istiu, vegem tot de 
punts lluminosos voladors, intermitents, que 
corresponen a una cuca de llum exòtica, del 
gènere Photinus, que és originària d’Amèrica 
i resulta característica per emetre biolumines-
cència durant el vol.

L’arribada al nostre medi natural, al 2018, po-
dia ser deguda a la importació de plantes orna-
mentals o bé pel blat de moro. També es podria 
haver escapat dels laboratoris on es cria per 
aconseguir l’enzim luciferasa, emprat en biotec-
nologia. S’ha de dir que, de moment, aquesta 
cuca de llum exòtica no provoca danys a l’agri-
cultura de casa nostra.

 Tres vistes de la cuca de llum exòtica i imatge d’una gran quan-
titat de cuques emetent llum durant el vol a Vilabertran

5. Papallona del boix (Cydalima 
perspectalis)
Al 2018 la plaga de la papallona del boix va ser 
molt visible a terra baixa. La meva curiositat em 
va portar a voler-la fotografi ar i per això vaig 
anar a un lloc de la meva ciutat on hi ha molts 
boixos plantats: el cementiri de Figueres. A tall 



22farus

8. Cotxinilla o caparreta de la fi guera 

de moro (Dactylopius opuntiae)
Aquest juliol vam anar amb la família a la platja 
a Roses. Vaig fer un passeig fi ns al far i, entre 
el camí de ronda i el mar, hi ha una fi guera de 
moro amb aspecte malaltís, amb unes taques 
blanques, que de prop tenen aspecte de massa 
cotonosa. La meva curiositat em va portar a re-
menar-les amb un pal, a veure què sortia. A me-
sura que fregava la pala –cladodi– del cactus, 
les taques blanques es tenyien de color granat, 
perquè estava aixafant les femelles de la capar-
reta de la fi guera de moro.

La cotxinilla de la fi guera de moro és diminuta. 
Com a singularitat, cal recordar que és propera 
a l’espècie emprada per obtenir el colorant car-
mí, usat antigament per a tenyir teixits i encara 
avui com a colorant en cosmètics com ara els 
llapis de llavis.

Aquest insecte és paràsit de la fi guera de moro 
i en ser un animal exòtic, aquí no té un control 
natural de les seves poblacions. Per això ha es-
devingut una plaga per a les fi gueres de moro. 
Ara bé, com que aquesta planta és invasora 
en el nostre país, s’ha alliberat deliberadament 
aquesta caparreta a les illes Medes per con-
trolar les fi gueres de moro que han proliferat 
descontroladament en aquella reserva natural 
integral.

 Les masses blanques acullen les femelles de la cotxinilla de la 
fi guera de moro que són diminutes

ment de la producció de fruita i, pel que fa a 
l’apicultura, també comporta una davallada en 
la producció de mel.

 La vespa asiàtica, més gran que una d’autòctona

7. Panerola americana o panerola roja 

(Periplaneta americana)
Un dia d’istiu de fa pocs anys, vaig assistir a 
una reunió a Barcelona, que tenia lloc a la plan-
ta baixa d’un edifi ci ofi cial. Al mig de la sessió, 
una senyora va fer un xiscle esborronador. La 
resta dels assistents estàvem horroritzats per-
què no coneixíem la causa del seu esgarip. Ella 
va assenyalar els dits del peu, que sobresortien 
de la sandàlia de moda, on es passejava una 
panerola roja damunt del dit gros.

La panerola roja o americana és un insecte de 
mida gran, fi ns a 4 cm, que gràcies al trans-
port internacional s’ha escampat per diversos 
països. De fet el seu nom científi c Periplaneta fa 
referència al fet que està estesa arreu del món 
(Peri, al voltant de, planeta, errant). És molt co-
muna als tròpics, ja que no suporta el fred, i a 
casa nostra freqüenta soterranis i clavegueres, 
la seva dieta es compon de detritus... per tot 
això aquella senyora cridava desesperada.

 Panerola americana en un grafi t de la riera de Colera

p

P l i fi d l i d C l
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10. Abellots per pol·linitzar pomeres i 

papallones per als casaments

Fins aquí hem parlat d’entrades d’insectes, 
deliberades o accidentals i generalment amb 
efectes lesius o bé encara desconeguts. Ara 
bé, hi ha dos exemples que s’introdueixen en 
el medi expressament per altres fi nalitats com 
són la pol·linització de fruiters i l’embelliment de 
casaments.

En el primer cas, he observat, en els camps 
de pomeres del sud de la comarca, caixes 
amb abellots que són alliberats per pol·linitzar 
els fruiters, ja que en ser un conreu intensiu, 
les abelles i altres pol·linitzadors de l’indret 
no donarien l’abast. Una altra manera de fer-
ho és portant ruscos d’abelles –bucs en diem 
a l’Empordà– durant l’època de fl oració de la 
pomereda i després portar-los a altres llocs, fet 
conegut com la transhumància de les abelles.

Finalment hi ha criadors de papallones 
autòctones que les serveixen perquè siguin 
alliberades en el casament. Aquestes granges 
de lepidòpters tenen un codi ètic per no afectar 
el medi ambient i els animals que despatxen 
són blancs, el color de la puresa matrimonial.

 Abellot sortit de la capsa, en un pomerar entre Sant Pere Pesca-
dor i Vilamacolum

Josep M Dacosta
Biòleg i naturalista

9. Bernat marbrejat (Halyomorpha 
halys)   
La premsa ha anunciat un nou invertebrat 
invasor: el bernat marbrejat. Es va observar 
per primer cop a Catalunya en el campus de 
la Universitat de Girona, al 2016. És originari 
d’Àsia (Xina, Japó, Taiwan i la península de 
Corea) i s’està estenent de mica en mica per 
tot Europa, gràcies, entre altres raons, a què li 
agrada amagar-se en els vehicles de motor, fet 
que li permet colonitzar fàcilment nous territoris.

Encara que de moment no afecta els conreus de 
casa nostra, se’n fa el seguiment, ja que en altres 
llocs del món ha esdevingut una plaga. Tot i que 
és inofensiu per a les persones –a diferència 
d’altres xinxes–, el bernat marbrejat sol entrar 
a les cases a la tardor per passar l’hivern. Les 
autoritats en sanitat vegetal recomanen recollir-
lo, per exemple amb un aspirador, i submergir-
lo en aigua i sabó per disminuir aquesta plaga 
potencial.

Aquest bernat, del mateix grup que els coneguts 
bernats pudents, és característic per tenir les 
bandes blanques a les antenes i en el marge de 
l’abdomen.

 Bernat marbrejat fotografi at a la Unitat de Sanitat Vegetal de Gi-
rona del Departament d’Agricultura (DARP)
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ELS GOSSOS D’ABANSELS GOSSOS D’ABANS

La presència d’animals que han conviscut amb 
l’home és molt reculada en el temps i són els 
gossos els primers animals domesticats ja fa 

milers d’anys. Des de llavors, el gos no s’ha separat 
de nosaltres. Ja els romans posaven ‘Cave Canem’ 
a les portes per tal d’alertar de la seva presència. 
Amb els seus sentits fi níssims i la seva intel·ligència 
han estat i són de gran ajuda per a moltes feines, en 
especial als pobles i, encara més, als disseminats 
de la nostra geografi a. A part, ningú dubta del seu 
paper important en rescats, teràpies conductuals 
de malalties, gossos pigalls que ajuden a les per-
sones amb problemes greus de visió… Aquest cas 
de la nombrosa presència al medi rural és el del Far 
d’Empordà, ja que té molts masos escampats per tot 
el terme municipal; així, no sobta trobar uns censos 
de gossos declarats amb molts animals enregistrats, 
d’edats i pelatges diversos. Una primera relació re-
collida en la documentació ofi cial data el 19291 i és 
una declaració de veïns subjectes al pagament de 
l’arbitri municipal per tenir gos; hi apareixen 46 veïns 
que tenien 67 animals. Destaquen Esteve Aupí Elias 
amb quatre gossos, Esteve Arnall Carbonell i Josep 
Casanovas Casellas amb tres gossos cadascun; la 
resta del padró són propietaris amb un o dos animals 
declarats. 

Un ‘Registre ofi cial de gossos’ del 19532 recull amb 
detall les característiques físiques dels cinquanta-un 
animals com a races –molts són gossos d’atura, de 
cacera, i llops–, color del pèl i l’edat, on veiem que 
eren prou joves. El gos més vell del poble era en Tom 
d’en Josep Casademont amb deu anys, un fox dit 
Sultán de l’Enric Casademont amb nou anys; la ma-
teixa edat tenia la Maruja d’en Joan Ferrer Pous de 
color canyella i la Lira de color pèl-roig de caça d’en 
Martí Heras. Els noms són prou divertits i alguns avui 
encara es posen com serien: Muleu, Diana, Dich, 
Pastora, Coloma, Mono, Jimmy, Xulo, Pinxo, Litus, 
Popi, Faluga, entre altres. Més endavant, els noms 
de les modes del moment s’imposen: Laika (nom de 
la gosseta que va anar a la Lluna) va arrasar, Tarzan, 
Perleta, Negreta... i això que encara faltava per arri-
bar el cine de Hollywood i les estrelles. 

La relació de propietaris, els gossos dels quals van 
ser vacunats a efectes de la campanya antiràbica 

1  ACAE. Ajuntament del Far d’Empordà. Hisenda: arbitris municipals, 
capsa 28. 
2  ACAE. Ibídem capsa 66.

del 19743, sumava 77 veïns amb 113 animals. Ca-
mil Argelés del mas Argelés amb quatre gossos, Jo-
sep Clos del mas Lluís, Joan Farreró del mas Magra, 
Emili Sala del mas de Baix i Francesc Vidal del mas 
Vidal, tots amb tres animals. Cal recordar com unes 
poques dècades enrere moltes cases de poble dis-
posaven de bestiar i els gossos feien la funció de 
tenir-ne bona cura. 

Trobem un últim padró de propietaris de gossos de 
l’any 19884 amb 72 on només Félix Fernández Cor-
tés, del carrer Pau Casals, declarava quatre gossos, 
i Francesc Vidal Vilarrasa, tres; de la resta, la majoria 
disposaven d’un parell d’aquests animals. 

No perdem l’oportunitat de fer un cop d’ull gene-
ral del diríem ‘nomenclator animal’, així les nostres 
mascotes de quatre potes porten noms dels nos-
tres ídols, com: Toby, Max, Kitty, Garfi eld... També 
noms amb bona musicalitat en la pronúncia com: 
Lola, Coco, Nina, Gala, Mimi... Normalment es trien 
noms curts, de quatre lletres i fàcils a l’hora d’avi-
sar l’animal. En tenim d’elegants com: Chanel, Cloe, 
Lancôme... Aristocràtics com: Duc, Kaiser, Lady, 
Byron; totalment musicals com: Queen, Lennon, Di-
ango, Dylan, Boss, Jonny Deep; dolços del tot com: 
Xocolata, Dolça, Candy, Perla, Bombó; personatges 
famosos com: Lady Di, Rocky, Bowie, Greta (Garbo), 
Shakira, Frida; dibuixos animats com: Heidi, Simba; 
i altres que fan de mal sentir, ja que porten noms de 
persona com: Pep, Lola, Trini, Toni, Fred... La imagi-
nació no té límits!

Cal recordar que han d’anar lligats, vacunats i no 
permetre que embrutin els carrers! 

Erika Serna Coba
Arxiu Comarcal Alt Empordà

3  ACAE. Ibídem capsa 44.
4  ACAE. Ibídem capsa 310.

 Escut timbrat de la Inspecció 
Sanitària que anaven junts amb 
Vilatenim, anys 1960.

 Els membres de can Ruet de l’Oliva amb el seu gos, datada el 
1960 aprox. 
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Els pares d’en Joan Saurí foren en Domin-
go Saurí i la Maria Vila. En Domingo era fi ll 
del mas d’en Berta de Roses i la Maria era 

de Centenys, llavors un veïnat de Vilert, al Pla de 
l’Estany. “La mare es va estar molts anys servint 
a Can Garida de Figueres, que és la casa on 
actualment hi ha el Consell Comarcal. Aques-
ta casa d’estil clàssic modernista era propietat 
de l’empresari Pau Pagès Lloveras que llavors 
es cuidava de la llum. De fet, va treballar-hi de 
minyona fi ns que es va casar”, ens explica en 
Joan.

Els pares d’en Joan es van conèixer a l’Erato, la 
sala on anava a ballar el jovent d’aquella èpo-
ca. “Feien una parella una mica fora del comú 
perquè la mare era molt baixeta i el pare alt. En 
aquella època la gent donava molta importàn-
cia a aquestes coses i per dissimular-ho, quan 
caminaven de costat, la mare es posava sem-

pre a la part de 
dalt de la vorera 
i el pare a baix”.

El matrimoni es 
va casar a Pont 
de Molins on va 
establir la seva 
residència. “Al 
principi vivien en 
una casa prop 
del riu però cada 
vegada que hi 
havia riuades, 
se’ls emportava 
el bestiar. Lla-
vors van decidir 
anar a una altra 

EN JOAN SAURÍ I LA CARME EN JOAN SAURÍ I LA CARME 
COMALERAS DE CAN COMALERAS DE CAN SIDROSIDRO

 Els pares d’en Joan, en Domingo 
Saurí i la Maria Vila

casa, prop d’on actualment hi ha el restaurant 
del Trull de l’Amiel. Un temps després es van 
establir al Far amb els meus avis”. Es van instal-
lar com a llogaters a la casa on actualment viu 
la família Núñez-Pujol, al costat de Can Victu. 
“Llavors la família estava formada pels meus 
pares, en Domingo i la Maria i els avis paterns, 
en Joan i la Magdalena. La casa era propietat 
d’en Feliu Masnou de Fortià, un propietari im-
portant amb força terres. Allà hi vaig néixer el 9 
d’octubre de l’any 1933”. 

D’aquells anys en Joan recorda com la mare 
pastava el pa i el coïa en el forn que hi havia 
a la casa i que tenien un parell de cabres que 
s’enfi laven per tot arreu fent-ho tot malbé. En 
Joan va anar a l’escola amb la senyoreta Isabel 
Gustà i, més tard, a la Salle. Amb l’entrada dels 
nacionals l’avi Joan es va morir.

L’any 1944, quan en Joan tenia 11 anys, la famí-
lia va venir a viure al veïnat de l’Oliva. “Aquesta 
casa la va comprar el meu avi a un tal Massa-
net. Aquest propietari tenia més cases aquí i un 
bon grapat de terres. Durant uns anys, abans 
que la família d’en Joan s’hi instal·lés, hi va viure 
en Simon barber, sobrenom que referenciava la 
barberia que hi havia en aquells temps. En can-
vi, la casa on avui hi viu el nostre fi ll Pere era un 
paller propietat d’en Manel Saurí Serra i allà ha 
estat sempre Can Saurí”. 

Amb el temps, la casa on avui viuen en Joan i 
la Carme, prengué el nom del besavi d’en Joan, 
l’Isidre Saurí i des de llavors se la coneix com a 
Can Sidro. 

En Sidro havia fet la guerra de Cuba. Com tants 
d’altres catalans de la comarca, es va allistar 

En Joan i la Carme són part de la memòria viva del poble. Fa més de cinquanta-set anys que 
es van casar a Serra de Daró i tota la vida l’han passat al veïnat de l’Oliva. Cada tarda d’estiu, 
asseguts sobre una de les pedres de l’antic trull d’oli de Can Sidro, tenen la porta oberta de casa 
seva per rememorar els temps passats del poble i fer-la petar amb els veïns i coneguts.
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al cos de voluntaris catalans amb l’exèrcit d’Ul-
tramar amb destí a Cuba per un període mínim 
de quatre anys i no tornà fi ns al cap de vuit. “Va 
cobrar amb monedes d’or i les repartí entre els 
seus dos fi lls, el meu avi i el seu germà, com a 
dot”. En aquella època Can Sidro tenia una part 
de l’habitatge descobert a mà esquerra i un trull 
d’oli parat, malgrat que ja no funcionava. Era un 
trull antic fet tot de fusta. 

Durant anys, com gairebé tothom, la família va 
viure del bestiar i el conreu de les terres. Te-
nien truges, quatre vaques, gallines, conills,...
Menaven alguna vinya, olivets, tenien hort i con-
reaven cereals. “L’avi Joan havia anat comprant 
terres escampades pel terme del Far. Quan jo 
tenia 17 o 18 anys el pare es va posar malalt i 
vaig plegar d’anar a estudi. A partir de llavors 
vaig posar-me a treballar a casa i més endavant 
vaig començar a treballar fora amb en Granés 
de Vilacolum”. Però no tot era treballar, els diu-
menges en Joan anava amb tren fi ns a Flaçà a 
ballar sardanes i allà va conèixer a la que seria 
la seva dona; la Carme.

El 23 de març de l’any 1963 en Joan es va casar 
amb la Carme Comaleras i Pujadas. Van anar 
de viatge de nuvis a Montserrat i a Barcelona. 

La Carme havia nascut a Serra de Daró l’any 
1937. “Els meus pares eren en Josep Comale-
ras, fi ll de la Bisbal i la Llúcia Pujadas de Serra 
de Daró. Érem cinc germans: l’Anita, la Maria, 
la Lluïseta, jo i en Francisco. El pare feia de pa-
leta i la mare tenia feina a casa i a fora. Era una 
cuinera excel·lent que es llogava pels dies de 
festa major per tota la comarca”, puntualitza la 
Carme. 

A la Carme se li entristeix la mirada quan recor-
da que va morir molt jove i que a partir d’aquell 
moment, la vida se li trasbalsà “Vaig haver de 
fer-me gran de cop per fer de mare al meu ger-
mà petit Francisco que només tenia tres anys 
i posar-me al capdavant de la casa. Van ser 
temps molt durs. Les meves germanes més 
grans ja havien marxat de casa i s’havien esta-
blert pel seu compte”. 

L’any 1963 el jove matrimoni compartia casa 
amb els pares d’en Joan, en Domingo i la Maria 
i, a temporades, també hi vivia en Francisco, el 
germà petit de la Carme. 

Un any després naixia el primer fi ll de la pare-
lla, en Pere i, quatre anys més tard, la Llúcia, el 
nom de la qual feia referència a la mare de la 

Carme. 

A fi nals dels 
anys seixan-
ta, principis 
dels setanta 
la comarca va 
viure un gran 
canvi de feso-
mia. En Joan 
va ensopegar 
els inicis de tot 
el boom turís-
tic i, en con-
seqüència, el 
boom urbanís-
tic que esclatà 
a tota la costa. 
Eren els anys 
daurats de la 
construcció i  En Joan i la Carme el dia del seu casament, el 23 de març de 

l’any 1963 
 La Carme amb dos dels seus germans: 

en Francisco i la Maria, l’any 1958
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en Joan ho va aprofi tar treballant amb un bon 
grapat d’empreses i empresaris que van canvi-
ar el paisatge empordanès tal i com s’havia co-
negut fi ns llavors.”Vaig treure’m tots els carnets: 
el de camió i el d’autobús. 

Durant un temps portava la moto anivellado-
ra quan fèiem carreteres o netejàvem les lle-
res dels rius. Després vaig comprar un camió 
i treballava per en Pioner. Més tard també vaig 
treballar amb Formigons Costa Brava. Feia un 
munt d’hores cap amunt i cap avall. Pensa que 
em coneixia les comarques gironines de dalt a 
baix; des de Roses, Empuriabrava, Cadaqués, 
Portbou, Port de la Selva,... la llista és intermina-
ble. L’autobús em va durar poc perquè això de 
traginar turistes pels revolts de Tossa de Mar 
era horrorós”, recorda en Joan. I per si no fos 
poc, en Joan també tenia el taxi. O sigui, que 
estava disponible les vint-i-quatre hores del dia.

La Carme, mentrestant estava al capdavant de 
la casa; cuinant, cosint, fent seguir les terres i el 
bestiar. Va ser de les primeres dones de la seva 
època a treure’s el carnet de conduir. Menava 
el tractor i el Land Rover per desplaçar-se per 
tot arreu. A més, durant una època feia jerseis 
a màquina amb la Montserrat Pujolàs. “Sempre 

he sigut una persona molt activa. Feia tota la 
roba dels meus fi lls i m’encantava tenir cura 
de les fl ors, conrear l’hort, anar a comprar... A 
més, també m’ocupava d’algun nen del veïnat. 
De feina no me’n faltava. Ara ja no puc fer res 
de tot això!” Tant la Carme com en Joan sem-
pre van col·laborar amb la vida social del po-
ble i van formar part activa de la comissió de 
festes durant gairebé dues dècades. En Joan, 
persona inquieta i molt observadora va fer un 
viatge a l’Argentina a principi dels anys noranta. 
“El meu oncle hi havia viscut trenta-cinc anys. 
Hi vaig anar a principis dels anys noranta i em 
va encantar”. Dels molts records que s’emportà 
d’aquella experiència en conserva un arbre de 
fl ors vermelles que té plantat al pati de Can Sau-
rí i que ells l’anomenen l’arbre de l’Argentina.

D’ençà un temps la Carme ha quedat molt de-
licada de la vista, fet que la condiciona, sobre-
tot perquè no pot sortir com abans. Malgrat tot, 
en Joan es manté actiu. Encara mena el cotxe i 
es desplaça per fer els encàrrecs. Ara, els dies 
s’escolen pausats fent memòria d’aquells temps 
en què giraven mig món i la feina els marcava el 
ritme de la vida. Que sigui per molts anys més!

Rosa Maria Moret

 En Joan i la Carme asseguts damunt d’una de les pedres del molí 
d’oli de Can Sidro

 Els avis d’en Joan, en Joan Saurí i la Magdalena PuignouE J i l C d d’ d l d d l lí
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ELS GUARDIANS DEL
CASAL DE LA GENT GRANCASAL DE LA GENT GRAN

A principis d’aquest any vam incorporar al 
nostre casal una mena de personatges 
molt divertits creats laboriosament amb 

molta cura i estima per les senyores del taller 
de manualitats que, com sempre, fan una molt 
bona feina i feta de tot cor.
Aquestes fi gures somrients i alegres llueixen 
amb molt d’orgull davant de l’entrada de l’edifi ci 
donant la benvinguda a tothom qui s’hi vulgui 
apropar. Acullen fl ors i plantes per donar molta 
alegria i color al nostre entorn i així a la nostra 
vida dia rere dia. 
Aquesta va ser una de les últimes tasques que 
es van poder dur a terme abans del confi na-
ment a causa de l’alerta sanitària que ens ha 
colpit tant a tots. 
Des de l’últim exemplar són poques les activi-
tats realitzades i que hem pogut gaudir al nostre 
casal. Vam celebrar el Halloween amb els nens 
i nenes del poble (i amb els més grans també), 
vam escoltar una bona xerrada sobre el bon 
tracte a les persones grans, vam celebrar el 
Nadal amb els nens de l’escola i els seus mes-
tres, vam assaborir d’un bon dinar de Nadal al 
Centre Cívic, ens vam divertir amb alguna altra 
celebració dins el casal, ens van visitar un grup 
de joves de perruqueria i estètica que formen 
part del projecte Okup’Alt, vam celebrar el Di-
jous Gras i fi nalment la calçotada. 
El passat dia 12 de març vam tancar sobtada-
ment les portes per fer front a aquesta devas-

tadora pandèmia que afecta a tot el món. Por-
tem mesos immersos en una situació que mai 
haguéssim imaginat que viuríem. Adaptar-nos 
a aquesta “nova vida” ens fa mal i patim l’enyo-
rament de retrobar-nos cada dia i viure moltes 
experiències plegats. 
Malgrat tot, tenim sort de viure en el poble que 
vivim i no hem perdut mai el contacte ni les ga-
nes de sentir-nos propers. És cert que encara 
queda camí per endavant, però seguim i segui-
rem sempre fent-nos costat.  
Els guardians es veuen cofois i contents. Són 
els custodis del casal i fan guàrdia pacientment 
esperant la nostra tornada.  

Eva Roca i Farrés
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ELS GUARDIANS DEL
CASAL DE LA GENT GRAN

habitatge. L’any 1940, l’avi Joan va comprar 
les dues cases del veïnat de l’Oliva que actual-
ment formen Can Cusí, diversos terrenys entre 
els quals hi havia l’era on actualment hi ha l’en-
fi lall de cases adossades a l’entrada de l’Oliva i 
una casa de la plaça del poble que havia acollit 
l’arxiu de l’antic ajuntament. El fet que la família 
provingués de Vilarnadal va propiciar el motiu 
de la casa que actualment coneixem com a 
can Cusí. 

Durant els primers anys, la gent del poble del 
Far es referien a la casa com la casa d’aquella 
gent que ve de Vilarnadal.

A principis de l’any 1941, els pares d’en Joan, 
en Josep Cusí i la Lolita Forch, van venir a viure 
al veïnat de l’Oliva, a la casa on fi ns llavors hi 
havia viscut la família de Cal Serget. 

Es tractava d’una casa amb diverses plantes; a 
baix hi havia les corts i el paller pel bestiar, un 
primer pis amb la cuina i un rebost i en el pis 
de dalt, tres habitacions i una sala gran que 
l’anomenaven la salassa per les seves dimen-
sions. La segona casa, al costat del sol naixent 
i adossada a aquesta primera, fi ns llavors havia 

De quina casa ets? T’agradaria saber l’origen del nom, renom o malnom del teu habitatge? Ho 
podríem descobrir plegats i publicar-ho en la propera edició. Animeu-vos-hi!
Us deixem en aquest exemplar, com és habitual ja en les últimes revistes FARUS, la història, 
curiositats i coneixença de coses de dues cases més del nostre poble. 

La família d’en Joan Cusí és originària de 
tota la zona que delimita els últims contra-
forts meridionals de la serralada de l’Al-

bera, entre Vilarnadal, Cantallops i Capmany. 
Els nombrosos documents de l’arxiu familiar es 
remunten al segle XVII i ens donen fe que els 
avantpassats d’en Joan foren petits propietaris 
que tenien terres de conreu, vinyes i cases, so-
bretot a Vilarnadal i, per enllaços matrimonials, 
van saber conservar i ampliar el patrimoni.

Ja a mitjans del segle XIX, alguns d’ells es van 
establir a Stuttgart i altres poblacions d’Alema-
nya i es dedicaren a la comercialització del vi 
empordanès. L’existència dels Cusí a Vilarna-
dal es perd en la memòria del temps. Tant els 
pares com els avis paterns d’en Joan vivien al 
mas La Vajol, situat entre les poblacions de Vi-
larnadal i Capmany. A tall d’exemple només cal 
citar que eren els propietaris del nínxol número 
1 del cementiri vell del poble. 

Per circumstàn-
cies de la vida, 
quan la Guerra 
Civil va acabar, 
la família pater-
na d’en Joan 
va haver de 
vendre la ma-
sia de La Vajol 
i buscar un nou 

NOMS, RENOMS I MALNOMS DE LES NOMS, RENOMS I MALNOMS DE LES 
CASES D'EL FAR D'EMPORDÀCASES D'EL FAR D'EMPORDÀ

CAN VILARNADALCAN VILARNADAL

Carrer Pirineus, núm. 3Carrer Pirineus, núm. 3
Habitants actuals, Joan Cusí, Lourdes García i el seu fi ll 
Arnau Cusí.

 Els pares d’en Joan: la Lolita Forch i 
en Josep Cusí

Els pares d’en Joan la Lolita Forch i
 La família Cusí a l’eixida de Can Vilarnadal, el maig de l’any 1948. 

En Joan tenia un any i escaig
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camps,… Com a complement, el pare engan-
xava diàriament la tartana per anar a vendre la 
llet a Figueres. “Era una feina molt lligada. S’ha-
via de munyir cada dia sense excepció i anar a 
vendre. Quan el pare va poder, es van vendre 
les vaques”. Era una economia basada en la 
subsistència en una època de postguerra.  

La primera reforma de la casa va ser en temps 
dels pares i avis d’en Joan, però la gran refor-
ma es va dur a terme durant els anys 89-90 
quan es va decidir millorar-la en tots els aspec-
tes sense perdre la identitat original. El que ha-
vien estat les corts pel bestiar es va convertir 
en una confortable biblioteca on en Joan passa 
llargues estones. Es va condicionar l’habitatge 
respectant cada racó, repicant les parets per 
fer sortir la pedra vista, canviant el paviment 
amb rajola vermella, guardant els cairats ori-
ginals de fusta i les obertures que ja hi havia 
projectades… Tot plegat per deixar la casa tal 
i com la coneixem actualment.

Rosa Maria Moret

estat llogada a la família Collell i es trobava en 
molt males condicions. De fet, s’havia esfon-
drat part de l’habitatge i era inhabitable. Amb 
tot l’immoble també hi anava el cobert del da-
vant que més tard s’utilitzaria com a cort per 
les verres.

Poc temps després, els avis d’en Joan s’incor-
poraren a Can Cusí i l’any 1946 va néixer en 
Joan. En aquella època, la família vivia com la 
majoria dels veïns del Far: tenien 6 vaques al 
pati de la casa, porcs, feien horta, menaven els 

 El besavi amb la tartana l’any 1948.

 En Joan a l’acollidora biblioteca situada a la planta baixa de Can 
Cusí

 Can Cusí, vist des de la carretera que voreja el veïnat de l’Oliva

 La Lourdes i en Joan a la terrassa amb unes vistes immillorables 
del poble del Far
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dels nombrosos propietaris pels quals ha pas-
sat durant els anys, els descendents dels quals 
es van instal·lar a Vilamalla.

L’Encarna i el seu marit, en Carlos Juárez, van 
comprar aquesta casa al matrimoni format per 
en Vicenç Magret Sala i la Francisca Masó Triola 
l’any 1978 i van venir a viure-hi el dia 8 de març 
del mateix any. Aquest matrimoni de Figueres 
l’havia comprat l’any 1969 a un tal Eduardo 
González Marañón. El matrimoni Magret-Masó 
va remodelar tot el mas fi ns a donar-li l’aparen-
ça actual. “Tenien porcs, conills, vaques… La 
seva intenció era fer una granja de porcs a la 
part del darrere però, fi nalment se’n van desdir 
i van vendre la casa”.

Fins l’any 1978 la família Juárez-Juárez havia 
viscut 25 anys a Le Moulin Vieux, a França “El 
meu home era pastor i quan vam comprar la 
casa vam conservar un centenar d’ovelles que 

Can Granés és un antic mas que té més 
de cent anys i que avui dia té l’aparença 
d’una casa de dimensions considera-

bles, ubicada al sud del nucli del poble del Far.

La seva estructura segueix el mateix patró de la 
majoria de cases de pagès que van ser cons-
truïdes a fi nals del segle XIX, principis del XX; 
les corts pel bestiar a baix i un primer pis amb 
les dependències d’habitatge per a la família. 
Segons sembla, aquesta propietat tenia un bon 
grapat de terres dedicades al cultiu de cereals. 
“Tinc entès que es tractava d’una casa aïllada 
en els seus orígens amb totes les terres dels 
voltants que s’escampaven fi ns a Can Moret. 
Terres que es dedicaven al conreu dels cere-
als”, ens diu l’Encarna. Amb el temps i durant 
l’època en què l’alcalde era en Vicenç Moret, tot 
aquest sector del poble es va veure remodelat 
amb la urbanització. El poble va començar a 
engrandir-se amb l’arribada de noves famílies 
vingudes d’arreu i ben aviat s’hi van començar 
a construir tot un seguit de cases veïnes fi ns a 
dibuixar l’entramat de carrers i l’illa de cases 
que coneixem actualment.

En les escriptures signades davant de notari 
consta que l’edifi ci està ubicat al carrer Vila-
sacra, s/n, un detall més que corrobora el fet 
que es tractés d’una casa aïllada, sense nú-
mero. D’aquell primer propietari que construí el 
mas no en conservem cap memòria però en els 
rebuts antics que es pagaven de la contribu-
ció encara se l’anomena mas Granés. El nom 
de la casa doncs, prové d’aquest cognom, tot i 
que amb el temps va derivar en Granel. Sabem 
també que va passar per uns quants propieta-
ris més abans no el van adquirir els propietaris 
actuals. Hi ha gent que també el recorda com 
a Can Cavall, sobrenom que té l’origen en un 

CAN GRANÉS O GRANELCAN GRANÉS O GRANEL

Carrer Nou, núm. 2Carrer Nou, núm. 2
Habitants actuals M. Encarnación Juárez Barbero
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estabulàvem a la granja de gallines ponedores 
que el Sr. Magret havia construït abans. Malau-
radament això no va durar gaire perquè es va 
posar malalt i ens vam haver de vendre el bes-
tiar. El meu home va morir l’any 1984 i va poder 
gaudir ben poc de la casa”. 

Actualment, la casa té al davant un magnífi c 
pati avui convertit en un jardí ple de colors vis-
tosos que l’Encarna manté amb cura i dedica-
ció. Aquest espai havia estat l’hort de la casa 
que la família va tancar per delimitar l’entrada 
de forasters a la propietat. Just a l’entrada de 
la casa, a mà esquerra hi ha un profund pou 
que abastava d’aigua l’habitatge quan enca-
ra no s’havia instal·lat l’aigua corrent al poble 

.“L’antic propietari va ampliar la terrassa i es va 
dedicar a tirar tota la runa dins del pou fi ns a 
enterrar-lo. Quan nosaltres vam arribar el vam 
netejar i el vam recuperar”. A la part de baix en-
cara es conserva l’estructura de les conilleres i 
part dels tancats de les truges que hi havia en 
època del Sr. Magret.

Des de la terrassa, l’Encarna té una vista privile-
giada de la part frontal del poble amb la façana 
de l’església que el corona. “Aquesta època de 
l’any, quan tot està fl orit és molt bonic. És un lloc 
tranquil on m’hi sento molt a gust”, conclou tota 
cofoïa.

Rosa Maria Moret

 L’Encarna a l’entrada de Can Granés
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Médico cortar pollo

Una vegada va venir al CAP un home subsaharià 
que es va adreçar a la primera fi nestreta i va 
demanar “médico cortar pollo”.

L’administrativa va posar cara d’estranyesa i va 
dir-li que no l’havia entès.

L’home va tornar a repetir “médico cortar pollo”

La noia no entenia res i va preguntar a la 
companya si intuïa què necessitava.

La del costat va fer cara de pòquer i per sort 
passava per darrere una de més veterana 
i múrria i va dir “sí, dona sí, dona-li cita per a 
l’uròleg perquè aquest senyor necessita una 
vasectomia”.

Li van preguntar i va afi rmar que ja tenia quatre 
fi lls (i en tenia prou). Estava claríssim!

La lliçó que van aprendre les companyes és que 
“s’ha d’entendre les persones pel que volen dir, 
no pas pel que diuen..”

L’embarassada

Al CAP Sant Feliu, un dia de 2003 una noia, 
embarassada novella i recent, va anar tota 
il·lusionada a la consulta de la llevadora, i 
aquesta li pregunta:
- Ha traído el RH?
i ella tota feliç li contesta amb energia...
- No, he traído el R5
de mi cuñado!

ANÈCDOTES “DEL SEGURO”ANÈCDOTES “DEL SEGURO”

Les mongetes

Hi havia una administrativa madrilenya que 
portava 30 anys vivint aquí i era molt recalcitrant 
en el tema de la llengua.

Un dia que estava atenent el públic a la fi nestreta 
se li va adreçar un senyor i van tenir aquesta 
conversa:

- Buenos dias, qué necesita?
- Disculpi, se’n recorda que l’altre dia em va 
atendre en català?
- No, yo no, seria una compañera.
- Sí, sí, me’n recordo molt bé que va ser vostè 
que em va atendre en català.
- No, no es posible, porqué yo nunca hablo 
catalán.
- Doncs ja seria hora, noia, que és aquí que et 
menges les mongetes!

Una lliçó magistral que les seves companyes 
havien pensat moltes vegades i ningú gosava 
donar-l’hi. Els pacients de la sala d’espera 
també van celebrar-ho amb un somriure de 
complicitat.

La bugaderia

Hi va haver una època que als centres del Baix 
Empordà teníem contractada una bugaderia 
que s’anomenava “Net i planxat”.

Passat un temps vam haver de canviar 
d’empresa, perquè el vestuari ens tornava “brut 
i arrugat”.

I és que de vegades no et pots pas refi ar de 
l’eslògan comercial.

JmCompany

E
n els 41 anys que vaig estar prestant serveis a l’Institut Català de la Salut em vaig 

trobar en situacions de tots colors, algunes tristes, angoixants o d’impotència per 

solucionar problemes de salut de la gent, i d’altres de satisfactòries i molt gratifi cants, 

després d’haver resolt contingències complicades. 

Però també he estat testimoni ocasional d’un munt d’anècdotes curioses, sorprenents o 

divertides, una petita mostra de les quals exposo a continuació:
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Quan es va produir l’alçament militar del 
18 de juliol de 1936 a les Corts espa-
nyoles s’estava debatent el projecte de 

llei del Seguro Obligatorio de Enfermedad, a 
iniciativa del govern progressista de la Sego-
na República. Lògicament va quedar suspesa 
la seva tramitació per la dissolució de les Corts 
Generals.

El 24 d’abril de 1938, en plena Guerra Civil, el 
primer govern de Franco va promulgar el “Fue-
ro del Trabajo”, que era una de les set “Leyes 
Fundamentales” del nou règim, que tenia per 
objectiu la regulació de la jornada i descans la-
boral, la creació de la Magistratura del Treball i 
dels sindicats verticals, que integraven patrons 
i obrers per igual, tots ells sotmesos a les deci-
sions de l’Estat. Per a desenvolupar el principi 
del Fuero sobre “Derecho a la seguridad en el 
infortunio y a los seguros sociales”, l’any 1940 i 
a instàncies del partit únic “FET y de las JONS” 
es va crear la “Obra Sindical «18 de Julio» 
de asistencia médica al productor”, un orga-
nisme d’assistència sanitària, depenent de la 
Organización Sindical Española. Poc després, 
per la Ley de 14/12/1942 es va crear el Seguro 

Obligatorio de Enfermedad (SOE) franquista. 
Aquesta llei establia que el Instituto Nacional 
de Previsión-INP (creat l’any 1908) seria l’entitat 

asseguradora 
única. Pel que 
fa a la presta-
ció efectiva dels 
serveis mèdics, 
l’INP els podia 
concertar amb 
institucions de-
pendents de 
l’Estat, Provín-
cia, Municipi o 
els adjudica-
va amb caràc-
ter preferent a 
l’Obra «18 de 
julio». En el cas 

OBRA SINDICAL «OBRA SINDICAL «1818 DE JULIO» DE JULIO»
que concertar-los amb altres institucions públi-
ques o privades, també es requeria l’informe fa-
vorable de l’Obra «18 de julio».

En els seus inicis, l’obra «18 de Julio» es va 
establir a Galícia, on comptava amb sanatoris, 
policlíniques, consultoris i dispensaris mèdics, 
alguns dels quals disposaven d’un petit equi-
pament quirúrgic, instal·lacions radiològiques, 
despatxos i capella.

A Catalunya, on no comptava amb centres pro-
pis, l’Obra podia establir contractes amb pro-
fessionals integrats en el “Igualatorio Médico 
Quirúrgico” (IMQ), que va ser la primera asse-
guradora mèdica privada d’Espanya.

A la ciutat de Figueres, els funcionaris munici-
pals, que estaven afi liats a la Mutualidad Na-
cional de Previsión de la Administración Lo-
cal (MUNPAL), rebien assistència sanitària de 
l’Obra «18 de Julio», contractada per l’Ajunta-
ment. Al costat, extracte de l’acord del ple de 
l’Ajuntament de Figueres de 11/12/1964. 
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Si bé inicialment només protegia el personal 
funcionari, més endavant es va ampliar els seus 
benefi cis a les vídues de funcionaris i empleats 
municipals, tal com refl ecteix una carta al direc-
tor del setmanari Ampurdan de 18/06/1975.

Els benefi ciaris eren atesos per metges asso-
ciats a l’Igualatori MQ, com els doctors Eduard 
Fina Puig, Lluís Roquet Salellas, Jordi Cuffí Ca-
sellas, etc.

Pel Decret 558/1971 s’establia que l’Obra Sindi-
cal «18 de Julio», en el termini d’un any s’havia 
d’integrar a la Seguretat Social, i que s’havia de 
garantir el manteniment de les activitats assis-
tencials pròpies i concertades fi ns que fos efec-
tiva la integració defi nitiva a les Entitats Gesto-
res de la SS. També garantia que el personal 
mèdic, facultatiu i sanitari de l’Obra pogués se-

guir prestant serveis durant la transició, sota les 
mateixes condicions i respecte als drets reco-
neguts, un dels quals era l’opció d’integrar-se 
a la plantilla de personal mèdic de la Seguretat 
Social. 

A la pràctica aquesta integració es va fer de 
forma molt lenta i desigual, en funció de cada 
província, i no es va completar fi ns l’any 1977.

A Figueres els doctors Jordi Cuffí Casellas i Llu-
ís Roquet Salellas es van integrar a la plantilla 
del Servei Ordinari d’Urgències de la Seguretat 
Social, quan aquest va entrar en funcionament 
al maig de 1971. 

Altres ajuntaments de la comarca (Castelló 
d’Empúries, La Jonquera...) també havien con-
tractat els serveis de l’Obra per als seus funci-
onaris, afi liats a la MUNPAL i eren atesos per 
metges de l’Igualatori Mèdico-Quirúrgic. 

JmCompany

 Mostra d’una cartilla d’afi liat i d’un cupó mensual
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Tot i la saturació en els mitjans audiovisuals i 
la premsa escrita, m’és impossible parlar de 
quelcom diferent a la COVID-19 en aquest 

exemplar de la revista Farus. Aquest ha sigut un 
any força estrany i ens han passat coses que no 
podíem ni imaginar. Passaran molts anys i encara 
recordarem aquest, com aquell any en què el maleït 
virus ens va fer quedar a casa, adoptar l’asfi xiant 
mascareta com una peça de vestir més i haver-nos 
de saludar sense la nostra tradició de fer-nos pe-
tons o abraçades. Tots, independentment de l’edat, 
hem hagut de patir les desastroses conseqüències 
de l’ona expansiva que el virus ha generat: Els nens 
s’han quedat sense poder anar a escola, els joves 
han vist minvades les oportunitats de relacionar-se 
amb els altres, els adults han perdut poder adquisi-
tiu o fi ns i tot feines i els grans, sense dubte els més 
perjudicats, s’han vist separats dels seus éssers es-
timats durant mesos i han temut per les seves vides 
donat que el virus és especialment agressiu amb 
ells. Malauradament la lluita continua i aquest enre-
nou continuarà fi ns que no arribi la desitjada vacuna 
(i això no es preveu que passi enguany). 

Una vegada es va aixecar l’estat d’alerta al juny, 
semblava que el perill havia passat i que tot tornaria 
a ser com abans, però ens equivocàvem tots ple-
gats. És cert que vam aprendre la lliçó i que tots 
sabem més de com protegir-nos. També el sistema 
sanitari està més preparat que al març per assumir 
el que pugui venir a la tardor, tot i que encara estem 
lluny de guanyar la batalla contra el virus. Almenys 
ara tenim a l’abast proves per detectar si una per-
sona està transmetent el virus (les famoses PCR, 
agafant una mostra del nas) i fi ns i tot si ha passat 
la malaltia o ha fet defenses contra el virus (les pro-
ves serològiques en una analítica de sang). Des del 
sistema públic, salut estem fent un enorme esforç 
intentant detectar als portadors asimptomàtics, ja 
que aquests passen la malaltia sense saber-ho. Per 
això quan diagnostiquem un cas, estudiem tots les 
persones amb les que ha tingut un contacte estret 
i intentem aïllar-les a nivell laboral i social mentre 
siguin contagioses. A nivell sanitari l’atenció primà-
ria s’ha hagut de “reinventar” i és per això que ja 
no visitem com abans als centres de salut. Com ja 
haureu notat és necessari trucar abans al dispen-
sari perquè nosaltres telefònicament us diguem el 

que heu de fer. Intentem visitar presencialment no-
més les visites imprescindibles, entre altres coses 
pel risc que s’acumulin a la sala d’espera pacients 
i que algun d'ells pugui transmetre la COVID-19 als 
altres. Si teniu febre o símptomes respiratoris (pot 
ser COVID-19 o una altra cosa!) heu de trucar i us 
direm com procedir, i en cap cas presentar-vos 
demanant ser atesos. Aquesta manera de treballar 
perdurarà segur fi ns ben avançat el 2021, pel que 
haurem d’acostumar-nos tots plegats (per nosaltres 
també és molt complicat!) a resoldre molts dubtes 
i consultes de manera telefònica o informàticament 
mitjançant el portal del CATSALUT La Meva Salut, 
en el que us recomano us doneu d’alta i actualit-
zeu dades si no ho heu fet ja. Si el devastador virus 
no ha causat més mal, penseu que és degut a l’es-
forç de tots plegats: Autoritats, sanitaris i pacients. 
Ho hem fet prou bé i ho podem continuar fent uns 
mesos més. Així i tot, molts ens contagiarem i pas-
sarem la malaltia sense grans conseqüències per 
la nostra salut, alguns dels contagiats la passaran 
pitjor (menys del 2% necessitaran anar a cures in-
tensives) i la gran majoria arribaran sense haver-se 
contagiat al desitjat moment en què els científi cs 
puguin fer realitat una vacuna accessible i efi caç. 
Esperem que sigui aviat. Fins llavors recordeu que 
aquesta tardor sí que disposarem d’una vacuna 
que també salvarà vides entre els més vulnerables: 
la de la Grip!

Dr. Pedro Aparicio
Metge de Família del dispensari local 

d’El Far d’Empordà

2020:2020: UN ANY DE REPTES PER LA SALUT UN ANY DE REPTES PER LA SALUT
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meus pares i amb el meu germà. El meu germà 
és de risc ja que és asmàtic. La por sumava pel 
fet que no volia que li passés res i menys que 
fos per culpa meva. Dinava i sopava separada 
d’ells, m’asseia sola al sofà del menjador, cap 
petó ni abraçada (que la necessitava un munt), 
arribar de treballar, treure’m la roba a l’entrada 
i intentar arribar fi ns la dutxa sense tocar res. 
També, va ser molt dur!

Amb això vull dir-vos que siguem responsables 
i conscients i que prenem totes les mesures de 
seguretat perquè a part que soc sanitària i és 
la meva feina que m’encanta, també tinc una 
família que cuidar.

Com he esmentat abans, he treballat al servei 
de ginecologia, obstetrícia i pediatria. En aquest 
servei, hem tingut algun pacient ingressat amb 
COVID-19, però n’han sigut pocs. Igualment, ha 
estat dur. Al principi només feien la prova als pa-
cients ingressats que presentaven simptomato-
logia. Això vol dir que en els altres no els hi feien 
i que per tant, eren sospites ja que no se’ls havia 
realitzat. Aquest neguit i la incertesa de no saber 
si ho tenien o no provocava certa “por” per si et 
poguessis contagiar. He treballat amb compa-
nyes que han passat la COVID i que jo sàpiga 
no l’he passat fi ns a dia d’avui ja que vaig ser 
negativa en els resultats d’immunitat al virus.

TESTIMONI DE DUES INFERMERES TESTIMONI DE DUES INFERMERES 
ELFARENQUES EN PLENA COVIDELFARENQUES EN PLENA COVID-19-19

S
oc la Laia, estudiant de l’últim curs d’in-
fermeria i fa dos anys combino l’estudi 
amb la feina com a auxiliar d’infermeria. 

Treballo a l’Hospital de Figueres en el servei de 
Maternoinfantil.

Recordo perfectament com el mes de gener-
febrer parlàvem amb les meves companyes 
del virus que es va originar a Wuhan. No pen-
sàvem pas que hagués arribat tan lluny i que a 
dia d’avui estiguem en la situació que estem. 
Qui hagués dit mai que haguéssim d’anar amb 
mascareta a tots els llocs? Que quan entréssim 
a un local ens fessin higienitzar-nos tan bé les 
mans? Realment, en principi vivia en un món en 
el qual no podia imaginar-m’ho tot però després 
de viure l’experiència molt a prop a l’hospital i 
menjar-me totes les notícies sobre la COVID-19, 
visc a la vida real.

Us podria resumir amb tres paraules com ha 
estat i és l’experiència treballant al món sanita-
ri en ple COVID-19: incertesa, por i estressant. 
Aquestes tres paraules són les que responia 
quan em preguntaven com estava. Recordo, i 
com bé diu la Paula també pensava el mateix, 
que el que més t’aclaparava era la incertesa i 
la por en la qual treballaves. Realment la feina 
l’havies de realitzar tal com sempre però hi su-
maven aquests “sentiments negatius” els quals 
et duien molta càrrega. Els protocols canvia-
ven quasi cada dia, la incertesa de si ho feies 
bé per tal de no poder contagiar-te… També, 
la por d’arribar a casa i contagiar els qui més 
estimes… Però, una de les coses que extrec 
positivament és l’acompanyament i el suport 
que hem tingut amb l’equip, tots i totes ens hem 
donat tota l’ajuda necessària que cadascú ne-
cessitava.

Aquesta és la meva experiència pel que fa a 
l’hospital… però l’experiència d’un sanitari a 
casa en ple confi nament va ser dura també. 
Vaig passar el confi nament a casa amb els 

 La Laia optimista durant el confi nament

2020: UN ANY DE REPTES PER LA SALUT
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tindràs material pels EPIs o gel hidroalcohòlic a 
la feina són situacions que mai abans havíem 
viscut. Ni tan sols ens ho podíem imaginar. Han 
sigut mesos de lluita molt durs, tan durs que 
m’he arribat a plantejar si realment vull seguir 
fent la feina que faig. Perquè m’he arriscat cada 
dia, i em segueixo arriscant, com moltes altres 
persones, però mai ens havien dit que això ens 
podria passar. És clar que sé que la meva feina 
implica una sèrie de riscos, com punxar-te amb 
alguna agulla contaminada, però una cosa és 
posar en perill la meva salut i una altra posar en 
perill la salut dels qui m’estimo.

I el que fa més mal de tot això és veure com hi 
ha persones que encara no han entès el paper 
tan important que juguen. Els sanitaris us hem 
cuidat durant aquesta pandèmia, i ho seguirem 
fent quan tot això acabi, no necessitem que 
ningú surti als balcons a aplaudir-nos. El que 
necessitem és que tothom aporti el seu granet 
de sorra, que siguem responsables i ens posem 
la mascareta, que no ens ajuntem amb grups 
nombrosos i mantinguem les distàncies de se-
guretat. Ja tindrem temps de fer celebracions i 
retrobades.

Estem segures que hi ha moltes feines on també 
han viscut amb por tots aquests moments, els 
professionals sanitaris no som els únics. Però 
és important saber el que s’ha viscut als centres 
sanitaris. Totes i tots tenim els nostres motius 
per voler veure les amistats i la família, però la 
realitat és que si no prenem precaucions, tor-
narem a viure el que ja hem viscut aquesta pri-
mavera, o encara pitjor. I creieu-nos quan us 
diem que nosaltres ja estem molt esgotats, i ni 
tan sols hem hagut de vestir-nos durant dotze 
hores seguides amb tot un EPI. Amb vint minuts 
n’hem tingut prou per adonar-nos de com n’ar-
riba a ser d’incòmode, gairebé ni pots respirar i 
sues tant que quedes xopa. Si us plau, és cosa 
de tothom que no hi hagi un rebrot pitjor que 
el que ja hem viscut. Sigueu responsables, per 
vosaltres, pels qui estimeu i per nosaltres.

Laia Sánchez i Paula Capel

E
m dic Paula, soc infermera i treballo a 
l’Hospital Josep Trueta de Girona. Des 
que vaig acabar la carrera, fa dos anys, 

he tingut la sort de treballar en una feina que 
m’encanta i m’apassiona. Però aquest any ha 
sigut diferent. Tot va començar a mitjans de 
març, quan la incertesa i la por es van conver-
tir en sentiments habituals a la feina. El primer 
que recordo és la falta d’informació, el no saber 
si havíem de treballar amb mascareta o no, en 
quins moments ens l’havíem de posar o si era 
necessari que ens poséssim algun altre tipus 
de protecció. Els protocols canviaven cada dia, 
avui ens deien que si utilitzaves una mascareta 
FFP2, l’havies de llençar al fi nal del torn, i l’en-
demà la podíem reutilitzar fi ns a cinc dies.

Per sort (o per desgràcia) a la planta on jo tre-
ballo va ser una “zona neta”, és a dir, no teníem 
pacients ingressats amb COVID-19. Però us he 
de dir que quan tot això va començar no es feien 
proves PCR a totes les persones que ingressa-
ven, només a aquelles que mostraven símpto-
mes respiratoris o febre. Això vol dir que dia sí i 
dia també, treballàvem amb persones que d’un 
moment a l'altre passaven a ser un cas sospi-
tós de COVID-19. La por que senties en aquells 
moments, perquè ja havies passat un, dos o 
tres dies atenent aquella persona, amb res més 
que una mascareta quirúrgica, s’apoderava de 
tu. I si jo també ho he agafat? I si ho he portat a 
casa? I si no em fan cap prova? Malauradament 
de prova PCR, al dia d’avui, encara no me n’han 
fet cap, ni a mi ni a les meves companyes. I 
he treballat amb pacients i companyes que han 
passat la malaltia. Però al fi nal t’acostumes a 
viure amb aquesta incertesa, amb el no saber si 
pots ser portadora o no de la malaltia. 

Al principi va ser molt dur. Duríssim. Pensar que 
qualsevol dia t’hauries de quedar a casa per-
què t’ha tocat a tu i preocupar-te per si ho hau-
ràs encomanat o no a la teva parella. La teoria, 
si ets un cas positiu, et diu que t’has de confi nar 
en una habitació, tota sola. Però què passa si al 
pis on vius només hi tens un llit? Més val no pen-
sar-hi. Han sigut mesos de descontrol, por i an-
goixa. Els canvis constants, el no saber si demà 
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ARBRES CENTENARISARBRES CENTENARIS

El Pi d’en Ros

El pi solitari que avui podem contemplar des de 
diferents punts del terme, s’erigeix dret davant 
d’una de les naus, concretament de la d’Evilisa, 
en el polígon del centre logístic LOGIS Empor-
dà, al sector sud del terme del Far. Es tracta 
d’un pi de llei o pi pinyoner, inconfusible per te-
nir la capçada en forma de para-sol. 

Aquest pi, conegut amb el nom del Pi d’en Ros1, 
actualment es troba en una zona despoblada 
d’arbratge que antigament es deia els sorrers, 
però en els seus orígens estava situat al bell 
mig d’un olivar de la família Saurí. 

En Joan ens explica que aquesta propietat si-
tuada al paratge anomenat del mas d’en Plaja 
(o Plages) era del seu avi Joan Saurí Puignou 
i el pi el va plantar l’avi del seu avi, o sigui el 
pare del seu besavi, l’Isidre Saurí. Per tant, si 

fem una aproximació 
per generacions, aquest 
pi devia ser plantat du-
rant la primera meitat de 
la centúria del 1800.

Malgrat que avui dia està 
força desfalcat degut  al 
rebaix important de més 
d’un metre que van so-
frir les terres a l’hora de 
construir el polígon i a la 
manca d’aigua, aquest 
pi ha resistit i resisteix 
els embats dels temps. 
En el talús terrer obser-

1 El nom de Pi d’en Ros li prové del terratinent anomenat en 
Ros de les Olives (veí il·lustre del terme municipal de Garrigo-
les, Baix Empordà). Els Ros de les Olives foren una família de 
terratinents que tenia nombroses propietats,entre elles el mas 
Bordes o el Molí de Baix, i moltes terres, entre les quals hi havia 
el sector on hi ha el pi.

vem com les arrels queden a la vista buscant 
enfonsar-se en el subsòl.

Quan ens hi apropem, les seves dimensions són 
verdaderament impressionants: 2,40 metres de 
diàmetre i uns 13 metres d’alçada aproximada-
ment.

Si observem bé, encara podem veure en el seu 
entorn algunes oliveres escampades entremig 
de l’erm que l’envolta, fet testimonial de l’olivet 
que hi havia hagut. 

Durant la retirada de la Guerra Civil, quan els re-
publicans van fer volar el pont de ferro del tren, 
dos trossos de ferralla de dimensions conside-
rables van anar a parar als peus del pi. 

A
mb una memòria privilegiada, als seus vuitanta-set anys, en Joan Saurí de Can Sidro 

ens descobreix petites històries del nostre poble que val la pena recollir abans no es 

perdin. Amb ell fem un volt pel terme per tal de descobrir-les i ressenyar-les.

 En Joan Saurí davant del 
Pi d’en Ros, plantat pel seu 
rebesavi

 El pi ha donat nom al carrer del davant. Al rètol però, hi ha una 
errada ja que hauria de dir Carrer del Pi d’en Ros
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tot el de l’olivera. Oliveres mil·lenàries van sofrir 
l’escomesa del fred, es van glaçar i es van mo-
rir. La gent gran de l’època deia que mai havia 
vist una cosa igual. 

El fet és que al pi centenari se li va glaçar la 
saba i va morir. La seva desaparició no va ser 
d’un dia per l’altre. En Joan recorda que amb la 
caiguda d’una part important del brancatge va 
aixafar sis oliveres del voltant. 

Actualment i després d’haver arrencat les oli-
veres, el terreny es dedicà al conreu del blat, 
civada o altres farratges. Avui és un camp erm 
i no queda rastre ni del pi ni de les oliveres que 
el poblaren en altres temps. Veient la proximitat 
que tenia l’arbre amb el molí del Pi, potser no 
seria agosarat pensar que el nom de la casa 
prové d’aquest enorme pi que el va acompa-
nyar durant tants anys.

El pi del molí del Pi

Durant centúries, a prop del molí del Pi, situat 
al sud-est del terme municipal, en un tros des-
campat que dista uns quants centenars de me-
tres camí del mas Vidal, hi va haver un pi de 
dimensions descomunals que s’avistava des de 
lluny. Era tan gran que dos homes no en feien 
prou per abraçar tot el diàmetre del tronc. El pi 
estava situat a la zona central d’un olivar en un 
camp propietat dels germans Manel i Dulores 
Saurí Serra. 

La baixada de temperatures el febrer de l’any 
1956, amb una onada de fred molt sostinguda i 
amb molts dies de glaçada va ser dels episodis 
que més recorden els pagesos de les nostres 
contrades. Aquesta glaçada continuada proce-
dent del nord d’Europa va canviar, en certa ma-
nera, els conreus que fi ns llavors havien estat la 
base de la subsistència empordanesa, sobre-

 En Joan Saurí assenyala el lloc exacte on hi havia el pi. Darrere, podem veure el corral d’ovelles del mas Vidal
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AFICIÓ I CULTURA ALS BONSAISAFICIÓ I CULTURA ALS BONSAIS

Q
uè vol dir la paraula bonsai?

Encara que la paraula "bonsai" és ja-
ponesa realment el seu origen és xi-

nès. Cap a l'any 700 dC els xinesos ja havien 
començat l'art del "punt-sai" utilitzant tècniques 
per cultivar arbres nans amb torretes o jardi-
neres petites. Originalment només l'alta aristo-
cràcia practicava el punt-sai, utilitzant especies 
autòctones recollides dels boscos, arbres que 
també s’utilitzaven per fer luxosos regals per 
tota la Xina.

La paraula bonsai traduïda al japonès signifi ca 
"planta en una torreta" i això comporta una sè-
rie de tècniques com és la selecció i elimina-
ció d'algunes branques i brots, el fi lferratge de 
les branques, administrar els substrats i adobs 
pertinents, vigilància de paràsits i malalties que 
puguin tenir.

Origen personal

En el meu cas tot va començar un dia del meu 
aniversari quan una fi lla em va regalar un bonsai 
olivera. El vaig acceptar amb molta il·lusió però 
sense saber què havia de fer per conservar-lo. 
Tant va ser així que el segon any de tenir-lo gai-
rebé es mor. Sort d'un amic que en tenia des de 
fa bastants anys i quan l'hi vaig dir se’l va em-
portar. Passats uns sis mesos me’l va tornar to-
talment recuperat. A partir d'aquell moment em 
va picar l'amor propi i la curiositat i em vaig po-
sar al seu costat interessant-me pel tema. Més 
tard he format part d'una associació d'amics del 
bonsai que tenim a Figueres, on ens reunim un 
cop a la setmana amb altres companys, algun 
d'ells amb molta experiència.

És una activitat on tu mateix et poses els límits. 
Naturalment un factor molt important és l'espai 
disponible; des d’un balcó, passant per una 
terrassa i fi ns un jardí o camp són llocs aptes 
per poder-los tenir. Poden estar a la intempèrie, 
però sempre resguardats de la tramuntana.

A part d'un substrat adequat, mai pot faltar l'ai-
gua, i menys a l'estiu. Poden estar situats al terra, 
encara que sobre una bancada de fusta tractada 
o de formigó és molt més còmode per la manipu-
lació, sobre tot pels que ja tenim una edat...

Comparada amb altres activitats o hobbies, 
aquesta té la particularitat que pots interactu-
ar amb ells, ja que són éssers vius i per tant 
existeix el factor creixement, remodelar-lo do-
nant la forma desitjada, controlar malalties com 
pugons, paràsits, males herbes, etc. Coses que 
cal vigilar periòdicament i actuar oportunament. 
Res difícil però de constant observació.

Podem iniciar-nos de dues maneres diferents: 
Comprar-los bons i fets, si la nostra economia ho 
permet, o partint d'esqueixos, llavors-pinyols, o 
simplement recollint especies autòctones dels 
nostres boscos o marges. Pins, roures, sureres, 
faigs, oliveres, magraners, etc. En aquesta últi-
ma versió els posarem amb un simple test o tor-
reta on els farem créixer. Durant aquest procés 
reben el nom de "pre-bonsai". Una vegada hem 
aconseguit un creixement estimat, a primers 
d'any farem el trasplantament a un test especial 
i amb molt poc gruix de substrat, per tant cal-
drà regar-lo més sovint. Naturalment continua-
rem retallant i orientant les branques de forma 
convenient i desitjada o més adequada segons 
l'espècie, mida i gust. Les formes més habitu-
als i acabats són: estil vertical, vertical informal, 
estil inclinat, estil cascada, semi-cascada, estil 
literati, estil esventat, estil escombra, etc., i to-
tes aquestes formes o estils naturalment tenen 
la corresponent traducció al japonès.

Normalment l’afi cionat a cultivar bonsais ho fa 
pel seu ús i gust personal, això vol dir que ra-
rament es vendrà cap element de la seva col-
lecció. Els que podem comprar a jardiners o 
gardens normalment són prebonsais. Qui es 
vol arriscar en aquesta activitat, cal que tingui 
present que no és com comprar un roser o una 
altra planta ornamental i posar-la al jardí o bal-
conada i esperar que creixi i fl oreixi.
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Estils de bonsais

Escombra Esventat Fusta fl otant Literati

Un bonsai una vegada està a la torreta d'expo-
sició caldrà regar-lo segons temporada i zona, 
d'una a set vegades per dia, això sí, amb po-
ques quantitats d'aigua cada regada.

Anys enrere per aconseguir informació de com 
tenir i cuidar els bonsais, calia comprar llibres, 
subscriure’t a revistes o fer cursets especialit-
zats. En l'actualitat per internet es troba molta 
informació, que naturalment cal saber distingir 
la que ens convé, com totes les coses d’inter-
net. Haig de dir que si algú de vosaltres esti-
gués interessat en assistir un o més dies a la 
nostre associació per veure al natural què fem 
i com ho fem, només ha de dir-ho; tingui o no 
tingui bonsais. Contacteu amb mi i quedarem 
d'acord per l'horari i dia que ens reunim. De 
moment és gratuït, més endavant tenim intenció 
d'aplicar una petita quota anual per despeses 
que sempre poden sorgir. A la tardor ja tornem 
a reunir-nos i fi ns a primers d'estiu.

Bona tardor i guardem-nos de la COVID-19.

Ramon Santaulària

Semi cascada Vertical formal Vertical informal Cascada
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CLASSES DE COUNTRYCLASSES DE COUNTRY

M’agrada molt ballar i des de feia un 
temps necessitava fer alguna activi-
tat per desconnectar del dia a dia, 

així que fa uns tres anys vaig començar a fer 
classes de Country. En un principi em sembla-
va impossible aconseguir ballar com els meus 
companys que feia temps que ja ho feien. Però 
de mica en mica i amb constància anava apre-
nent cançons i entrava en contacte amb aques-
ta meravellosa família del Country.

No era tan fàcil com semblava, perquè com 
molta gent, jo només sabia el ball bàsic i que 
generalment tothom balla, “no rompas más mi 
pobre corazón”, perquè ni sabia com es deia la 
cançó, mare meva! 

Amb el temps hem anat aprenent i he compro-
vat que no és tan senzill ja que cada cançó té el 
seu ball i coreografi a amb diferents temps musi-
cals. És a dir, hi ha balls curts de 32 temps i de 
més llargs. Normalment són de 64 temps.

Al setembre del 2019 vaig proposar a l’Ajunta-
ment d’El Far poder fer les classes al poble i 
que estigués obert a tothom i així fer una activi-
tat on poder relacionar-nos tots i com jo dic “Fer 
Poble”. L’Ajuntament va accedir a deixar la sala 
un dia a la setmana, fent dos franges horàries, 
una d’iniciació i l’altra de seguiment.

La proposta va tenir un gran èxit per part dels 
veïns d’El Far i rodalies. Hem fet una gran pinya. 
Entre tots ens ajudem, hi ha dies que surt millor 
i altres que no pilles res, però rius i passes una 
estona molt agradable donat que desconnec-
tes, et fa concentrar, treballar la memòria i fer 
activitat física.

Degut a la COVID-19, el mes de març passat 
es van haver d'aturar totes les activitats inclosa 
aquesta. Fins que ha durat ha estat molt divertit 
i esperem poder tornar a reprendre les classes 
aviat i que us animeu a apuntar-vos-hi.

Trini Montalvo
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ELS MEUS ANIMALSELS MEUS ANIMALS

Des que vaig fer cinc anys, a casa, sem-
pre he tingut tot tipus d'espècies: gats, 
peixos, conills, conills porquins, tortu-

gues, gallines i pollets. Mai m'han agradat els 
animals exòtics per fer-me companyia, sempre 
he preferit els animals que siguin més carinyo-
sos i que transmeten confi ança.

Avui dia tinc un total de vint-i-set animals. A 
continuació us explicaré com cuido i mimo els 
meus animals.

En primer lloc m'agradaria indicar la meva ru-
tina diària amb els conills. Sempre començo 
mirant el nivell d'aigua de l’abeurador i el reom-
plo si és necessari. Després afegeixo el pinso, 
preferiblement del tipus variat, a la menjadora i 
ocasionalment els dono unes barretes de cere-
als i mel com a mostra d'afecte per part meva.

Les tortugues, són els animals més lents que 
tinc, però cal la mateixa dedicació que a la res-
ta. Fins i tot a vegades els hi acaricio el cap, els 
hi encanta! Segueixen una dieta ben mediterrà-
nia, normalment els hi dono un cogombre pelat 
cada dia. Aprofi to les sobralles de la pela per 
donar-les als conills.

També tinc gallines, ponedores, periquites, de 
plomes blanques, i també en tinc una que sem-
bla que porti una faldilla i fa que camini amb 
molt d'estil. Amb elles reciclo un munt, part de 
les restes de menjar del restaurant serveixen 

per al seu aliment diari. Als pollets també els hi 
dono sobralles, però en aquest cas els trossos 
han de ser més petits, com per exemple: l’arròs, 
les patates i altres aliments esmicolats.

Els animals duen molta feina i se'ls ha de cui-
dar carinyosament del primer dia a l’últim. Tot i 
que quan es moren em sap molt de greu, d'al-
tra banda em quedo amb tot allò que he après 
compartint moments junts.

Júlia Batlle
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Des del seu començament, la Terra va patir una 
sèrie de processos fi ns que es converteix en un 
planeta en el moment 0 del nostre rellotge. Als 
6 minuts de vida, un protoplaneta de la grandà-
ria de Mart anomenat Theia, impacta contra una 
jove Terra i un dels fragments resultants comen-
ça a orbitar el planeta, s'ha format la Lluna.

Fins les 5.30 h la Terra és un inhòspit planeta 
que pateix continus bombardejos d'asteroides 
que també són responsables de la major part 
dels cràters que hi ha a la Lluna. A aquesta hora 
els científi cs suggereixen que es van donar les 
primeres formes de vida en forma de bacteris i 
algues que creixien en els mars en formació.

Gràcies a l'acció dels cianobacteris, a les 10.41 
h es dona una gran producció d'oxigen que no 
pot ser del tot absorbit pels oceans ni per la Ter-
ra i que dona origen a la capa d'ozó, que com 
sabem ens protegeix de la radiació UV i afavo-
reix la vida al planeta. 

Ja ha caigut la tarda, i gràcies a l'oxigen gene-
rat i a la protecció UV a les 18.40 h apareix el 
primer sistema vegetal complex, apareix al mar 
i es creu que és una espècie primitiva d'algues 
verdes.

Després del pas pel planeta d'uns artròpodes  
molt curiosos anomenats trilobits, que es van ex-
tingir després de 300 m.a de la seva aparició, 
apareixen els primers peixos, a les 21.20 h, de-
senvolupant la capacitat de respirar només per 
brànquies.

Ja s'acosta la nit, i la Terra continua la seva evo-
lució amb hores importants com les 21.36 h en 
la que sembla apareixen les primeres plantes 
terrestres evolucionades de les algues verdes i 
a les 21.52 h apareixen els primers insectes.

En aquest període, hem de comprendre la Ter-
ra, com un primitiu supercontinent anomenat 
Pangea (que en grec vol dir "tota la terra"), con-
seqüència de la unió de totes les masses de ter-

LA HISTÒRIA (GEOLÒGICA) MÉS LA HISTÒRIA (GEOLÒGICA) MÉS 
ANTIGA DEL FAR D’EMPORDÀANTIGA DEL FAR D’EMPORDÀ
Que el poble del Far d'Empordà s’emplaça so-
bre un turó d'edat terciària és una expressió que 
podem trobar en gairebé totes les publicacions 
que es fan sobre aquesta població. Però, com-
prendre què signifi ca aquesta edat és més di-
fícil. La història geològica és molt més llarga i 
complexa i difícil d’assimilar a la nostra vida com 
éssers humans.

El lloc on vivim, el nostre paisatge, el nostre cli-
ma i en general l'entorn, només és una imatge 
fi xa d'un entorn canviant i en contínua evolució. 
Conèixer on estava situat el nostre poble i les 
condicions ambientals que ha sofert al llarg de 
l'evolució de la Terra, és una cosa que es pot 
deduir gràcies a estudis que diferents branques 
de la ciència porten a terme i a l'anàlisi dels ves-
tigis o proves que les roques ens mostren.

Per intentar comprendre la magnitud de la his-
tòria terrestre, se sol utilitzar un símil que és el 
de comparar la història de la Terra amb un dia 
complet de les nostres vides humanes, i així po-
der assimilar les diferències entre els diferents 
períodes geològics. 

Només hem d'imaginar que el nostre dia, és a 
dir la formació del planeta, comença a mitjanit 
(fa uns 4.600 milions d'anys) i a partir d'aquí 
comença l’apassionant història de la Terra fi ns 
el present, que durarà 24 hores. Podem veure 
aquesta representació a la Figura 1.

 Figura 1: Representació de la història de la Terra en 24 h
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Avança la nit i poc abans que acabi el nostre 
dia, a les 23.59.12 h apareixen el primers homí-
nids i ja a les 23.59.56 h apareix el primer humà 
modern a l'Àfrica i marca l'inici del Paleolític 
(l'edat de pedra ) i de la història de la humanitat.

Ara que ja coneixem la història de la Terra, inten-
tarem detallar com era la superfície de la Penín-
sula Ibèrica a cada moment geològic centrat en el 
nostre poble. Podem veure com fi ns a l'era tercià-
ria no emergent, les terres que avui correspondri-
en a Catalunya i en conseqüència a l'Alt Empordà, 
és a la fi  d'aquesta era terciària quan es dipositen 
els materials que avui conformen el turó sobre el 
qual s'assenta el Far d'Empordà (al voltant de les 
23.50 h del nostre dia) (Figura 3).

I fi ns aquí la llarga història de la Terra i del Far 
d’Empordà. Com a conclusió, sorprèn compro-
var com l'ésser humà porta només 3 segons 
d’una jornada de 24 h habitant la Terra i com en 
un període de temps tan curt, una única espè-
cie ha estat capaç de modifi car el planeta fi ns i 
tot arribant a provocar un canvi climàtic que pot 
acabar amb l’equilibri actual i amb la destrucció 
de moltes de les formes de vida conegudes. Ens 
hauria de fer refl exionar.

Norma Pérez

ra emergides existents al planeta. La resta de la 
superfície terrestre estava coberta per un gran 
oceà anomenat Panthalassa.

En aquesta època d'unió de continents, l’actual 
Península Ibèrica no era més que una massa de 
terra que comprenia el Massís Ibèric, que és un 
nucli primitiu de l'actual Península Ibèrica.

A la Figura 2 es veu com les línies diferencien el 
que serien les masses de terra de Pangea as-
similades al que seria la distribució actual dels 
continents. El primitiu Massís Ibèric es trobaria 
unit a l'actual placa africana al sud, amb la fu-
tura placa europea al nord, amb la futura placa 
nord-americana a l'oest i per l'est limitant amb el 
gran oceà.

Hi ha un fet molt destacable a les 22.40 h i és 
l'Extinció Massiva Pèrmica-Triàsica en la que 
desapareixen gairebé el 95% de les espècies 
marines i el 70% dels vertebrats terrestres. Des-
prés d'aquest desastre la vida triga molt temps 
a recuperar-se.

Però el temps contínua i les espècies segueixen 
evolucionant fi ns que a les 22.47 h apareixen so-
bre la terra els primers dinosaures que van con-
viure amb els primers mamífers fi ns a la seva ex-
tinció a les 23.48.48 h, probablement a causa de 
l'impacte d'un gran meteorit al Yucatán (Mèxic).

  Figura 2 Distribució dels continents actuals en el supercontinent 
Pangea fa 300 m.a (https://es.wikipedia.org/wiki/Pangea)

  Figura 3: Evolució de la Península Ibèrica (https://sites.google.
com/site/geohistoriaenlaces/geografi a-de-espana/relieve)
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Els avis de la Teresa van ser els últims moliners 
del molí d’en Grau. Eren l’Andreu Bosch i Bages 
i la Pepa Casellas i Clavaguera. Provenien de 
Sant Llorenç de la Muga. Ells van ser els que 
van llogar el molí i van establir-s’hi amb tota la 
família a fi nals del segle XIX, principis del XX. 

Més tard, el pare de la Teresa i l’hereu, en Jo-
aquim Bosch i Casellas (nascut el 1900) es va 
casar amb la Teresa Parada i Abel (nascuda el 
1903). El matrimoni va tenir quatre fi lls: la Pilar, 
la Lola, la Teresa i en Lluís. Actualment només 
queda la Teresa, que viu a Vilafant i té vuitanta-
cinc anys. 

• Els seus avis paterns havien estat moliners? 

Recorda el molí d’en Grau en funcionament?

En el meu record d’infantesa el molí ja no fun-
cionava però sí que encara estava tot parat. 
Recordo que hi havia una gran pedra gruixuda 
que era la que utilitzaven per moldre, el rodet i 
una mena de cèrcol que l’envoltava i la tapava 
per tal que el gra no caigués a terra. El meu avi 
havia estat tota la vida moliner i la meva àvia 
l’ajudava. Bàsicament feien farinada per al bes-
tiar. La gent del Far hi anaven a portar el gra.

En època del meu pare però, el molí ja havia 
deixat de funcionar i els pares es dedicaven al 
conreu de les terres. Darrere del molí hi havia 
la bassa que en època del meu avi servia per 
retenir l’aigua que després accionaria el funcio-
nament del molí però en el meu record aquesta 
aigua, que era ben neta, servia de bassa pels 
peixos. Hi havia un munt de barbs i bagres. N’hi 
havia tants que els veïns del poble del Far hi 
venien a pescar. Demanaven permís a casa i 
feien la peixatada allà mateix!

Des del molí de la Torre fi ns al molí de casa hi 
havia un camí de carro i tot d’horts que mena-
ven diferents veïns del poble i nosaltres tam-
bé teníem terres llogades. Aquest camí seguia 
fi ns al pont de les Moles. Ara tot això ha quedat 
desdibuixat perquè es va fer la N-II i molta cosa 
s’ha perdut. 

• Com era el molí d’en Grau?

Era una casa de pagès molt antiga. A l’entrada, 
al pis de baix, hi havia les corts per al bestiar, el 
cavall, a mà dreta el galliner i més al fons hi es-
tabulàvem un parell de vaques. A mà esquerra 
hi havia un forn on la meva mare hi feia el pa. 
A més de fer el pa per casa, també pastava 

Nom i cognoms: Teresa Bosch i Parada
Lloc i data de naixement: Al molí d’en Grau del Far d’Empordà el dia 
10 de març de l’any 1934.
Actualment està jubilada, és vídua i viu al Camp dels Enginyers de 
Vilafant.

CONVERSA AMB LACONVERSA AMB LA
TERESA BOSCH I PARADATERESA BOSCH I PARADA

E
n motiu del meu treball de recerca titulat El Rec del Molí 
al seu pas pel Far d’Empordà, vaig anar a entrevistar a la 

Teresa Bosch, descendent dels últims moliners en actiu que 

va tenir el molí d’en Grau
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Aquesta propietat tenia unes 20 vessanes de 
terra i la majoria eren horts que estaven llogats 
a diverses persones. 

• Els veïns venien a regar?

I tant! Havien de passar al costat de casa. Des-
prés de la bassa hi havia la tanca per obrir i 
tancar l’aigua. Abans, totes les propietats eren 
obertes. De vegades, la gent es barallava per-
què els de més a prop obrien abans que l’aigua 
hagués arribat a cap. Volien ser els primers a 
regar el seu tros i els de més avall es quedaven 
sense aigua. La gent s’havia d’esperar a que 
el molí de la Torre fes la seva llum i després 
deixessin anar l’aigua. En el meu record, el Sr. 
Robert era el que regulava l’aigua. Recordo que 
tenia un cotxe d’aquell temps quan encara nin-
gú del poble en tenia.

El meu pare va morir al molí d’en Grau. Llavors 
van quedar soles la meva mare i la meva ger-
mana gran durant uns anys fi ns que van venir a 

el pa pels senyors del molí de la Torre. Els hi 
anava a portar periòdicament. El molí de la Tor-
re era l’únic lloc on tenien llum que feien amb 
una turbina. Els altres masos tots anàvem amb 
llums de carbur o d’oli. Nosaltres no vam tenir 
mai llum elèctrica.

En el pis de dalt hi havia el menjador-cuina, tres 
habitacions i una llar de foc. En aquest pis hi 
fèiem la vida tota la família.

En el meu record, el Rec del Molí sempre va 
portar aigua. Hi havia una caseta prop del nos-
tre molí on hi havia una tanca que els veïns obri-
en i tancaven segons si havien regat o no. Hi 
havia aigua per a tothom, excepte alguna vega-
da que hi havia hagut secada.

• Qui era el propietari del molí d’en Grau?

El propietari era el Sr. Joan Rocalba, que vivia 
a Figueres. Tenia una botiga al carrer Nou, da-
vant de la font i venia abonos per la terra. La 
meva família sempre havíem estat masovers. 

  El molí d’en Grau durant els anys seixanta del segle passat, tal i com el recorda la majoria de la gent gran del poble. Foto arxiu familiar 
Teresa Bosch
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viure a Figueres, en una porteria del carrer de 
la Muralla. La meva mare va deixar la casa tota 
tancada. Durant el temps que es va construir 
la N-II, els treballadors van esbotzar la porta i 
van fer servir la casa per estar-s’hi quan feia mal 
temps. La casa es va anar fent malbé i ningú 
se’n va preocupar més. Darrere de la nostra fa-
mília ja no hi va venir ningú més. Fins que en 

Salvador Company va comprar tota la propietat 
per tenir més menjar pel bestiar. Actualment, el 
molí d’en Grau és propietat de la família Com-
pany-Coll del mas de la Gruta.

Entrevista realitzada al Far d’Empordà el dia 30 
de desembre del 2019

Laura Arnall i Moret

  El molí d’en Grau a l’actualitat. Fa anys es va esfondrar la teulada i només queden les quatre parets mig enrunades

  Padró d’habitants de l’any 1924. El molí d’en Grau és propietat 
d’Agustí Grau i Costa i amb ell hi viu la seva esposa, Joaquima 
Carbonell Roig i la seva cunyada, Maria

  Detall de l’arc per on discorria l’aigua del rec
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TALLER DE PINTURA EL FAR D’EMPORDÀTALLER DE PINTURA EL FAR D’EMPORDÀ

El mes d’octubre de l’any passat vam estrenar al nostre poble unes 
classes de pintura en les quals jo hi he tingut el gust de participar.
El passat mes de març es van haver de cancel·lar a causa de 

l’estat d’alarma per la COVID-19, però la majoria de participants vam 
continuar fent els cursos on-line amb la professora.
Haig de dir que en aquestes classes, que es fan setmanalment, he tro-
bat uns companys excepcionals. 
Participem persones d’edat molt variada, des de joves d’11 anys fi ns a 
gent gran de més de 70 anys. També hi ha diversitat cultural, hi ha ar-
gentins, gallecs, marroquins i també gent de pobles propers i sobretot 
gent del Far.
En aquestes classes, cadascú pot expressar-se en la tècnica que 
vulgui. N’hi ha que dibuixen amb llapis o que pinten amb oli, acrílic, 
aquarel·les, colors... En tot moment estem guiats i reforçats per la pro-
fessora Silvy, la qual ens va guiant i alhora ens aporta els seus coneixe-
ments per poder avançar i aprendre més en la tècnica que hem escollit.
La Silvia Morales Carro, la Silvy, com l’anomenem afectuosament, és 
nascuda a Argentina però d’avis gallecs i ja fa 20 anys que viu a Cata-
lunya.
És llicenciada en Belles Arts, professora de dibuix i pintura, monitora i 
directora de lleure. Ha fet classes de primària i ESO durant molts anys 
com a professora de plàstica en vàries escoles. També ha fet classes 
d’art en escoles bressol de pobles propers. Actualment fa classes ex-
tra-escolars d’activitats artístiques (scrap, fang, art), classes en casals 
d’estiu, en centres cívics i tallers d’art particulars per a nens i adults.
Últimament feia classes en un centre cívic de Figueres i per qüestions 
de canvis en les normatives va canviar de poble. En tenia diversos per 
escollir on l’havien sol·licitat però va escollir El Far per la insistència d’un 
alumne que tenia a Figueres i que viu al nostre poble. Va fer una entre-
vista amb el nostre Alcalde, en Jaume, i va quedar sorpresa i admirada 
i ja no va tenir cap dubte en fer les classes a El Far. Segons em diu la 
Silvy, li va agradar molt la calidesa, amabilitat, i l’afable i proper que és 
el nostre Alcalde. Diu que la disponibilitat que li va oferir, l’espai i en 
general el poble la van conquerir.
El que la Silvy considera primordial en les seves classes de pintura 
és que es pugui treballar en un lloc on cada persona hi estigui molt a 
gust, molt tranquil, gaudint de l’espai i del grup, que hi hagi un ambient 
agradable i així amb tot això considera que un pot expressar-se millor i 
treure tot el que porta dintre.
Estic molt a gust en el grup de les classes de pintura i desitjo que les 
puguem tornar a reprendre el més aviat possible.
Us animo a tots/es a que us hi apunteu!

Conxi Saballs
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WALKING FUTBOL EL FARWALKING FUTBOL EL FAR

El passat mes de novembre es va iniciar a 
El Far, l’activitat Walking Futbol. Es tracta 
d’una modalitat del futbol molt semblant a 

la convencional però té un seguit de normes que 
fan que sigui practicable per qualsevol persona 
independentment de l’edat, el sexe o l’estat fí-
sic dels participants. La norma principal és que 
no es pot córrer i tenim un màxim de tres tocs 
cada vegada que arriba la pilota a un jugador. 
És una forma de jugar a futbol però de manera 
més relaxada i amb menys impactes, i per tant, 
més adequada per a la gent gran.

L’objectiu principal d’aquesta activitat és dina-
mitzar un sector de la població que normalment 
no participa en les altres activitats que s’orga-
nitzen. A part d’això el Walking Futbol et permet 
obtenir benefi cis físics, psicològics i també so-
cials.

L’activitat va tenir una molt bona rebuda a El Far 
ja que cada dimecres a les 11.30 del matí, ens 
posàvem les botes i trencàvem el suor de la mi-
llor manera possible. Les sessions normalment 
es basen en un escalfament, ja sigui a través 
de jocs o moviments articulars, els estiraments 
i fi nalment el partit. Durant el curs també vam 
introduir algun altre esport com el bàsquet o 
l'handbol per dur a terme l’escalfament i així es 
feia encara més entretingut. 

Al principi va costar una mica però de seguida 
vam agafar el ritme i només el confi nament ens 
va poder aturar. M’agradaria donar les gràcies 
a tots els que vau formar part d’aquesta bonica i 
saludable activitat i dir-vos que de seguida que 
es pugui ens tornarem a posar en marxa i amb 
més ganes que mai! 

Marçal Noguer
Consell Esportiu Alt Empordà

TALLER DE PINTURA EL FAR D’EMPORDÀ
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UN ANY A COREA DEL SUDUN ANY A COREA DEL SUD

Després de viure un any a Corea, he après 
moltes coses noves sobre la seva cultura 
i història, com viu la gent allà, i he tingut 

l’oportunitat de menjar els millors plats tradicio-
nals i també viatjar i visitar diverses zones del 
país.

El primer semestre vaig visitar ciutats i zones 
properes a l’àrea metropolitana de Seül. Per 
exemple Nami Island, una illeta petita que s’ha 
convertit en una zona turística pels seus boscos 
colorits. També vaig visitar l'illa de Ganghwa, 
un lloc estratègic on històricament hi va haver 
enfrontaments amb tropes i embarcacions fran-
ceses, japoneses i nord-americanes.

Una de les visites més memorables que vaig fer 
és Suwon, una ciutat històrica que havia sigut 
capital del regne. El patrimoni històric a desta-
car de Suwon és la fortalesa de Hwaseong.

Durant les vacances d’hivern vaig tornar a casa 
durant dues setmanes per celebrar el Nadal 
amb la família. Quan vaig tornar a Corea a prin-
cipis de gener, vaig aprofi tar per viatjar i anar a 
ciutats més llunyanes i passar-hi la nit. 

Al gener vaig anar a Busan, la segona ciutat 
més poblada del país, situada al sud de la pe-
nínsula. Coneguda pel Festival Internacional de 
Cinema, la ciutat té molts punts d’interès com 
ara la platja de Haeundae, un gran mercat de 
peix, i el colorit poblet de Gamcheon Culture Vi-
llage. Allà hi vaig provar els seus coneguts pas-

tissets de peix i els dolços hotteok, que són una 
mena de pa fregit farcit amb sucre i diverses 
llavors. El que més em va agradar de Busan va 
ser el temple budista Yonggungsa a primera lí-
nia de mar. 

El febrer vaig anar a la capital del Japó, Tòquio, 
i en tornar, com que a Àsia la COVID-19 comen-
çava a ser un problema seriós, la residència 
d’estudiants on vivia em va posar en quarante-
na dues setmanes. Després d’això, el coronavi-
rus es va començar a expandir per la península 
coreana i el govern va demanar a la gent que 
evités sortir de casa per fer vida social si no era 
necessari. 

A Corea mai es va confi nar a tota la població, 
sinó que es va rastrejar a la gent que havia es-
tat en contacte amb persones contagiades i se 
les va confi nar. Les escoles i universitats van 
optar per fer classes online i es van tancar llocs 
culturals com museus, galeries d’art i també lo-
cals d’oci nocturn. Poc més d’un mes després, 
la situació va anar millorant i ja es va poder fer 
vida més normal, tot i que molts establiments 
continuaven tancats. 

Durant la primavera vaig aprofi tar per anar a 
molts parcs i fer pícnics sota els cirerers fl orits, 
i quan va baixar el ritme dels contagis, vaig tor-
nar a visitar nous indrets del país.

Una ciutat de la que no havia sentit parlar mai 
i em va sorprendre molt és Songdo, una de les 
primeres smart city del món. 
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Songdo és una ciutat que està pensada per 
buscar una alternativa a la capital, Seül, que és 
el nucli del país i està bastant saturada.

Songdo està en creixement constant i ja comp-
ta amb diversos centres comercials, el Central 
Park on hi ha un canal d’aigua, i també s’hi estan 
construint museus i nous centres d’art i cultura.

Al juny vaig visitar Sokcho i 
Gangneung, a la costa de 
l’est de la península. Vaig 
aprofi tar per anar a la platja 
i em va sorprendre que els 
coreans no anaven en bikini 
o banyador, la majoria d’ells 
anaven a la platja amb roba 
aquàtica i en lloc de parar el 

sol com fem nosaltres, alguns se’n protegien 
amb tendes de campanya. A Sokcho hi vaig po-
der menjar peix cru i marisc fresc a l’estil coreà.

A part de tenir ciutats boniques plenes de pa-
trimoni històric i cultural, Corea ofereix moltes 
més coses de les que gaudir, com ara la seva 
gastronomia. Els meus preferits són la barba-
coa coreana, el kimchi jjigae (estofat de col 
fermentada que porta trossos de carn de porc, 
ceba i tofu), el jokbal (peus de porc), el haemul 

pajeon (truita de marisc amb ceba tendra), na-
engmyeon (fi deus amb gel, vinagre, verdures i 
ou), entre altres. 

També vaig anar als balnearis tradicionals del 
país, els jjimjilbang. Es tracta d’unes aigües ter-
mals i sauna on moltes famílies solen anar un 
cop a la setmana, o al menys un cop al mes per 
relaxar-se i fer una neteja més intensa que una 
simple dutxa: s’utilitzen uns guants rugosos per 
exfoliar la pell morta. Les saunes solen estar en 
una zona comuna separada, ja que les aigües 
termals estan separades per sexe perquè s’hi 
va sense roba. Sí, totalment despullats! 

Cal mencionar també els noraebangs, que nos-
altres potser coneixem millor com karaokes. Els 
noraebangs són habitacions privades que es 
lloguen per hores i s’hi sol anar després de so-
par amb amics o després d’una nit de festa. Hi 
anava tot sovint tant amb amics i amigues que 
també estaven d’intercanvi com amistats locals 
i sempre era diversió assegurada!

Una altra cosa que trobaré a faltar és el seu 
transport públic, que és excepcionalment efi ci-
ent: Es pot arribar a pràcticament tot arreu del 
país i, personalment, mai he vist cap retard en 
els serveis, sempre puntual. 

A Corea m’hi he sentit sempre molt a gust i tor-
naria a repetir aquesta experiència sense pen-
sar-ho dues vegades! És un país que ja fa un 
temps que està agafant presència internacional 
i cada cop se’n parla més. Tinc ganes de veure 
com evoluciona, ja que durant aquest any he 
vist molts projectes de nous museus i grans edi-
fi cis per Seül i ciutats properes. De ben segur 
que hi tornaré!

Mireia Casademont
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T
ornem a parlar d’aquelles paraules que molts de nosaltres diem de manera ben diferent. N’hi ha 

algunes que potser no les hem sentit mai i totes plegades no deixen de ser ben curioses i divertides.

Malgrat aquesta petita ressenya, pensem que cada una d’aquestes paraules pot tenir variables 

diferents o adaptacions segons el parlar propi de cada indret. Això ens mostra i ens fa pensar en quant 

podem gaudir de la riquesa de la nostra llengua.

Us animem a tots a participar-hi i a fer-nos arribar noves paraules per a les properes edicions.

Esperem que aquestes siguin del vostre grat i us facin entretenir.

I TU, COM HO DIUS?I TU, COM HO DIUS?
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EL FAR, L’AGUAIT DE L’EMPORDÀ,EL FAR, L’AGUAIT DE L’EMPORDÀ,
CACEM UN MITE I REPASSEM ELCACEM UN MITE I REPASSEM EL
PASSAT D’AQUEST PAISATGE.PASSAT D’AQUEST PAISATGE.

El passat, a la cultura popular, sempre ha estat 
un calaix que ha servit per explicar llegendes, 
moralines o modus vivendi. Cada vegada més 
l’afany de la veritat, aquesta necessitat imperi-
osa de la humanitat en voler saber més i més, 
ha anat posant al descobert traces que ens per-
meten dibuixar el passat. Amb el ben entès que 
al poble tenim un gran aguait de la plana em-
pordanesa, un espai per embadalir a qualsevol 
que li faci un cop d’ull, es faran un seguit de 
refl exions envers el paisatge antic. Per tal de re-
cordar, donar llum i color a períodes despintats 
i fi ns i tot oblidats. 

Retrobem-nos, l’Empordà. Un llenç de paisat-
ges diferents entre si i canviants al llarg del 
temps (costa, rierols, estanys, zones aspres i 
muntanyoses). Un escenari de l’activitat geolò-
gica, animal i humana. Al període geològic del 
Neogen (comprès entre 25 - 3 milions d’anys), 
una depressió tectònica anirà provocant un en-
fonsament el qual actualment coneixem com 
la plana empordanesa, deixant el Montgrí com 
una resta del que podia haver estat. Durant un 
període molt llarg, esdevindran avançaments i 
retrocessos marins, fi ns a quedar quelcom simi-
lar al que podem trobar a la imatge. Els Pirineus 
ja s’haurien format i s’acabaria de formar la Gar-
rotxa. El moviment de les plaques tectòniques 
estaria començant a formar el Mar Mediterrani, 
aigües marines poc profundes que negaran la 
plana. Provocant que s’apropi la línia de costa 
als límits d’aquesta depressió: a nord als Piri-
neus empordanesos i aspres, a l’oest a la Gar-
rotxa d’Empordà, i sud als terraprims. D’aquesta 
manera podria ser factible que, hipotèticament, 
s’amarressin vaixells al turó del Far. Però, hi ha-

via humans que poguessin navegar en aigües 
del golf empordanès? No. 

Les terres de l’actual Catalunya eren poblades 
per uns parents nostres, evolutivament parlant. 
Diferents restes d’espècies de primats. Entre la 
Seu d’Urgell i el Vallès diferents jaciments pale-
ontològics han detectat la presència d’espècies 
similars a les mones de Gibraltar; algunes espè-
cies de la família dels Gibons, Pliopithecus can-
matensis; o similars als goril·les Egarapithecus 
narcisoi.  Entre 12 i 9,5 milions en Pau (Piero-
lapithecus catalaunicus), la Laia (Pliobates ca-
taloniae) i en Jordi (Hispanopithecus laietanus) 
habitaven les selves del principat. Primats amb 

Alguna vegada hem sentit a dir: “… a la muralla d’El Far hi havia anelles on s’amarraven 
els vaixells antics”. Ja sigui per repetició o potser en broma, aquesta frase es converteix 
en faula. Quina validesa té? 
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noms d’humans i poques semblances amb els 
humans. No se’ls coneix tecnologia i no sembla 
que poguessin amarrar vaixells.

 El Quaternari precedeix al Neogen. És un perí-
ode que s’estén fi ns a l’actualitat. És en aquest 
context on els sediments fl uvials i dels torrents 
que desemboquen les aigües cap a la plana, 
molt lentament aniran reomplint l’espai ocupat 
per aigües marines. Entre 3 milions d’anys i 12 
mil anys el clima està marcat per oscil·lacions 
climàtiques que anomenem glaciacions. Uns 
períodes d’extrema fred, es generaren uns 
grans casquets polars, fent baixar el nivell del 
mar. Les terres que trepitgem estan a prop 
dels tròpics, provocaria que aquests períodes 
freds ens toquessin de forma col·lateral o més 
atenuats i sols en moments concrets. La fl ora 
i la fauna d’aquest període trobada a Incarcal 
(Crespià) en relata un període força benèvol a 
la zona que avui conformen les terres gironines. 
Alguns arbres fossilitzats trobats en aquest jaci-
ment són: llorers i magnòlies. De restes de fau-
na s’han detectat rinoceronts, cérvols i bòvids, 
mamuts, dents de sabre, diferents amfi bis i aus 

ens descriuen una fauna rica. L’arribada dels 
primers humans a l’Empordà no se sap amb 
certesa; a dia d’avui no tenim restes que ens 
confi rmin una edat concreta. L’espècie humana 
s’origina fa uns 1,9 milions d’anys, l’Homo habi-
lis. Surt d’Àfrica fa uns 1,8 - 1,7 milions d’anys 
en forma d’Homo Georgicus. Entre 1.200.000 
anys i 800.000 anys es detecta presència hu-
mana a la península. A Guadix-Baza (Andalu-
sia) amb materials lítics i a la serra d’Atapuerca. 
A la Cauna de l’Aragó (Taltaüll, Rosselló) hi ha 
evidències de l’Homo heildelbergensis, un pre-
neandertal de 600.000 anys. 

El paisatge és dinàmic, tindria aspectes diver-
sos. La línia de costa estaria més lluny en èpo-
ques més fredes i predominarien les praderies. 
En èpoques temperades, s’endinsaria a terres 
més planes i fondals. El bosc de ribera es de-
tecta mitjançant les restes de salzes, roures, 
verns, predominaria a les zones baixes i vora 
de corrents d’aigua. En zones muntanyoses es 
detecta el bosc de roure, pi roig, bedoll. Ho po-
blarien animals com cérvols, cavalls salvatges, 
óssos de les cavernes, guilles polars, lleons 
de les cavernes, linx de les cavernes, diferents 
amfi bis i rèptils preses de l’àguila daurada, o 
també altres aus com perdius roges, trencalòs 
entre altres. 

A l’Empordà la presència humana en aquest 
període, el paleolític inferior, és escadussera. El 
jaciment que aporta més dades és el Cau del 
Duc (Torroella de Montgrí). Altres evidències 
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d’aquest període encara que pobres són a Vila-
fant, Garrigàs, Sant Climent o Roses. Amb unes 
cronologies de fa més de 300.000 anys, quan 
els humans ja dominaven el foc. La tecnologia 
d’aquests homínids útils eren les destrals de 
pedra, algunes eines que els permetrien des-
carnar animals, eines de fusta, cordes. També 
eines per treballar la fusta. Els grans artesans 
de materials vegetals, com ara la fusta foren els 
Homo neanderthalensis. Així ho demostren jaci-
ments com l’Abric Romaní (Capellades, Iguala-
da). A l’Empordà trobem jaciments amb presen-
cia de neandertals, entre 150.000 anys i 28.000 
anys, a Boadella o a Garrigàs. Tot i dominar la 
fusta no coneixem restes de vaixells d’època 
neanderlaiana. Els Homo sapiens, una espècie 
contemporània als neandertals i que perdura 
avui dia en nosaltres, va ser i és una gran cons-
tructora naval. Fa 40.000 van poder arribar a 
Austràlia per mar. Les evidències de comerç i 
poblacions de diferents espais del planeta ens 
relaten el coneixement naval o simes no fl uvial 
d’algunes societats prehistòriques. Les evidèn-
cies més patents són ja al fi nal de la prehistòria, 
a l’edat del ferro. S’han trobat dibuixos i canoes 
i petites embarcacions conservades.

El paisatge d’inicis de la prehistòria poc s’as-
semblaria al de l’actualitat. Les aportacions fl u-
viomarines i l’assecament d’estanys i rierols per 
a terres de conreu han modifi cat enormement la 
plana. Però podem dir amb força certesa que 
seria complicat amarrar vaixells a les muralles 
del poble. El treball en equip, formes de llen-
guatge primitiu, acumulació de saviesa o la tec-
nologia han permès l’èxit evolutiu i la perdurabi-
litat de la nostra espècie. L’evolució de les eines 
i els nous invents porta molt de temps. Tampoc 
apareixen en un sol lloc per mitjà d'intercanvis 

d’idees podent arribar allà on la ment i el cos 
humà pugui arribar. La difusió d’aquestes idees 
permet facilitar la vida dels nostres ancestres. 
Algunes idees perduren, altres es perden i al-
tres es modifi quen. Però totes deixen un rastre. 
Ja siguin materials arqueològics (eines, ceràmi-
ca, poblats, enterraments, ossos…), pintures i 
amb l’arribada de la història i l’escriptura. Per 
això podem fer recerca i conèixer millor el nos-
tre passat i a vegades, mal ens pesi, desmentir 
mites que potser ens agradaria que fossin veri-
tat. Després d’haver passejat de forma “súper 
exprés” pels paratges juntament amb els habi-
tants d’aquests indrets, cal recordar que el mot 
paisatge és un concepte d’ideal romàntic. Va 
des d’una visió estètica, a una visió de salva-
guarda. Pot tenir diferents sentits, depèn de les 
necessitats, ja siguin econòmiques, pedagò-
giques, divulgatives o simplement per “postu-
reig”. Qui el mira li dona sentit. Però en la so-
cietat actual, la del coneixement i en un poble 
com el nostre. No està de més refl exionar sobre 
el paisatge.
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L’any passat vaig tenir la 
meravellosa oportunitat 
de poder fer un Eras-

mus a Amsterdam durant 6 me-
sos al fi nal del meu últim any 
de la carrera en Biotecnologia. 
Vaig triar aquest destí perquè 
Holanda és un país que sem-
pre m’ha cridat l’atenció, i des-
prés de passar mig any vivint 
allà, em va robar el cor. 
Els Països Baixos és un país 
anomenat així perquè junta-
ment amb una part de Bèlgica 
i Luxemburg constitueixen un 
territori pantanós que es troba 
sota el nivell del mar, és a dir, 
uns aiguamolls. En aquesta ter-
ra fangosa i constantment inun-
dada pel mar no hi volia viure 
ningú, excepte els primers ho-
landesos que, a base de temps 
i esforç, van anar construint ca-
nals per contenir l’aigua i po-
der construir cases i ciutats. 
D’aquesta manera, els neer-
landesos van formar Holanda, 
un país fet del no-res a partir 
d’anar guanyant terreny al mar. 
De fet, Amsterdam, la capital 
fi nancera, signifi ca literalment 
“presa del riu Amstel”. Malgrat 
que aquesta sigui la ciutat més 
famosa i habitada, la verdade-
ra capital política on resideix el 
govern dels Països Baixos és la 
ciutat de La Haia. 
Una de les característiques 
més destacades d’Holanda 
que és coneguda arreu del 
món és la cultura de la bici-
cleta. A diferència d’aquí, els 
neerlandesos no consideren el 
ciclisme com un hobby sinó el 
principal mitjà de transport. La 
utilització de la bicicleta està 

HOLANDA EN SIS MESOSHOLANDA EN SIS MESOS

tan estesa arreu del país que hi 
ha carrils bici al costat de tots 
els carrers, carreteres, autovi-
es i autopistes, fi ns a tal punt 
que es pot viatjar a través de 
tot el país en bici. 
Irònicament, en aquest món 
dedicat a la bicicleta, a nivell 
cultural els ciclistes són els que 
tenen la prioritat número 1 per 
sobre dels vianants, així que 
si us passegeu algun dia pels 
carrers dels Països Baixos, 
haureu d’anar molt en compte 
ja que no us trobareu mai una 
bicicleta que es pari per dei-
xar-vos passar, sinó al contrari. 
Per a les persones que no es-
tem acostumats a aquesta fal-
lera per la bicicleta, al principi 
és difícil localitzar els carrils 
bici (ja que moltes vegades es 
confonen pels mateixos de via-
nants) o recordar-se de mirar si 
ve algun ciclista abans de tra-
vessar-lo; però després d’estar 
a punt de ser atropellat un pa-
rell de vegades, ho aprens molt 
ràpid.
A nivell social i cultural, els 
neerlandesos són més reser-

vats de caràcter que el que 
estem acostumats aquí, però 
d’entrada són força simpàtics 
i oberts a conèixer gent nova, 
contràriament al que es pugui 
pensar dels països nòrdics. La 
població holandesa té una de 
les mitjanes d’altura més altes 
d’Europa, de manera que, en 
general, a part de tenir els ulls 
clars i ser bastant rossets, són 
molt alts.
Una de les coses que més em 
va impressionar dels holande-
sos és el seu compromís amb 
el medi ambient. Tenint en 
compte que els Països Baixos 
es troben per sota el nivell del 
mar, l’increment d’aquest de-
gut al canvi climàtic suposa la 
desaparició de gran part del 
país. Per aquest motiu, els ne-
erlandesos prenent moltes me-
sures per reduir l’impacte am-
biental, començant per l’ús de 
la bicicleta. A Holanda, els cot-
xes híbrids són molt comuns i 
no és gens estrany veure’n car-
regant electricitat pels carrers 
d’Amsterdam. A més a més, hi 
ha gran quantitat d’edifi cis ar-
reu del país que disposen de 
plaques solars, malgrat les po-
ques hores de sol que hi ha les 
aprofi ten al màxim per a produ-
ir energia. I per últim, a nivell 
cultural els holandesos tenen 
una gran consciència del canvi 
climàtic i prenen gran quantitat 
de mesures per reduir l’impac-
te ambiental individual.
Malgrat estar culturalment més 
avançats que nosaltres en al-
guns aspectes, en d'altres es-
tan una mica desfasats. Per 
exemple, en la cultura holan-

  Amsterdam
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desa està molt estès el costum 
de donar a llum a casa, tal i 
com es feia tradicionalment en 
el passat. En conseqüència, la 
gran majoria de mares donen 
vida a les seves criatures a les 
seves llars amb tan sols l’ajuda 
d’una llevadora. Això fa que, si 
hi ha alguna complicació a ve-
gades no es pugui solucionar, 
fet pel qual Holanda és un dels 
països que tenen una taxa de 
mortalitat en natalitat més alta. 
L’holandès és una llengua ger-
mànica que es parla arreu dels 
Països Baixos i a una part de 
Bèlgica anomenada Flandes. 
És similar a l’alemany de la 
mateixa manera que ho és el 
català del castellà o el fran-
cès. Tot i així, a molts neerlan-
desos no els fa gràcia que es 
compari la seva llengua amb 
l’alemanya, segons ells “l’ale-
many és com un holandès mal 
parlat i pronunciat”, mentre els 
alemanys opinen exactament 
el contrari. Malgrat que actual-
ment entre els dos països hi ha 
harmonia, avui dia encara exis-
teix una certa hostilitat per part 
d’alguns holandesos cap als 
alemanys degut a la Segona 
Guerra Mundial. Durant aquest 
confl icte, Holanda va perme-
tre la invasió nazi després de 
les amenaces de bombardejar 
Amsterdam i altres ciutats im-
portants. Tot i així, l’actitud ho-
landesa d’una gran part de la 
població va ser molt lluny de la 
rendició, i es va crear una fac-
ció anomenada “Resistència” 
que s’oposava a l’Alemanya 
nazi. Com a resposta, el poble 
neerlandès va ser reprimit molt 
durament durant els anys de la 
guerra, creant un ressentiment 
que encara dura en l’actualitat. 

Com he comentat abans, Am-
sterdam és la capital fi nancera 
i la ciutat més famosa d’Holan-
da. De fet, l’estructura de ca-
nals que constitueix el centre 
de la ciutat forma part del patri-
moni de la UNESCO. A part de 
ser una ciutat molt bonica, Am-
sterdam ofereix una gran quan-
titat d’atractius turístics i activi-
tats per fer. Entre els museus 
d’art més famosos, es troba 
el Van Gogh, el Rijksmuseum 
(que disposa de les obres més 
famoses de Rembrant) i MoCo 
Musem (on estan exposats ar-
tistes com Banksy i Warhol). 
També és molt famosa la casa 
d’Anna Frank, on ella i la seva 
família jueva es van mantenir 
amagats durant dos anys du-
rant l’holocaust. Amsterdam 
també disposa d’un mercat fl o-
tant, paradetes que es troben 
situades sobre un canal, ano-
menat el mercat de les fl ors. A 
més a més, Amsterdam també 
disposa de gran quantitat de 
parcs enormes i increïbles com 
el Vondelpark o gran quantitat 
de cerveseries artesanes com 
la Brouwerij’t IJ. 
A part de la capital fi nancera, 
també hi ha gran quantitat de 
ciutats a Holanda que mereixen 
ser visitades per la seva belle-
sa, com ara Utrecht, Harleem, 
Amersfoort o la Haia. També hi 
ha pobles tradicionals molt vi-
sitats com ara Hoorn, Edam o 
Giethoorn. Entre aquests, des-
taca el poble Zaanse Schans 
pels seus característics molins 
de vent, símbol del país. A més 
a més, durant la primavera hi 
ha gran quantitat de zones que 
disposen dels famosos camps 
de tulipes, tot i que, els més 
bonics de tots es troben en el 
parc turístics fl oral anomenat Aina Arbusà

Keukenhof.  
Viure a Amsterdam durant 6 
mesos va ser una gran experi-
ència en la meva vida que em 
va fer obrir molt la ment. Dono 
suport a tothom que s’estigui 
plantejant fer un canvi d’aires 
durant una temporada. Feu-ho 
realitat perquè crec que apren-
dre d’una cultura diferent et fa 
créixer molt com a persona i 
tenir una nova perspectiva de 
tot el que t’envolta. Holanda és 
un país preciós en el que m’ho 
vaig passar molt bé, i recoma-
no visitar-lo almenys un cop a 
la vida i gaudir del viatge.

   Keukenhof

  Zaanse Schans
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D
iuen que el pas dels anys és inevitable però envellir és opcional. També diuen que els anys de 

vida no són rellevants, sinó que allò més important és la vida dels anys. Aquí tenim novament 

una bona mostra d’unes boniques imatges que us descobrim, que ens acosten al seu passat 

i alhora al seu present. Fotografi es de gent lluitadora, valenta, treballadora, savis de cor i d’esperit i 

que formen part d’un trosset de la història del nostre poble. 

Us convidem a tots a participar en aquesta pàgina de la revista en les properes edicions. Farem un 

viatge plegats cap a uns quants anys enrere.

Hem de dir certament que, on hi ha hagut foc, sempre hi queda caliu!

PASSAT I PRESENTPASSAT I PRESENT
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DRET HEREDITARI A CATALUNYADRET HEREDITARI A CATALUNYA

El dret heredita-
ri és una de les 
branques del 

dret a la que qualse-
vol de nosaltres ens 

veiem implicats d’una 
manera o altra en al-
gun moment de la 
nostra vida. Es tracta 
d’un aspecte del que 
ens fa una mica de 

mandra parlar-ne, però els que ens dediquem 
a aquestes qüestions, us assegurem que sem-
pre és millor deixar-ho tot lligat un cop deixem 
aquest món, i d’aquesta manera els que que-
den per continuar gaudint dels nostres béns ho 
facin de la manera més simplifi cada i senzilla 
possible. Si mentre hem viscut, no hem volgut 
complicacions pels nostres, no sé perquè les 
hem de voler quan marxem i ja no estem amb 
ells.

Quan es parla amb algú relativament jove 
(menys de 50 anys) si ha fet testament o no, la 
primera frase que normalment et diu és: nooo, 
jo no em penso morir encara!!! Aquesta respos-
ta és un greu error per part de qui la pronuncia 
doncs fer testament no és sinònim de morir-se, 
evidentment, res més lluny de la realitat.

A Catalunya, com a d’altres CCAA, tenim un 
dret de successions propi, i conté unes parti-
cularitats que el diferencien del Dret estatal. A 
Catalunya és tradició, i des de la publicació del 
Llibre IV del Codi Civil Català (el que es dedica 
al dret de successions) és obligatòria, la insti-
tució d’hereu doncs es tracta d’una fi gura his-
tòrica la qual estava pensada per mantenir la 
productivitat agropecuària de la Masia. Amb el 
pas del temps, ja no s’obliga a instituir hereu o 
pubilla al primogènit sinó que es pot fer a qual-
sevol persona, sense perjudici del 25% d’allò 
que s’anomena legítima, la qual és una part de 
la massa hereditària de la qual el testador no 
pot disposar sinó que aquest percentatge ha 
d’anar obligatòriament als fi lls (o nets).

Hi ha dues maneres de tenir dret a adquirir una 
herència: essent benefi ciari d’un testament en 
el qual el testador (causant) ens ha nomenat 
hereu o legatari, o bé sense aquest document, i 
llavors l’herència s’anomena ab intestato.

El testament és un document mitjançant el qual 
una persona expressa la seva voluntat de des-
tinació dels seus béns (a excepció dels poders 
de representació, usdefruits o drets d’ús) a una 
o més persones, establint llegats (béns con-
crets a una persona concreta), o qualsevol altra 
disposició testamentària que veurem després. 
Aquesta opció és la més recomanada doncs 
facilita molt els tràmits que ha de fer la família 
davant notari, registres, etc.

L’herència ab intestato es 
produeix quan el causant 
ha mort sense deixar dit 
el destí dels seus béns. 
S’ha d’anar a buscar els 
hereus més propers: fi lls, 
nets, vidu vídua, i així 
successivament fi ns arri-
bar a poder heretar l’administració pública (Ge-
neralitat de Catalunya en el nostre cas) si no es 
troba cap familiar del causant.

S’ha de dir que qui ha de demostrar que és he-
reu d’algú, és qui es creu amb la legitimitat de 
fer-ho, i ningú vindrà a buscar a casa seva a 
una persona a la qual se li suposa benefi ciària 
dels béns d’un difunt (allò que hem vist a les 
pel·lícules, com quasi bé sempre, no s’ajusta a 
la realitat del nostre dret i no és l’habitual a la 
vida quotidiana).

Un cop som hereus nomenats per un testament 
o per la llei (ab intestato), hem de formular una 
declaració davant notari que es diu acceptació 
de l’herència. Aquest document expressa la 
nostra voluntat de voler adquirir els béns, drets 
i obligacions del causant als quals tenim dret 
d’acord, o bé amb el testament o bé amb la de-
claració notarial. Existeix també la possibilitat 
de repudiar l’herència si comprovem que l’ac-
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tiu de l’herència no supera el passiu i ens pot 
perjudicar econòmicament, per tant no estem 
“obligats” a heretar, però el que sí que estem 
obligats és a acceptar l’herència o repudiar-la 
per complet, no podent fer separacions de la 
mateixa i voler només el que considerem bo i 
deixar el que ens pot perjudicar.

Un cop arribats a aquest punt tenim una de les 
peculiaritats del Dret successori català que el 
diferencia amb el Dret Comú o espanyol. La le-
gítima és aquella part del patrimoni del causant 
de la qual no pot disposar lliurement i que a Ca-
talunya la llei fi xa en un 25% de tota la massa 
hereditària (a Espanya són 2/3 amb excepció de 
la millora pels fi lls). Cal apuntar aquí que aquest 
25% és per tots els legitimaris, és a dir en una 
herència de 100, la legítima per un fi ll és de 25, 
i si hi haguessin dos fi ll seria de 12,5 per cada 
fi ll. El dret a la legítima a Catalunya prescriu als 
10 anys i a aquesta s’han d’afegir els béns fruit 
de donacions durant els 10 anys anteriors a la 
mort del causant.

Una altra diferència del dret successori català 
amb el comú és l’establiment de la quarta vidu-
al, però en un article tan general com aquest se-
ria complicat explicar-ho com es mereix aques-
ta fi gura jurídica. Molt simplifi cadament seria 
una compensació econòmica que té el vidu su-
pervivent (inclús en parelles de fet) a cobrir les 
seves necessitats bàsiques un cop ha mort la 
seva parella.

Altres fi gures de dret successori són els pactes 
successoris (establiment d’hereus en vida), els 
codicil·lis (atribucions dineràries o llegats) que 
funcionen molt bé quan hi ha béns en països 
diferents, i l’establiment de marmessor (admi-
nistrador de l’herència), etc.

Un cop ja s’han donat aquestes quatre pinze-
llades al dret hereditari català, ens podem pre-
guntar si hem de fer testament o no, i quan ho 
hem de fer. Tal i com ja s’ha expressat al co-
mençament de l’article, el testament és un ins-
trument senzill, barat i que simplifi ca tràmits als 
que sobreviuen al causant, o sigui que per tant, 
la resposta a la primera pregunta hauria de ser 
un sí rotund. La resposta a la segona pregunta, 
la del quan, ja pot ser una mica més laxa i aquí 
podríem entrar a discutir si el moment idoni pot 
ser quan formem una família, quan comencem 
a ser propietaris de béns, o bé quan ja tenim 
una certa edat que ens fa suposar que el nostre 
patrimoni ja ha tocat sostre i potser ja no l’aug-
mentarem més.

Per fi nalitzar, dir que un testament només és và-
lid si està protocol·litzat per un notari, qui dona 
la fe pública, i tot i que els testaments poden fer-
se hològrafs (de puny i lletra del causant), han 
d’haver “passat” per un notari per poder constar 
en el registre central d’últimes voluntats que és 
l’organisme que disposa dels testaments de to-
tes les persones, i va substituint els fets a poste-
riori per una mateixa persona, doncs recordem 
que al llarg de la vida una persona pot anar fent 
tots els testaments que vulgui però l’únic que 
tindrà validesa serà sempre l’últim.

Quan s’és propietari d’un patrimoni considera-
ble i la voluntat del testamentari és deixar béns 
per a fi ns concrets o a diferents persones dife-
rents, el més assenyat és demanar consulta a 
un especialista que el guiarà correctament pel 
camí del dret sempre respectant la idea origi-
nària del causant i de la seva pròpia voluntat 
testamentària.

Luis Martínez Gil. Policia i Advocat
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CAMINANT CAP A LA NOVACAMINANT CAP A LA NOVA
NORMALITATNORMALITAT

Acostumats a ser ultra productius i a no 
parar mai, de cop tot canvia. Arriba la 
pandèmia i, amb ella, neix un escenari 

surrealista, la ja anomenada “nova normalitat”. 

Hem obert un sac ple de pors, uns monstres 
que crec que estan totalment justifi cats. No es 
pot encarar una situació totalment desconegu-
da sense por. El Coronavirus ens ha anat 
desmuntant la nostra rutina diària, la nos-
tra estimada zona de confort. S’ha car-
regat tots els plans de futur i el funcio-
nament de la societat al qual estàvem 
acostumats. Ningú no s’ho esperava. 

Tots en algun moment o al-
tre hem transitat aquest 
sentiment de por i ens ha 
fet treure parts de nosaltres 
que potser desconeixíem. La 
ràbia, la creativitat, saber 
estar sol, normalitzar el fet 
de no ser productiu… 

Doncs, hem tingut l’opor-
tunitat d’aprendre a valo-
rar l’altra cara de la mone-
da, a rebaixar els estímuls 
i el ritme frenètic que ens 
autoimposàvem. Hem deixat 
de fer moltes coses i n’hem re-
près moltes altres. També ens 
hem sentit vulnerables (tant indi-
vidual com col·lectivament) i això, ens ha fet 
qüestionar la creença de tenir-ho tot a l’abast 
que teníem tan ben inculcada. 

Potser no podíem amb tot tal com pensàvem.

He vist que no hi ha una única manera d’en-
carar aquest escenari. Són moltes decisions i 
circumstàncies singulars que cada un de nos-
altres hem experimentat de manera molt única 
i personal. 

Penso que la situació ha fet sentir-nos més a 
prop dels que tenim a prop i espero que quan 
la COVID marxi això no s’esvaeixi.

El que sé del cert és que ens hem vist obligats a 
adaptar-nos dia a dia. La manera com ara orga-
nitzem l’activitat econòmica (teletreball) i la so-
cietat (videotrucades que esdevenen trobades 

familiars, jugar en família, el somriu-
re que ara ens oculta la mascare-
ta…) és diferent de com feia anys 
que fèiem.

Precisament això m’ha fet qüesti-
onar moltes vegades si la pandè-
mia haurà marcat un abans i un 

després, si esdevindrà un 
canvi de paradigma o si 
ens ha convertit en per-
sones diferents. Encara 

no he aconseguit cap res-
posta concisa. Però, espero 
que aquest espoli de llibertat 

serveixi per valorar aquell 
“essencial invisible als ulls”, 
que ens va descobrir el Pe-
tit Príncep.

Soc conscient que tinc molta 
sort i que tota aquesta refl exió, 

on al meu voltant ha imperat la sa-
lut, potser seria diferent si l’hagués 

viscut des d’una altra realitat… 

Estan sent uns mesos d’aprenentatge a tots els 
nivells. Hem deixat moltes persones pel camí 
que ens han fet adonar com en som de fràgils, 
sigui quina sigui la nostra edat o la nostra con-
dició.

Això sí, una vegada més, la vida m’ha reafi rmat 
que, al fi nal, davant l’adversitat acabem trobant 
sempre les eines per tirar endavant. 

Nàdia Cruañas

us ens ha anat 
diària, la nos-

ort. S’ha car-
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Per què és important conèixer entorns diferents al teu?er què és important conèixer entorns diferents al teu?
LA MEVA ESTADA A ROCHESTERLA MEVA ESTADA A ROCHESTER
COM A PUNT DE REFLEXIÓCOM A PUNT DE REFLEXIÓ

De ben segur que aquest 2020 ens ha fet 
replantejar algunes coses de les nos-
tres vides. Personalment, he refl exionat 

sobre els meus orígens i he posat més en va-
lor tot allò que m’envolta. Això ho dic perquè 
a mi sempre m’ha agradat viatjar (com a molta 
gent d’avui dia). Descobrir noves cultures, nous 
llocs, entendre la manera de viure de la gent 
dels diferents països, parlar-hi, aprendre de les 
seves vivències i experiències i, d’aquesta ma-
nera, continuar fent el meu camí. No obstant, 
considero que soc molt mediterrània i empor-
danesa. Per tant, malgrat que viatgi no pretenc 
abandonar les meves arrels en cap moment.

Hi ha moltes maneres de conèixer món: des de 
la més turística fi ns a una que podríem conside-
rar com a més autèntica. De totes maneres, cal 
puntualitzar i especifi car que no sé fi ns a quin 
punt actualment es pot defi nir aquest concepte. 
Suposo que al fi nal tot depèn de la perspectiva 
de com ho viu cadascú.

La tardor passada vaig viure el que per a mi 
va ser una estada autèntica als EUA, més con-
cretament a una ciutat de l’estat de Nova York: 
Rochester. Vaig anar-hi amb diver-
sos objectius, però el més impor-
tant per a mi era el fet d’aprendre 
com funcionava el sistema sani-
tari en aquell país. Com a futura 
professional sanitària volia veure 
altres maneres de treballar i com 
aprenien en un lloc ben diferent 
del nostre. Malgrat que hi vaig 
estar poquet temps, val a dir que 
vaig poder endur-me'n una breu 
pinzellada de tot plegat. 

En un món tan global i canviant és 
necessari formar-se constantment 

i saber adaptar-se en els diferents entorns, per 
molt que sovint ens costi sortir de la nostra zona 
de confort i aventurar-nos a canviar de vida. És 
per això que considero molt important saber 
aprofi tar correctament les oportunitats que la 
vida ens ofereix. Sovint, experiències d’aquest 
estil ens fan respecte o no ens hi atrevim per 
por a no saber què pot passar. També afegir 
que cal esforç i perseverança per aconseguir 
aquests somnis perquè, encara que és molt evi-
dent, ningú ens vindrà a buscar per donar-nos-
ho tot bo i fet. Veure el món i aprendre de cul-
tures diferents és molt gratifi cant perquè t’obre 
molt la ment i les teves experiències fan que sà-
pigues més què és el que realment vols.

No sabria dir si la meva experiència a Roches-
ter farà que en un futur pugui ser millor o pitjor 
professional en el meu àmbit laboral, però el 
que sí sé és que tot això ajuda a veure cap a on 
vols encaminar-te a la vida i quins són els teus 
propòsits. Al fi nal, aquests poden acabar can-
viant amb el temps perquè els humans també 
evolucionem al llarg dels anys, però tenir els ob-
jectius més clars ajuda a saber el perquè d’allò 
que fas a cada moment i considero que això 

és una de les claus en la societat 
d’avui dia perquè cadascú sigui 
feliç a la seva manera. Potser és 
més fàcil explicar-ho que portar-ho 
a la pràctica i aquí ve la necessitat 
d’emfatitzar la necessitat de se-
guir creixent i descobrint nous ho-
ritzons. De viatjar i d’aprofi tar les 
oportunitats en cada moment. Per 
seguir creixent i deixar la teva pet-
jada encara que només sigui en el 
teu petit entorn (perquè tot acaba 
tenint un impacte positiu per petit 
que sigui!).

Eva Arnall
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MN. CARLES SÁNCHEZ,MN. CARLES SÁNCHEZ,
DIACA AL SERVEI DE LA PARRÒQUIADIACA AL SERVEI DE LA PARRÒQUIA
D'EL FAR D'EMPORDÀEL FAR D'EMPORDÀ

Agraeixo l'oportunitat que m'ofereix la di-
recció de la revista Farus de dirigir-me a 
tots vosaltres amb unes línies de presen-

tació.

Nascut a Barcelona el 27 de desembre de 1949, 
vaig estudiar magisteri, exercint com a mestre 
de primària durant quatre anys. Vaig realitzar 
també estudis a l'Escola de Radiodifusió de Ca-
talunya, exercint de locutor, cap de programa-
ció i director gerent de diferents emissores des 
del 1974 fi ns al 1994. Des d'aquest any i fi ns al 
2007 vaig ser responsable, com a delegat epis-
copal, de l'ofi cina de mitjans de comunicació 
del bisbat de Girona.

La meva vida va donar un gir de 180 graus pre-
nent la decisió d’entrar com a monjo al monestir 
contemplatiu de Santa Maria de Solius de l'orde 

cistercenc, ubicat a Santa Cristina d'Aro. Poste-
riorment i després d'un temps de discerniment, 
vaig deixar el monestir i vaig passar a prepa-
rar-me, amb el beneplàcit del nostre bisbe, per 
a l'ordenació diaconal. Vaig ser ordenat el 13 
de juliol del 2014.

En l'actualitat tinc nomenament com a diaca 
de les següents parròquies: Sant Miquel de 
Fluvià, Sant Mori, L'Escala, Empúries, l'Armen-
tera, Montiró, Saldet, Valveralla, Ventalló, Vila-
colum, Viladamat, Vilamacolum, Vila-robau, El 
Far d'Empordà i Siurana. També, en moments 
puntuals i per necessitats parroquials, vaig ser-
vir a les parròquies de Llançà, Portbou, Colera, 
Castelló d'Empúries, Vilanova de la Muga, Vila-
bertran, Cabanes, Vila-sacra i Vilatenim, sem-
pre al servei del rector corresponent. Això sí, 
exercint una responsabilitat més directa a Sant 
Miquel de Fluvià, Sant Mori, Vilamacolum, El Far 
i Siurana.

El bisbe de Girona, Mons. Francesc Pardo, va 
tenir a bé nomenar-me diaca d'aquesta parrò-
quia el 15 de setembre de 2019 amb la missió 
canònica de participar en l'exercici de l'atenció 
pastoral parroquial, en col·laboració amb l'Ad-
ministrador parroquial Mn. Miquel Àngel Ferrés. 
Els dos, actuant en substitució del P. Jaume 
Pratdesaba que per motius de salut va haver 
de deixar aquesta responsabilitat que va exer-
cir durant els últims 40 anys aproximadament, 
essent molt estimat i recordat per la comunitat. 
Va morir el passat mes de febrer a Barcelona.

Un extens i variat currículum que m'ha portat, i 
dono gràcies a Déu per això, en última instàn-
cia, a servir aquesta parròquia i a aquesta po-
blació en qualitat de diaca.

Potser serà bo conèixer la defi nició de diaca i 
quines són les funcions a realitzar.



Al Full parroquial del 20 de juliol de 2014, el bis-
be Francesc, deia: "Els diaques enfortits per la 
gràcia sacramental i en comunió amb el bisbe 
i el seu presbiteri, serveixen el poble de Déu 
en la diaconia de la litúrgia, de la paraula i de 
la caritat. Pertoca al diaca, administrar el bap-
tisme, distribuir l'eucaristia, beneir el matrimoni, 
portar el viàtic als moribunds, llegir la Sagrada 
Escriptura, presidir el culte, el ritus dels funerals 
i realitzar tasques de caritat.

Doncs bé, estimats elfarencs, això, amb la vos-
tra ajuda i acollida, és el servei que intento donar 
a la vostra parròquia. I dic, "la vostra parròquia" 
i no "la meva parròquia", perquè la parròquia és 
vostra. Nosaltres, els mossens, administrem els 
sagraments, coordinem i intentem organitzar 
allò que vosaltres creieu que pot ser d'utilitat pel 
seu desenvolupament.

La veritat és que em sento molt ben acollit per 
tots vosaltres. Encara que resideixi a la recto-
ria de Sant Miquel de Fluvià, durant la setmana 
m'agrada recórrer totes les parròquies compar-
tint temps amb els seus habitants. Dic habitants 
i no feligresos perquè intento treballar en bene-
fi ci de tota persona que em necessiti sigui "de 
missa" o no. Un detall que agraeixo i que em fa 
sentir un més de vosaltres és que quan passo 
pel carrer sempre hi ha algú que es dirigeix a mi 
saludant-me.

Aquest any és excepcional. La COVID-19 ha fet 
ajornar i suspendre moltes de les activitats cul-
turals i festives programades, ja sigui per l'Ajun-
tament o per entitats socials. Quan tornem a la 
"normalitat" no us estranyi que comparteixi amb 
vosaltres alguna d'elles.

El meu caràcter i forma de ser em porta a com-
partir temps amb els "veïns", fer-ho facilita el 
mutu coneixement i que sapigueu de la meva 
disponibilitat cap a qui pugui necessitar-me. La 
veritat és que em sento un veí més, acabat d'ar-
ribar això sí, i com a tal m'agradaria em consi-
deréssiu.

Penso que la parròquia ha d'estar "oberta" a tota 
activitat que s'organitzi. El meu lema preferit és 
"fem parròquia, fem poble" perquè la parròquia 
forma part de la vila, és el poble.

Si alguna cosa em sap greu és no celebrar la 
litúrgia cada setmana en diumenge però, com 
heu vist a l'inici d'aquest article, són moltes 
les parròquies a atendre i el cap de setmana 
no dona més de si. De tota manera celebrem 
cada quinze dies i mantenim "viva" la parròquia. 
Aquesta tardor s'administraran dos baptismes, 
hi haurà primeres comunions, etc.

Agraeixo als pares i mares dels nens de comu-
nió la responsabilitat que han exercit amb la ca-
tequesi familiar. Agraeixo la bona participació 
de fi dels en les celebracions, les seves atenci-
ons, la seva amabilitat... Agraeixo també la gran 
ajuda facilitada per l'Ajuntament en tot el que ha 
calgut sense oblidar-me d’en Met l’agutzil i el 
seu ajudant en Josep.

Podria dir moltes més coses però l'espai no 
dona més de si.

Moltes gràcies a tots i sapigueu que em trobo 
molt a gust entre vosaltres. Enhorabona per 
aquesta publicació, diu molt de vosaltres.

Sempre vostre.

Mn. Carles
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RECUPERANT L'HORT FAMILIARRECUPERANT L'HORT FAMILIAR

Durant molts anys l’hort era una peça clau 
de les llars, que garantia, conjuntament 
amb els quatre animals d’autoconsum, 

la major part de l’alimentació familiar. Els meus 
avis i besavis, ho feien així, amb coneixements  
que passaven de pares a fi lls. 

Enguany hem intentat recuperar l'hort de Can 
Bayés, l'hort de la Mola, a tocar el rentador, 
d'uns 700 m2. A en Quimet li agradava treba-
llar-lo des que es va jubilar, com ja havien fets 
els seus pares, avis, besavis... que havien tre-
ballat sempre de pagès aquí al poble d'El Far.

Ja hi teníem eines antigues per a treballar la 
terra però un petit tractoret que havia comprat 
recentment també ens hi ha ajudat.

Coneixem que perquè una terra sigui fèrtil i hi 
creixin les plantes i els arbres sense problemes 
ha de tenir una certa quantitat d’humus. Molts 
recordem com anys enrere, i segurament a al-
gunes cases i masos del nostre poble encara 
es fa, al corral s’amuntegaven els excrements 
dels animals i s'hi tiraven al damunt les restes 

orgàniques del que es consumia a casa. Sovint 
ho barrejaven amb palla, ho regaven, ho regira-
ven en lluna vella, ho deixaven reposar d’un any 
per l’altre i ho utilitzaven per adobar la terra. Els 
avis a Can Bayés ho feien, nosaltres ara ja no.

A l'hort és molt important l'aigua. Els horts es 
poden regar de diferents maneres però la més 
habitual és per inundació que és el que hem fet 
servir nosaltres. L'aigua surt d’un canal princi-
pal i inunda els canals secundaris on hi ha les 
plantes de l’hort. Cal dirigir l’aigua per tal que 
acabi arribant a tots els racons de l’hort. Ens 
hem ajudat d'una mànega gruixuda i llarga.

Sempre hi ha hagut pou a l'hort dels avis, i en 
Quimet, fa pocs anys en va fer un de més pro-
fund.

El nostre és un hort tradicional, té moltes hores 
de sol, ben orientat a sud, sense grans arbres 
o grans construccions que ens facin ombra du-
rant gran part del dia. Fa molts anys que és de 
la família. Els caminets que divideixen el terreny 
per la meitat que hi hem deixat són els de tota 
la vida, a una banda hi ha plantats fruiters que 
ara són molts joves encara i a l'altra banda és 
on hem fet les "regues" on hi hem plantat les 
verdures.

La caseta d’eines ens va molt bé per a guardar 
les eines i està feta amb molt pocs recursos i 
amb materials reutilitzats. De fet la biga princi-
pal és un tronc d'arbre i des que tinc ús de raó 
que sempre l'he vist igual. No fa més de 5 m2.  
Al seu costat hi ha un petit viver. Està coberta 
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de diferents tipus de parres de raïm.

Nosaltres hem fet una petita zona pel compos-
tador amb uns palets on hi llencem les restes 
vegetals de la poda, restes de menjar... ja veu-
rem si en sortirà algun compost aprofi table.

Hi ha una tanca verda que en Quimet va plantar 
a la banda nord amb xiprers i que ens serveix 
per a delimitar la zona des del camí, i prote-
gir-nos del vent principal de la nostra terra com 
és la tramuntana. De moment nosaltres hem 
afegit una nova tanca a l'est on hem plantat ba-
ladres.  

També hi hem afegit una zona de fl ors i plantes 
aromàtiques i medicinals al voltant de la barra-
ca i del viver.   

Per començar, hem triat cultius fàcils, que crei-
xen ràpid, com ara l’enciam, les cebes o les 
plantes de fruit com la tomatera, el carabassó, 
la carbassa, el cogombre i les albergínies. Hem 
comprat el planter d'horta a vivers de confi ança 
i més endavant, amb més experiència, ja ens 

atrevirem a treure les pròpies llavors i veure què 
en surt.  

Un dels maldecaps que ens ha donat l'hort de 
casa són les males herbes. Però pel que hem 
llegit, si tenim una gran diversitat d’herbes vol 
dir que tenim una terra ben estructurada i amb 
bon estat de salut. L'any vinent provarem de fer 
servir la tècnica de l'encoixinat. Es tracta de po-
sar damunt de la terra materials preferentment 
orgànics i transpirables com palla, triturat de ra-

mes i fulles, sacs de roba o cartrons, fent una 
capa espessa per tot l’hort que deixi sortir no-
més les verdures i les plantes. També es poden  
posar plàstics cobrint tot el cavalló i fent alguns 
forats a la part més baixa perquè es coli l’aigua.  

Ja sabem que hi ha insectes i animals que po-
den convertir-se en una plaga per al nostre hort, 
però també hi ha fauna benèfi ca com les marie-
tes, alguns paràsits, els pregadéus, els gripaus, 
els ocells insectívors, etc.

Les principals plagues de l’hort que hem trobat 
són els pugons i altres xucladors que hem tro-
bat sobretot al llimoner i al codonyer, les eru-
gues, que n'hi ha de molts tipus, algunes de les 
més habituals són les verdes que es mengen 
les fulles i algunes també foraden fruits com 
els tomàquets. Nosaltres l'hem trobat a les to-
materes i al pruner, els cargols i les bavoses, 
que ens van fer mal sobretot al principi quan el 
planter era acabat de sembrar i les plantes eren 
petites i els ocells afecten sobretot a la fi guera 
en el nostre cas.

Les principals malalties de l’hort que hem tro-
bat són Míldiu. És un fong que ataca les fulles 
i els fruits. Una de les parres s'ha vist afectada 
per Oïdi o cendrosa. L’altra malaltia habitual als 
horts és l’oïdi, que ens ha afectat a les cucurbi-
tàcies com els carbassons, cogombres i cara-
basses. També li diuen cendrosa perquè a les 
plantes atacades els surt una pols blanquinosa 
a sobre les fulles i a poc a poc es van assecant. 
Aquest fong apareix sobretot quan hi ha calors 
moderades.

Sara Bayés Quer
Setembre 2020
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20202020
Una nova revista i una nova manera de viu-

re. Tots estem sorpresos del present que 
ens obliga a canviar costums en la vida 

diària familiar i social.  

Potser abans i després de llegir la revista us 
rentareu les mans per precaució. Siguem pre-
vinguts! Mai porucs!

La por frena per bé i per mal. Ara ens toca re-
pensar cada acció que emprenem. Les feines i 
activitats quotidianes han esdevingut un caos. 
Portar mascareta és el fet individual i més pro-
per a la pell que s’ha universalitzat. Abraçar-nos 
i fer-nos petons és instintiu però ho hem de fre-
nar. Acudir a celebracions multitudinàries és 
prohibitiu.

Les persones d’abans de la guerra i de la post-
guerra, acostumats als canvis i sacsejades so-
cials, potser veiem en l’actualitat un repte que 
és més fàcil de pair personalment. 

Tenim la sort que hem après, a vegades gràci-
es als nets, com funciona un ordinador i estris 
semblants. No estem sols a casa, tenim eines 
per comunicar-nos amb tot el planeta. La so-
litud és pels que no s’aguanten 
ells mateixos. Ara que hi ha in-
certesa en el mapa escolar 

de totes les categories nosaltres podem esde-
venir estudiants sèniors. Fins i tot emprenedors 
de feines que coneixem bé i podem expandir 
per les xarxes. Moltes persones potser miraran 
pelis o sèries. Quantes persones aprofi taran per 
explicar com els hi ha canviat la vida i la feina 
davant un ordinador? Necessitats actuals fan 
que es reciclin pensaments i actituds. 

La comunicació és brutal, com si fos crema ca-
talana l’hem de colar i tirar els grumolls. Falta 
escalfor humana, però..., la vida encara ens 
escalfa cada dia a molts. Comuniquem-nos per 
les xarxes! 

Ara no anem a conferències, però potser les ve-
iem asseguts còmodament a casa. Busquem la 
manera de comentar els pensaments diaris i de 
tots colors que cada dia ens atabalen. Potser 
ja teniu un grup creat en qualsevol opció. Feli-
citats als organitzadors. Tenir un ordinador i un 
tros de terra per sembrar el pa de cada dia és 
un luxe impensat. Jo només tinc un petit test on 
cada dia neix una fulla d’esperança. Tinc es-
tris per connectar amb tot el món que permeten 
traspassar les parets més gruixudes. A tots els 
elfarencs una abraçada digital que us transmet 

la present revista. 

Bona tardor, bon hivern i molta salut.

Dolors Roig
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Hi ha lectors de vacances, hi ha lectors d’abans d’anar a dormir, hi ha lectors nocturns i hi ha 
lectors que troben moments per llegir a qualsevol època de l’any o moment del dia. Jo soc 
d’aquestes. M’agrada llegir a la platja prenent el sol però també a la vora del foc. M’agrada 

llegir quan despunta el dia amb un cafè però també amb el silenci de la nit i el cap al coixí. Soc 
lectora de tots els dies de l’any i enganxo un llibre amb un altre, no hi ha dia que no dediqui temps 
a la lectura, tots els dies de l’any… però durant el confi nament encara he llegit més perquè era 
el que m’aportava pau en moments d’angoixa, d’avorriment, de tristesa o d’estrès, i, amb aquest 
article vull compartir amb vosaltres algunes de les lectures que més m’han captivat.

La protagonista es diu Núria Solé i és fi lla de classe obrera i la seva vida 
sembla destinada a treballar en el sector tèxtil de la Barcelona de voltants de 
1914. Moren els pares i amb la seva germana Conxa cada vegada hi ha més 
distància. La Núria vol estudiar i la Conxa vol lluitar contra les injustícies labo-
rals. Totes dues lluiten per aconseguir els seus somnis i la Núria aconsegueix 
formar-se a l’Institut de Cultura de la Dona i gràcies a això aconsegueix feina a 
la Biblioteca Nacional de Catalunya. Però l’amor per l’Eudald, fi ll d’una família 
benestant fa que tot trontolli perquè la mare d’ell no accepta aquesta relació. 
Les conseqüències arriben a ser fatals.

El protagonista d’aquesta novel·la és l’avi de l’autor de la novel·la, Manuel 
Bonilla. Va ser pastor a l’Alpujarra i durant la Guerra Civil va fer de passador 
clandestí d’un costat a l’altre del front de guerra a Granada i va conèixer de 
primera mà un dels fets més tràgics i coneguts de la guerra com va ser l’as-
sassinat del poeta Federico García Lorca. Aquest fet el marca de per vida així 
com tot el que viu durant la Guerra. El seu net aprofi ta la seva condició d’es-
criptor per fer-nos conèixer que darrere de persones grans que viuen lluny de 
la seva terra de naixement hi pot haver històries increïbles.

Gent que tu coneixes fa un retrat realista i quotidià de persones pròximes 
encarades a decisions fonamentals. Són petites històries, contes, de lectura 
fàcil, clars, entenedors, amb una narrativa senzilla que ens poden semblar 
propers però que tenen fi nals sorprenents. La realitat acaba sempre sorpre-
nent-nos al fi nal de cada història. 

La família protagonista d’aquesta novel·la són els Brucart, 
família que viu al cor del Penedès i que es dedica al cava. 

La matriarca és l’Aurora i el dia que es casa l’hereu un membre de la família 
pateix un accident que ho capgira tot i que acabarà fent que un secret molt 
ben guardat a la família surti a la llum. Es barregen descripcions de paisatges 
fantàstics amb la vida diària a les caves i a les vinyes i té un ritme trepidant 
que enganxa des de la primera pàgina fi ns a l’última.

M’AGRADA LLEGIR…M’AGRADA LLEGIR…
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La protagonista es diu Júlia i viu a Barcelona. És escriptora de guions i en ple 
estiu viu un moment de bloqueig i no sap com acabar el guió que escriu en 
aquests moments. També passa per difi cultats la seva relació de parella. Per 
fugir de tantes incerteses, accepta la invitació de la seva família francesa i 
se’n va a passar el mes d’agost a l’illa de Batz, a la costa bretona. Allà, en el 
vell casalot familiar, a la vora del mar, es prepara la celebració del centenari 
de la seva besàvia. El que havien de ser unes vacances familiars aviat es con-
verteixen en uns dies d’investigació sobre els seus orígens i la seva identitat. 

El meu germà Pol ens parla d’una adolescent, la Mercè, 
que fa més de mare que de germana d’en Pol, que té Síndrome de Down i 
que té 28 anys però que sembla un nen i a qui ella protegeix i ajuda en tot el 
que pot. Els pares, ell militar d’alt rang i ella centrada en les seves necessi-
tats i prou, es deixen portar per les convencions socials que els envolten i no 
accepten els canvis que es produeixen en la vida dels seus fi lls com l’enamo-
rament d’en Pol. Una història tendra i trista sobre la relació de germans que 
s’estableix entre en Pol i la Mercè. 

La Wing va arribar quan era una nena amb vaixell junt amb altres menors que 
també havien estat venudes com a esclaves i abocades a la prostitució. Viu 
a València i arriba a la majoria d’edat treballant i estalviant perquè el seu pro-
xeneta sempre li ha promès que quan fes 18 anys seria lliure. Ara ha arribat el 
moment i ho té tot planejat per canviar el que ha estat la seva vida fi ns a ser 
major d’edat. És una història tendra que ens ajuda a veure que la lluita per as-
solir una vida digna de la Wing pot ser la història de moltes de les prostitutes 
del nostre país. Tot i les atrocitats que ha hagut de viure al llarg de la seva vida 
no defalleix i aconsegueix realitzar els seus somnis.

Cristina Bayés Quer
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QUÈ ÉS I PER A QUÈ SERVEIX ELQUÈ ÉS I PER A QUÈ SERVEIX EL
PLA LOCAL DE JOVENTUT?PLA LOCAL DE JOVENTUT?

El Pla Local de Joventut del Far d’Empordà 
(d’ara endavant PLJ) és l’instrument que 
ens ha de guiar per a desenvolupar po-

lítiques de joventut consensuades entre joves i 
l’Ajuntament durant els propers 4 anys.

Aquest document consta de dues parts molt im-
portants, entre d’altres. La primera és de diag-
nosi que ens permet descobrir com estan els i 
les joves del Far d’Empordà d’entre 12 i 25 anys. 
Per a realitzar-la s’ha fet una investigació de da-
des estadístiques rellevants per contrastar-la 
amb les percepcions del propi jovent, a qui s’ha 
passat una enquesta i amb qui s’ha realitzat una 
trobada per debatre aquests aspectes. I quins 
són els temes que analitzem? Hem fet una fo-
tografi a sobre la realitat laboral, formativa, de 
salut i benestar, de cultura i oci, de participació 
i de cohesió social. En aquest moment que la 
COVID-19 ens està sacsejant sabem que tots 
aquests temes es veuran afectats i no és massa 
bon moment per a fer pronòstics, malgrat tot, 
els i les joves i l’àrea de joventut d’aquest Ajun-
tament han decidit consensuadament, prioritzar 
les accions que promoguin la participació juve-
nil i la cohesió social entre els joves elfarencs i 
les joves elfarenques.

Ser un poble petit, amb poc nombre de joves, 
a tocar una capital de comarca on s’ofereixen 
molts serveis (institut, ofertes d’oci i culturals, 
l’Ofi cina Jove i els seus programes de salut, 
treball, sortides, un parc d’habitatge més am-
pli, més possibilitats de trobar feina...) no ajuda 
a que els i les joves facin vida al poble. I aquí 
detectem l’amenaça que en un futur el jovent 
ho faci tot fora del poble. El nostre objectiu és 
que els i les joves mantinguin el vincle amb El 
Far malgrat facin part de la seva vida a fora. Per 
aconseguir-ho és de cabdal importància que no 
deixem de fomentar la cohesió social entre les 
i els nostres joves. I cap aquí es dirigeix el PLJ, 
cap a buscar la manera com assolir aquest ob-
jectiu.

Els i les joves han manifestat en la seva majo-
ria les ganes que tenen de fer coses al poble, 
per al poble i amb altres nois i noies del poble, 
i això és una fortalesa del poble. Això no neix 
en aquest precís instant, no. Hi ha una feina-
da immensa feta des de l’entitat juvenil Atalaia, 
que ha estat el referent de molts joves, essent el 
motor de molts actes al poble. El meu reconei-
xement des d’aquí a la tasca de dinamització i 
cohesió que s’ha fet des de l’Atalaia.

Que sentin aquesta identifi cació amb el poble i 
tinguin la voluntat de fer coses és una oportuni-
tat per El Far d’Empordà i ara és el moment de 
donar-los peu a participar. Però a participar en 
majúscules: De prendre decisions. I en la fase 
l’elaboració del disseny del PLJ, la següent fase 
important, serà el moment on aquestes decisi-
ons que puguin prendre les i els joves del Far 
es podran començar a treballar i a donar forma.

Joves del Far, us animo a seguir i a prendre part 
d’aquest procés de dissenyar què voleu per a 
vosaltres i per al vostre poble. En breu, si la si-
tuació ens ho permet, ens tornarem a trobar per 
a fer-vos el retorn d’aquesta diagnosi, per a po-
der veure clar què cal prioritzar i començar a 
posar fi l a l’agulla.

Anna Amer i Serra
Tècnica de joventut
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PARCS DE SALUTPARCS DE SALUT
Com es podria fer per dinamitzar els parcs de salut?Com es podria fer per dinamitzar els parcs de salut?

Benvolguts gent gran, de mitja edat i gent jove del Far, i us dic benvolguts perquè és pel 
vostre bé el que us vull dir. Tenim un parc de salut al veïnat de l’Oliva des de fa 10 anys. 
Són recursos que hem pagat entre tots i dels que només quatre gats ens en servim i no 

serà perquè no haguem tingut bons monitors, la veritat és que tots els que han vingut, han sigut 
bons professionals que s'hi han dedicat i ens han tractat amb tot el “carinyo”. Però la gent d'El Far 
sembla que els faci por anar fi ns a l'Oliva, és més, ni la gent del mateix veïnat aprofi ta les lliçons 
de gimnàstica que ens fan els monitors del Dipsalut. És una llàstima que cada dimarts siguem tan 
pocs, a part que després els exercicis que ens ensenyen podem seguir fent-los tots els dies que 
vulguem i a l'hora que ens convingui ja que els aparells hi són i ens estan esperant.

No sé si sabeu que al moure'ns segreguem unes substàncies que es diuen endorfi nes i que són 
motiu de benestar, al revés del sofà que fa que com menys ens movem, menys ens puguem moure 
i és un peix que es mossega la cua.

És veritat que els que esteu en edat de treballar l'horari amb monitor no és el més adequat, però 
sempre hi pot haver un dia que coincideixi en poder-hi venir i després posar-ho en pràctica. A 
part, cada aparell té la seva vinyeta explicativa de com s'han de fer els exercicis .Va, animeu-vos 
i a veure si la pandèmia ens deixa tranquils i no hem de tornar a interrompre les classes dels di-
marts. Aprofi tem els recursos que posen al nostre servei per mantenir-nos amb bona salut.

Fina Company
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Són poques les activitats que hem pogut 
gaudir aquest darrer any al nostre poble 
degut a l’emergència sanitària que estem 

vivint. Esperem que aquesta situació s’arregli el 
més aviat possible i poder retrobar-nos tots per 
fruir de moltes noves experiències.

OCTUBRE 2019 

DIJOUS 31 D’OCTUBRE. Es va viure una terro-
rífi ca festa de HALLOWEEN on els més petits 
del poble, i també els més grans, ho van passar 
molt bé. Al Centre Cívic van passar molta por al 
túnel del terror i també van assaborir una molt 
bona xocolata amb melindros. Tothom va poder 
visitar el casal de la gent gran on els van rebre 
molt ambientats per l’ocasió.

NOVEMBRE 2019

FESTA DE SANT MARTÍ 2019 (8, 9 i 10)

DIVENDRES 8 DE NOVEMBRE. Xerrada “LA 
MEMÒRIA DEL MOLÍ DE LA TORRE” a càrrec 
de Mariona Seguranyes, doctora en Història de 
l’Art.

DISSABTE 9 DE NOVEMBRE. Al matí es va pe-
dalar de valent en la tradicional i alegre BICI-
CLETADA POPULAR. En fi nalitzar, es va iniciar 
el campionat de la PLAY STATION.

A la tarda va acabar la competició arribant la fi -
nal del disputat campionat de la PLAY STATION.

També a la tarda es van poder degustar uns 
pastissos boníssims en el sempre esperat 
CONCURS DE POSTRES on tots els cuiners i 
cuineres ens demostren cada vegada una gran 
habilitat culinària.

AGENDA D'ACTIVITATSAGENDA D'ACTIVITATS
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Durant tot el dia hi van haver INFLABLES al 
Centre Cívic i Social.

A la nit es va gaudir d’un molt bon sopar, SO-
PAR DELS ANYS 70/80 amb la projecció dels 
10 anys de PLAYBACK d’El Far d’Empordà. 

DIUMENGE 10 DE NOVEMBRE. Al matí OFICI 
SOLEMNE a l’Església de Sant Martí i una SAR-
DANA VERMUT. A la tarda SARDANES, CON-
CERT I BALL DE FI DE FESTA. Tot amenitzat 
per l’orquestra Montgrins.

DESEMBRE 2019

DIUMENGE 15 DE DESEMBRE. QUINA DE 
L’AMPA DE L’ESCOLA EL FAR D’EMPORDÀ.

DIMECRES 25 DE DESEMBRE, dia de NADAL. 
Quina de LA COMISSIÓ DE FESTES.

GENER 2020

DIMECRES 1 DE GENER. CAMPAMENT DEL 
PATGE REIAL I INFLABLES. Tot esperant al Pat-
ge Reial per poder-li entregar les seves cartes, 
tots els nens i nenes van poder gaudir de tallers 
d’activitats nadalenques. També hi va haver xo-
colatada per tothom.
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DILLUNS 6 DE GENER, diada de REIS. QUINA 
DE LA COMISSIÓ DE FESTES.

FEBRER 2020

DISSABTE 22 DE FEBRER. RUA DE CARNES-
TOLTES pels carrers del Far d’Empordà. Se-
guidament al Centre Cívic i Social una lluïda 
passarel·la i a continuació una bona xocolata-
da, botifarres i pinxos acompanyat tot amb mol-
ta música i diversió.

Amb moltes ganes de més us enviem una forta 
abraçada i us desitgem molta salut a tots!!!

DIUMENGE 5 DE GENER. Es va viure la nit més 
màgica de l’any amb l’arribada de SES MAJES-
TATS ELS TRES REIS D’ORIENT.
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ARRÒS A LA CASSOLA AMB CONILL, CEPS I GAMBESARRÒS A LA CASSOLA AMB CONILL, CEPS I GAMBES

FARCELLETS DE COL DE L’ÀVIA REMEIFARCELLETS DE COL DE L’ÀVIA REMEI

INGREDIENTS
4 salsitxes
½ conill tallat a talls petits
de 12 a 14 gambes de Palamós i un pessic (Cranc Reial)
sofregit de ceba 
tomàquet
2 grans d’all
½ pebrot verd
brou de verdures
sal, pebre, conyac
ceps
arròs
100 g de bròquil

INGREDIENTS
1 col
100 g de carn picada de porc
farina, oli, sal
tomàquet triturat
sofregit de ceba 

PROCEDIMENT
Netegem les gambes i el pessic, les sofregim i les retirem.
Posem els ceps en remull amb aigua, que després l’aprofi tarem.
En una cassola de ferro colat amb un raig d’oli, enrossim els 
talls de conill i les salsitxes. Hi afegim un pols de sal i pebre i 
ho reservem.
Posem a escalfar el brou de verdures i el brou dels ceps.
A la mateixa cassola hi posem un raig d’oli d’oliva i hi sofregim el 
gra d’all i el pebrot tallat ben petit. Ara afegim una mica de tomà-
quet i remenem durant 10 minuts. A continuació podem afegir el 

PROCEDIMENT
Aquest plat el feia la meva àvia Remei que cuinava com els àngels. És un plat una mica 
laboriós però val la pena.
Primer de tot netegem la col, fulla per fulla, posem aigua a bullir i escaldem les fulles, 
una a una. Les traiem amb delicadesa i les posem damunt d’un drap que es refredin.
En un bol hi posem una mica de farina. A part, tenim preparada a mà la carn picada. 
Agafem les fulles una a una, i hi posem dins de cada fulla una mica de carn picada i les 
enrotllem com un farcellet, exprimint-les una a una perquè en surti una mica el suc i les enfarinem.
Agafem una paella i les fregim, anant en compte perquè no es trenqui el farcellet. A mesura que estan cuits, els reservem.
A continuació, en una cassola hi posem 3 cullerades de sofregit de ceba i hi afegim un got de tomàquet. Tot seguit ho remenem i 
fem que es vagi sofregint a foc lent. 
Passats 10 minuts ja hi podem afegir els farcellets. Els col·loquem bé perquè no es trenquin i hi afegim un got d’aigua i ho deixem 
coure a foc baix uns 20 minuts.

sofregit de ceba i ho lliguem tot. Afegim la carn i ho reguem amb 
un bon raig de conyac. Deixem evaporar l’alcohol i tot seguit hi 
afegim els bolets. 
Seguidament, remenem, afegim l’arròs i ho deixem rossejar 3 
minuts. 
Posem a punt de sal i pebre i hi afegim el bròquil. Afegim els 
brous i deixem coure uns 18 minuts aproximadament; els pri-
mers 8 minuts a foc fort i els següents abaixem el foc. Quan faltin 
5 minuts per acabar, posem les gambes i el pessic damunt. 
Apaguem el foc i deixem reposar 3 minuts.

Per Maite JuanolaPer Maite Juanola

Per Maite JuanolaPer Maite Juanola

Per a 4 persones

Difi cultat: fàcil

Temps de preparació total: 75 min.

Temps de cocció:

10 min. + 20 min. + 18 min.

Per a 3 persones

Difi cultat: laboriós

Temps de preparació total: 70 min.

Temps de cocció:

5 min. + 15 min. + 10 min. + 20 min.

Ho podem marinar amb un vi rosat
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OUS ESTRELLATS AMB ESPÀRRECS DE MARGEOUS ESTRELLATS AMB ESPÀRRECS DE MARGE

PASTÍS DE PASTANAGA PASTÍS DE PASTANAGA 

INGREDIENTS
2 ous
4 patates
espàrrecs de marge
oli, sal

PROCEDIMENT
Pelem les patates i les tallem petites.
Agafem una paella, posem un bon raig d’oli d’oliva i hi posem a coure les patates a foc lent tot afegint un pols de sal. Mentrestant 
netegem els espàrrecs de marge i els reservem.
Quan ja gairebé les patates estiguin cuites hi podem afegir els espàrrecs i, tot seguit, hi afegirem els ous i els anirem barrejant tot 
trencant-los. Hi posarem un punt més de sal i ja podem servir el plat. Recordeu que l’ou ha de quedar una mica cru. 
També podríem fer els ous ferrats a part i tot seguit trencar-los damunt les patates... però així anem més ràpid...

Per Maite JuanolaPer Maite Juanola

Ainhoa FrankAinhoa Frank

Per a 2 persones

Difi cultat: fàcil

Temps de preparació total: 30 min.

Temps de cocció:

de 18 a 20 min. + 3 min.

Ho podem maridar amb un vi blanc

INGREDIENTS per la massa
3-4 pastanagues
200 g de farina
3 ous
100 ml d’oli
75 g de sucre blanc
100 g de sucre morè
50 g de nous
10 g de llevat
1/4 cullerada de cafè de sal
1/4 cullerada de cafè de bicarbonat
Canyella al gust

PROCEDIMENT
1. Pelar i ratllar les pastanagues.
2. Tamisar la farina barrejada amb el llevat, la sal, el bicarbonat, 
la sal i la canyella. 
3. Afegir les nous i barrejar amb una cullera.
4. En un altre bol, batre els ous i afegir poc a poc l’oli i el sucre 
blanc i morè.

5. Afegir els ingredients sòlids als líquids i barrejar fi ns que s’in-
tegri tot bé.
6. Posar-ho en un motlle i introduir-ho al forn a 180º durant 35-40 
minuts.
7. Un cop cuinada, mentre es refreda el pastís, barrejar el for-
matge crema amb la mantega i afegir el sucre de llustre.
8. Quan el pastís estigui fred, cobrir-lo amb la cobertura.

INGREDIENTS per la cobertura:

150 g de formatge crema

125 g de sucre de llustre

18 g de mantega
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PASTÍS DE POMESPASTÍS DE POMES

COOKIES DE XOCOLATA COOKIES DE XOCOLATA 

Ainhoa FrankAinhoa Frank

Ainhoa FrankAinhoa Frank

INGREDIENTS
1 làmina de pasta brisa
2-3 pomes reinetes
1 pell de llimona
250 ml de nata líquida
20 g de Maizena
2 rovells d’ou
75 g de sucre
1 sobre de gelatina neutra

INGREDIENTS
260 g de farina
170 g de mantega pomada
220 g de sucre morè
100 g de sucre blanc
1 ou sencer i un rovell
½ cullerada de cafè de bicarbonat
½ cullerada de cafè de sal
300 g de xocolata amarga trossejada

PROCEDIMENT
1. Estirar la pasta brisa, folrar un motlle i punxar la base amb 
una forquilla. Coure-la al forn a 180º durant 10 minuts. Reservar.
2. Coure la nata amb la pell de llimona i el sucre.
3. Batre els rovells i afegir la maizena. Poc a poc, afegir la nata 
sense deixar de remenar.
4. Passar-ho tot de nou a la cassola i escalfar-ho a foc lent reme-
nant fi ns que espesseeixi.

PROCEDIMENT
1. Barrejar la mantega amb els dos sucres.
2. Afegir l’ou i el rovell i continuar barrejant.
3. Tamisar la farina, el bicarbonat i la sal i ho incorporem poc a poc a la massa anterior.
4. Trossejar la xocolata amb ajuda d’una cullera de fusta.
5. Deixar reposar a la nevera durant 20 minuts.
6. Fer boles petites sense aplanar-les i col·locar-les en una safata de forn amb paper vegetal. Deixar espai entre elles perquè 
creixeran.
7. Cuinar al forn a 170º durant 15 minuts.

5. Apagar el foc, deixar que es refredi i abocar-ho a la pasta 
brisa.
6. Pelar i tallar en làmines les pomes.
7. Posar les pomes sobre la crema, cobrint-la completament.
8. Introduir al forn a 180º durant 35 minuts. Deixar refredar i pin-
tar amb gelatina.
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ENTRETENIMENTSENTRETENIMENTS
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“OBRIM FINESTRES A L’ESPERANÇA 
D’UN FUTUR MILLOR”


