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Un any més , amb l'arribada de la tardor arriba també
la nostra festa major dedicada a Sant Martí, tot i que
aquest any sembla que el bon temps es resisteix a marxar i
la tardor climatica es fa esperar. El número que teniu a les
mans del Farus és el vint i veureu que hem intentat aplegar
una mica de tot. Alguns dels articles reflexionen sobre els
passats atempt ats a Estats Units, un fet greu que de ben
segur ens ha trasbalsat a tots plegats. D' altra banda , un
dels documen ts curiosos que aportem en aquest número és
un testament datat l' any 1730. En ell es detallen totes les
pertenences d'Esperam;a Valent i, a través d' aquest escrit,
ens podem fer una idea aproximada de com es vivia fa més
de dos-cents anys al nostr e poble. Una de les arxiveres de
l'arxiu comarca l de Figueres també ens ha fet arribar un
escrit on se' ns explica quina documentació podem trobar
del municipi del Far ...
Aquests només són alguns comentaris sobre el que
podreu llegir a continuació, i per tant no ens volem
extendre més. De ben segur que vosaltres mateixos tindreu
les vostres prefer encies.
Per acabar només dir-vos que l'exposició d'enguany
l'hem dedicada a les Eines Antigues, coincidint amb el
vintidose aniversari de l' exposició que el Grup de Joves va
muntar sobre Bines antigues de l 'antiga pagesia
altempordanesa , una exposició que va tenir molt d'exit i
que es va exposar durant el 1O i 11 de novembre de 1979.
Fins la propera! !
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Els nens i les nenes de la "Classe deis
Grans" hem escrit i dibuixat sobre la
nostra Festa Major ... Per cert, bona Festa
i molts petons a tothom ...
A la festa del pob/e hi ha moltes coses per
fer. Ningú no es pot avorrir. Hi ha sardanes,
misses especials, "gimkames"

i, fins i tot,

un sopar. Jo només he anata les sardanes i
a l es misses pero estic segura que aquest
any taré moltes més coses!.

Laura Berja.
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SI LA REALITAT ES CONVERTEIX EN FICCIÓ

Que la realitat supera amb escreix la ficció és una cosa que més o menys tothom accepta i
enten. Ni la historia d'amor més palpitant, ni el sofriment més extrem, ni el moment més trist
d 'una vida han passat abans en una pel ·lícula que en la vida real.
El passat onze de setembre qualsevol persona que davant el televisor acabes de mirar el
telenotícies del migdia va poder confirmar (si és que encara en tenia algun dubte) aquesta
afirmació tantes vegades repetida. L 'espectacle retrasmes en directe de l 'ensorrament de les
Twin Towers de la ciutat de New York va ser una de les imatges més difícils d' assumir, en tant
que fet real, per a molts que, encara fent la sobretaula, es disposaven a prendre el sofa per a
mirar la pel·lícula d' aquell dia de festa.
Deixant de banda les causes que han pogut conduir a la perpetració d'un acte terrorista
d' aquestes dimensions sobre un gran grup de població americana inocent, i també les
conseqüencies que aquest esta comportant en el sí d'una població afganesa condemnada, sembla
ser perpetuament, a la miseria, exode i patiment, donem una ullada a com ha calat aquest fet en
tots aquells qui des de la finestreta hem pogut anar seguint dia a dia el desenvolupament del
conflicte.
Els qui seguiren la retransmissió d 'aquest seguit d 'atemptats suicides des de que es va detectar
un primer incendi en els pisos superiors d'una de les torres, recordaran que en un primer
moment ningú donava credit a que es pagues tractar de res més que d 'un greu accident. En pocs
segons, amb !'impacte del segon avió, i pocs moments després amb la notícia d'una tercera
explosió al Pentagon de Washington, l 'ensorrament de la primera de les torres, acte seguit de la
segona, i la notícia d'un quart avió no localitzat sobrevolant el cel america, el desconcert va ser
absolut. Pero cree que riingú podía imaginar encara el que realment estava passant. Cree de fet
que encara cap de nosaltres ho hem entes.
Pero el més terrible i temible, a la meva manera d' entendre, és veure com tots i cadascun deis
que hem presenciat aquestes imatges i conegut de I' abast real dels atemptats ens hem empassat
aquesta realitat com a una realitat més, donant llicencia, d'aquesta manera, a que allo que
semblava només possible en la imaginació del guionista d'una pel·lícula, prengui el rang de
normal en I' escala de aconteixements possibles. Així continuem vivint tranquils en el petit
trocet de món que ens envolta, només preocupats per si el conflicte pogués prendre una escala
mundial, per si hem de seguir o no viatjant en avió, o per si un sobre amb Antrax pogués arribar
més a la vara.
Pero, aquells edificis en flames, la gent saltant per les finestres, entre moltes altres imatges
dantesques que varem poder veure aquells dies, han passat a formar part del registre d' imatges
que s' ofereixen a través d'una finestreta, la mateixa on també hi veiem nens morint de fam,
paisos ofegats en la seva propia miseria, guerres civils incompresibles, atemptats terroristes a
casa nostra mateix, o crims passionals que estan ensorrant el concepte de família.
Ens hem ja acostumat a tanta i tanta miseria, odi, fam i dolor? Realment hi tenim la pell marta si
tot aixo passa lluny de casa, és a dir, a través de la finestreta de la tele?
Avui queja ha passat una mica el panic inicial, els telenotícies continuen retransmetent els
moviments diaris d'un i altre bando, pero ja ens sembla una cosa normal, una guerra oberta més
entre els molts conflictes que castiguen a la humanitat en aquests mateixos moments i dels quals
no en tenim més que escasses i puntuals notícies.
Potser és que tampoc hi podem fer massa cosa per a cambiar cap d 'aquests aconteixements, pero
el que sí s'hauria d'aconseguir és creure i veure aquests fets coma conflictes reals que afecten i
debasten la vida de molta gent real, i no només deixar-ho passar davant els nostres ulls com a
una altra peHícula més d'histories que a vegades semblen d'un altre món.

Laura Bartolomé Rovira.
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L'euro, la nostra moneda
L'Euro, la moneda que farem servir a partir del proper any ... sera un fet historie o sera un
calvari pera molts de nosaltres? Des de fa temps que a tots els mitjans de comunicació podem
veure anuncis, programes, concursos ... que tenen per objectiu familiaritzar-nos amb aquesta
nova moneda. El que intentaré ara sera fer una breu recapitulació per tal de tenir ben ciar que
ens espera el proper any.

En primer lloc cal tenir ben ciar que és /' Eur o. És la moneda única deis 12 pa"isoseuropeus
participants a la Unió Monetaria Europea (UME) que són Alemanya , Austria , Bélgica, Espanya,
Grecia, Findlandia , Franga, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburg i Portugal.

Pero, quina és la histor ia de /' Euro?

Com va néixer? Quin el va inventa r? L'any 1949 el

Consell d'Europa va comengar un llarg camí cap a la construcció europea.

L'any 1950 el

ministre d'Assumptes Exteriors francés, Robert Schuman, va propasar la unió de recursos del
carbó i de l'acer entre Franga i la República Federal d'Alemanya, i van deixar la porta oberta a
la participació d'altres pa"isos. A partir d'aquí s'anaren succeint diferents dates que marcaren un
canvi en la historia de !'euro pero fou l'any 1979 que es funda el Sistema Monetari Europeu i es
crea la unitat de compte europeu, l'ECU. A partir d'aquesta, l'any 1989 es determinaren les
fases per assolir una unió económica i monetaria i així tenir només una moneda única entre
tots els estats membres que la formessin:

!'EURO. De totes maneres, calia complir unes

condicions, uns criteris de convergencia , i aquests es determinaren l'any 1990 amb el Tractat
de Roma i el 1992 amb el Tractat de Maastricht. L'any 1998 coneixem 11 deis 12 pa"isos que
els compleixen i des de 1'1 de Gener d'aquest any coneixem el darrer. Ara , la Unió Económica i
Monetaria ja és una realitat. A partir d'ara tindrem la mateixa moneda, el mateix banc central i
la mateixa política monetaria .

Podem dir que fins avui !'Euro ha estat una moneda de dret propi pero les pessetes, els francs
francesas , els mares alemanys ... eren la seva expressió física. Des de 1999 !'euro ha existit
en forma de notacions comptables des del punt de vista bancari, internacional i deis mercats
financers (borses, deutes públic , fons d'inversió , etc) pero encara no hi havia ni monedes ni
bitllets en euros, de manera que han continuat circulant pessetes, francs , mares, etc. Aquesta
etapa havia de servir als ciutadans per adaptar-nos de forma progressiva a la nova moneda. El
problema és que els ciutadans veiem l'implementació de !'euro, el canvi de la pessetes per
aquesta nova moneda, com un fet molt llunya, com si mai hagués d'arribar . Pero d'aquí a
menys de 2 mesos haurem de comengar a fer-los servir i segurament sera menys problematic
del que tots ens pensem.
Per situar-nos una mica, cal tenir ben present les següents dates:
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Setembre - Desembre 2001: Des de primers de Setembre i fins a final d'any s'estan distribuint
bitllets i monedes a caixes i bancs, grans superiícies comercials i empreses de transport de
fons.

15 de Setembre: A partir d'aquesta data que les caixes i els bancs comen9aren a redenominar
en euros els comptes corrents i les !libretes d'estalvi , mentre no s'hagués manifestat la voluntat
en contra de mantenir-los en pessetes.

15 de Desembre: Les caixes i bancs distribui ran bitllets i monedes al petit comer¡; i al sector de
!'hostelería i la restauració.

A més, els ciutadans podran canviar a les entitats financeres

paquets de 34 monedes que anomenarem euromoneders per import de 2000 ptes o 12.02
euros.

1 de Gener de 2002: Transformac ió total de tots els comptes que encara quedin en pessetes
de forma automatica, sense que calgui notifica r-ha al nostre banc o caixa i de forma totalment
gratu"r'ta. A partir d'aquesta data que totes les operacions bancaries es faran en euros i els
moviments en pessetes quedaran restringits únicament a operacions en efectiu .

2 de Gener de 2002: Es posaran en circulació els bitllets i monedes en euros, que coex istiran
amb les pessetes durant 2 mesos, període en qué s'aniran retirant de forma gradual tots els
bitllets i monedes en pessetes. També els caixers automatics comen9aran a dispensar bitllets
d'euros . Els comerciants podran accepta r les pessetes que els donarem pero hauran de tomarnos el canvi en euros.

1 de Marc 2002: La pessetes deixa ra de ser un mitja de pagament acceptat pels comer9os.
No podrem fer-la servir per anar a comprar pero sí podrem canviar-la als bancs i caixes fins el
30 de Juny del mateix any.

1 Julio ! de 2002: Els bitllets i monedes en pessetes deixaran de ser de curs legal i només es
podran canvia r al Sane d' Espanya.

Pero, ara queja sabem qué és !'euro, com va néixer i quin sera el calendan que cal recordar en
quant al canvi de pessetes a euros, hi ha més coses que hauríem de tenir ben presents com
són:
Arrodoniment:

El valor exacte de !'euro són 166.386 pessetes. Les conversions de

pessetes a euros o de euros a pessetes es fan seguint unes regles molt estrictes fixades per
llei per tal que no hi hagi cap pérdua en els conversions i els arrodoniments. Els imports en
euros ara tindran dos decima ls i tornarem a fer servir els centims ja que l'euro es divideix en
centims o cents (1 euro= 100 cents).

Contractes

contractas.

en pessetes:

S'ha establert un principi legal de continu"itat deis

L'euro no podra canviar les condicions deis contractas que varem realitzar en

pessetes, com els préstecs, els contractas de lloguer ... Concretament, en els préstecs , les
condicions deis contractes vigents no canviaran . Si teníem un préstec a interés fix, el tipus no
variara. Si el teníem a interés variable , tampoc , ja que els índexs de referencia més usuals
com són IRPH, CECA subsistiran i continua ran publicant-se. Tant sois els préstecs referenciats
al Mibor podrien veure com és substitu"it per l'Euribor a partir del moment que el Ministeri
d'Economia i Hisenda ja no pugui publicar-lo pero sera analeg o equivalent al Mibor.

Conversió

deis comp tes: Cal tenir ben present que quan ens va ren canvia r els

comptes de pessetes a euros o si hem preferit esperar a primers d'any, el valor real va
continuar i continuara essent el mateix. 1 no ens ha de costar gens, ni un duro, ja que no es
poden cobrar comissions per fer la conversió.

L'única diferencia és que si teníem 1000

pessetes ara tindrem 6 euros, aproxi ada en .

lngressos:

A partir del 2 de Gener, com hem dit, les operacions comptables es taran

en euros. Aixo voldra dir que les transferencies, els xecs , les nomines, les pensions ... que
se'ns ingresse n habitualment a la nostra compte ara es pagaran en euros pero l'import no
variara , es dira diferent. En lloc de cobrar, per exemple, 100.000 ptes cobrarem 600 euros.
Podrem comprar el mateix que fins ara, només que amb una moneda diferent.

Pagaments:

Si fem compres en efectiu, fins el 28 de Febrer, podrem pagar-les amb

pessetes pero si paguem amb xecs , des del 2 de Gener ja farem servir els talonaris en euros
que les entitats financeres ens facilitaran. En quant a les targetes , no caldra que les canviem.
Ens serviran per pagar en pessetes ara i després en euros.

Així que, ja podeu veu re que l'Euro no ha de treure 'ns el son, ben al contrari! Serem
europeus, farem servir la mateixa moneda a molts pa"isos d'arreu d'Europa i a més, hi hem
sortit guanyant: els nous bitllets fan més goig, tindrem el mateix nombre de monedes que fins
ara i els podrem fer servir arreu d'Europa on desitgem anar a passar-hi les vacances .
Comproveu-ho.

Sara Bayés Quer, Novembre 2001 .
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Coses de músics
A vegadesquanensapropema unaformacióde músics,i parematencióa lesseves
converses,
podremnotarquealgunesparaulesi expressions
delseuvocabulari
ensresulten
estranyes
i foradecontext,malgratsiguinparaulesqueconeixem.
Laraóés moltsenzilla,és
perquéla músicacomqualsevolaltreoficité el seuargotpersonal,
unconjuntde paraules
que
noméstenensentitdinsel mónmusical.
A continuació
i peraclarirpossibles
dubtes,anomenaré
algunesd'aquestes
paraulesi
expressions
i el seusignificat.
A dalt,endavant,
va,a baixfora- és comdesignenlestiradesde lessardanes
els
quedeisllargspassema curts.Endavant,
voldir quedecurts
músics.A dalt,representa
A baixfora,voldirforai copfinal.
passema llargs.Va, voldir queve el contrapunt.
Aquestnoija hofara- quanunmúsicjoves'incorpora
a unadeterminada
formació,pot
anarunamicaperdutpermancad'experiencia
, llavorsels músicsveterans
, si creuenqueté
qualitatsperfer la feina, es diuenentreells:aquestnoija hofara.
A terral- és unaexpressió
ques'utilitzaquanhemfallatenalgunacosa, tanten música
comenqualsevolaltredecisió
, unacompra,unnegoci
, untiberi,etc.. Aquestaexpress
ió és
moltcorrententreels músics.Ambaquestacamisahe anala !erra,perques'arruga molt
Ballde nit - ballde nitté unsignificatdiferental quetotsconeixem.
Els músics l'utilitzen
tambéperdesignarquanunapersonaesfa moltpesada
. Em va 'totre"unball de ni!!
Bolo- es dónaaquestnoma unaactuació,abanses deienlloguers
, pero ara tothom
utilitzala paraulabolo.Aquestanyfaremmoltsbolos!També
s'utilitzaaquest nom per dir a els
altresmúsicsquevasa fer unaactuacióambunaaltreformació.Avuivaig de bolo ambuna
cobla!
Cargol- s'anomena
cargo!a unmúsicd'unaformació que va a escoltar l'actuaciód'una
altraformaciómusical.Llavorspodremsentirals músicsdir: compte que hi ha cargo/si!
Desferra
- s'anomena
desferraal músicquefallamoltes notes.Ésunaparaula
coneguda
pertothom,peroentreels músicss'utilitzamolt. A !erra, des/erra!!
Escombrar
el poble- quanalgunmúsicarribamolt aviat a unpobleo al lloconésfara
l'actuació.
Elsaltresmúsicsli diuen:quehas vinguta escombrar
elpoble?
Ferhostals- aquestaexpress
ió s'utilitzaquan un músicaprofitaun"tutti"orquestral
per
deixardetocarhi aixíestalviar-se
la feina.A efectes practicspotserqueel públicno honoti,
peroel músicdelcostatli potdir:noi quefemhostals?
Ferlínia- perarribara lesdiferentsactuacions
, els músicshandefer a vegadesmolts
quilometres,
llavorss'agrupen
peranarambmenyscotxes,aixos'anomena
fer línia.Quedem
demaperferlínia?
Fredde peus-voldir, tenirganaQuina/reddepeusqueportavaaquel/músic.
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Gallso fufuts- quanun músicpífiala notaquehauriadetocar,sona ungallo fufut.A
Fran9a
, cosacuriosa
, endiuenanees(canards).
Haanatmoltgras- esdiuquanunaactuaciónosurtmassabé.
Llenguadevedella- quana unmúsicse li enganxen
lesnotesse li potdir:noi quina
!lenguade vede/laqueportesavui! Tambés'anomena
tocargras.Notoquistangrasque
semblaquetinguisla !lenguade vede/la!
Metalli fusta- s'anomenen
metallalsinstruments
deventfetsde metall(trompetes
,
trombons,
fiscorns,etc.).Contrariament
la fustaseranelsinstruments
de ventfetsdefusta,
malgrattinguinpartsmetal·liques
(tenores
, tibies,clarinets
, flautes,etc.).Caldestacar,
el
saxofoni la flautatravessera
quesónfetsde metall,peropertanyen
a la famíliade lesfustes.
Aixoés deguta quel'instrument
del qualprovenen
erafet defusta.
Portaresparden
yes- en les diversesactuac
ionsd'unaformaciómusical
, nosempreels
músicstenenel dinaro soparpagat, llavors cal portarespardenyes
, quevoldir portar
entrepans.
Noisdemaporteuesparden
yes.
Quinabotifarr
a - algunesactuacions comporten moltaactivitatperpartdeismúsics,
moltafeina(ofici,processó,
sardanes,
cercavila
, concert, balldetarda,ballde nit), llavorsels
músicsdiuen:quinabotifarraquehi haavui!
Sardana!
- la músicade ballté mésdificultat d'interpretacióquelessardanes,
sobretot
rítmicament.
Lamúsicade ballsobretotel swingi la salsatenen unsritmessincopats
queles
sardanes
nosalentenir,llavorsquanunmúsicnointerpreta swing o salsadeformasincopada
se li diu:aixóho toquessardana!!
Segonviolí- en l'apats'anomena
segonviolíal condiment que acompanya
la verdura
,
unabotifarra,
unatruitaetc.. Mestressa,
avuinohi hapassegon violí!
Si bemol- s'anomena
si bemola la personaquenoconeix la música (professionalment)
i voldonarconsellsalsmúsics
.
Titella- s'anomena
titellaa la son. Quanunmúsicté son diu: nois araem vetite/la.
"Trajes"- fer "trajes"és unaexpressió
habitualen la música que vol dir, criticar.És
norma
l fer "trajes"a d'altresformacions
o músics.
Trombó-quanunapersonaesfa moltpesadase l'anome
na trombó. Quintrombóera
aquel!noi,noparavadexerrar!
U,tres- elsmúsicsdejazz, anomenen
u,tresa lespersones
quenoentenen
l'accentuació
rítmicadelswing,i quans'hade picarde mansenmigd'untema,accentuen
el
primeri tercertempsdelcompas,enllocdefer-hoal segoni quartquesónelscorrectes
.
Verra- tothomsapquela verraes el contrabaix.
Peronoméss'anomena
verraal
contrabaix
de la coblao de leshavaneres
, queté trescordesdetripa.El motiués perles
dimensions
de l'instrument
i perel soquegeneraquanés tocatambl'arquet.

Aquestes
paraulesprovenen
basicament
delmónde la coblao cobla-orquestra,
jaque
enaquestambient,
éson hanconviscutmúsicsdediferentsedatsquehananatforjanti
transmeten
aquestargotparticular.

JordiCompany
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basic mantenir
hidratada.

Ser dona ...
Recentment s'ha celebrat
el dia mundial del cancer
de mama que és la
malaltia
maligna
més
freqüent entre les dones
europees.
Una de cada
deu dones desenvolupa
aquesta malaltia al llarg de
la seva vida. Normalment
aixó no passa abans deis
30 anys i és a partir de la
menopausa
que
la
incidencia és més gran.

la

pell

A
Europa
cada
any
250.000 dones pateixen
cancer de mama, de les
quals 60.000 moren. La
xifra no ha d'espantar-nos,
al contrari, ha de donarnos esperanc;a perqué hi
ha moltes dones que han
pogut salvar la vida gracies
a la detecció a temps.
És una malaltia que ens
uneix a tates les dones, i
que ha donat peu a que
quinze veus femenines del
nostre país hagin fet
MUJER un disc amb
canc;ons d'ara i d'abans,
amb gent com Maria
Dolores Pradera, Martirio,
Rocío Dúrcal, Rosario, Ana
Torreja o Niña Pastori
donant la seva veu a
quinze canc;ons on les
protagonistes són dones
que
viuen,
pateixen,
estimen,
són
mares,
esposes,
treballadores,
com som totes les dones
d'aquest poble.

Perqué les dones del
nostre
país
prenguin
consciencia de la realitat
d'aquesta malaltia en els
mitjans de comunicació
apareixen cada vegada
més articles on es parla de
prevenció.
Hi ha coses que podem fer
en la nostra vida diaria que
ens poden ajudar a tenir el
pit lluny de riscos. Hem
d'evitar els banys amb
· a1gua
excessivament
calenta i les exposicions
prolongades
al
sol
Hauríem
de
procurar
mantenir el pes corporal
estable. És molt important
utilitzar
el
sostenidor
adequat. 1 per últim, és

Cristina Bayés
Novembre 2001
l9
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SANT MARTI 2001
PROGRAMA D'ACTES
DIVENDRES DIA 09

VESPRE: A Ies10, aIcentrecívícyodrem
gaudírd'unaestona
dívertída
amb

l'obra
deteatre:"AMOR A SEGONA
'
GRUP MASCARES

VISTA",

reyresentada
yer:

DE GIRONA

DISSABTE DIA 10
MATI: A les111

AIcentrecívíc,esyectacle
ínfantíl
ambelgruyd'anímacíó
PICA PICAROL.

TARDA: A 2/4 de7, alcentrecívícextraordínarí
CONCERT deFesta
Major
NIT: A 2 / 4 de12, ANIMAT BALL.
DIUMENGE DIA 11
MATI: A les121 OFICI SOLEMNE
ambacomyanyament
d'orque
stra

TotseguítSARDANES a Ia PlafaMajor
.
TARDA: A les5, alcentreCívíc SARDANES I BALL DEFI DE FESTA

Totsehactesseranamenítzats
yer Iacoblaorquestra:

ROSALEDA
EXPOSICIÓ D'EINES ANTIGUES.

organítzada
yerl'Assocíacíó
JuveníI
ATALAIA.
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ESTAT DE COMPTES FESTA D'ESTIU 2001

INGRESSOS

PESSETES

QUOTES VEINS

264.750

1.591,18

QUOTES PUBLICITAT

100.000

601,01

15.000

90, 15

TAULES I CADIRES

103.500

622 ,05

BAR CENTRE CIVIC

50.000

300,51

476.900

2.866,23

1.010.150

6.071,12

1.350.000

8.113,66

267 .000

1.604,70

25.000

150,25

2.000

12,02

12.000

72,12

3.225

19,38

219.124

1.316,96

AMANIDES

11.590

69 ,66

CA L'HOST ALERA-ESMORZAR MARXA

32.184

193,43

PASTISSERIA

42 .660

256 ,39

1.000

6,01

1.965.783

11.814,59

955.633

- 5.743,47

SALDO INICIAL B.B.V.

2.095.210

12.592,47

SALDO FINAL B.B.V.

1.139.577

6.849,00

BAR OSIRIS

RECAPTACIO DINAR HOMENATGE VELLESA

TOTAL INGRESSOS

EUROS

DES PESES

ORQUESTRA SELVATANA
RANXERS
IMPREMT A X2A-200 1
GALI (CINTA A ERONFIX)
TABAC
GLA(ONS
GROS MERCAT-DESPESES DINAR

FLORS RAMS TAULES

TOTAL DES PESES

-

DIFERENCIA (DEFICIT)
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ESPECIALITATEN CARNS A LA BRASA
OBERT
FINS LA MATINADA

Octopussy

...___

Grill
FRANCESC
MORET

Carretera de Roses
Bananas

C/.

Alsina,

2

- Tel. 45 35 15

EMPURIABRAVA
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LA SOLIDARITAT DE EL FAR EN TEMPS DE GUERRA
L'esclat de la guerra civil espanyola el 18 de juliol de l'any 1936, va ser un
desastre a tots nivells. Tant el cultural, com el social, com l' economic. Encara que
d' aixo ara ja fa més de seixanta anys, molts vei"nsde les nostres contrades recorden amb
frustació i sentiment la devastació que ocasiona la guerra i la duresa de la posterior
postguerra.
Un dels primers indicadors a les comarques gironines que la guerra era una
realitat propera i que ocasionava conseqüencies drama.tiques va ser, sens dubte,
}'arribada dels refugiats procedents dels fronts de guerra . Ja a l' agost i setembre de
1936, comern;aren a arribar refugiats i refugiades en un continu degoteig . Solien ser
persones amb recursos propis que no ocasionaven molesties ni preocupació als
municipis , ja que s' hostatjaven a casa de parents i coneguts o bé tenien recursos per
Hogar alguna casa deshabitada. A mesura que va anar avan9ant la guerra pero, els
contingents de població refugiada de tota la penín sula van anar en augment. La major
afluencia de poblaci ó refugiada es produí per tren proc edent de Barcelona . Des d'alla , el
Comite central d' Ajut als Refugiats de la Generalitat els distribui"aper tota la geografia
catalana . La majoria dels refugiats eren dones, infant s i gent gran. El que en principi era
gent que s' instal.lava a casa dels parents aviat es convertí en multituds que calia ajudar
fos com fos.
Al nostre municipi els primers vint-i-dós refugiats arribaren el 5 d' octubre de
l' any 1937. Es tractava de famílies senceres sense el cap de casa, ésa dir, sense el pare.
La mare actuava com a cap i portava els fills i algún avi o avía. Els seus municipis
d' origen eren : Bilbao , Madrid , San Sebastián, Eibar , Santander , ... Seguidament i durant
l' any 1938 n'arribaren 41 més procedents de Saragossa. Córdoba i Madrid . Durant
l'últim any de la guerra, el 1939, n' arribaren 35 més. Aquests últims provenien de
Sevilla, Bilbao, Badajoz, Barcelona , Igualada , ... Alguns cognoms com Rodríguez ,
Carballo, Vallejo, Robles , Rodenas , Anguiano , Herrera , Rueda, Montfrino , .. .
comern;aren a fer-se familiars entre els catalans d'aquí. Davant l' allau de gent
necessitada , el poble de El Far respongué com pocs . Fins i tot la gent sol.licitava a
través de carta a l' Ajuntament l'acolliment d'algun refugiat o refugiada a casa seva.
Gairebé cada casa tenia acollida una o varies persones. Molts d'ells ajudaven en els
treballs del camp i a fer les feines de casa per agrair, d' alguna manera , el tracte i l' ajut
que rebien . Alguns d' ells, encara avui, mantenen algun tipus de relació amb les famílies
d'aquí que els varen acollir.
El 9 de gener del 1937, s' establí el mecanisme necessari per tal que els
Ajuntaments que tinguessin refugiats al seu carrec rebessin un subsidi economic per
compensar les despeses ocasionades per la població nouvinguda . El govern de la
Generalitat es comprometía a abonar dues pessetes diaries per refugiat en concepte de
manutenció . Aviat es va veure pero, que dues pessetes eren insignificants davant les
despeses que s'havien de fer front. En la majoria dels casos pero , la manutenció del
refugiat o refugiada anava a carrec de la família que l' acollia i compartien gairebé tot ;
des de l' espai a l' alimentació . Molta gent arribada al Far no sabia llegir ni escriure , pero
cal dir que la majoria eren infants en període escolar o nadons de pocs mesos . Les mares
es dedicaven a fer de mestresses de casa o bé a cosir i els pocs adults que arribaven eren
pagesos, agricultors , pintors, jornalers , ...
Rosa Mª Moret i Guillamet
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EL TESTAMENT D'ESPERAN'A VALENT L'ANY
1730 -Un document sobre els béns de l'epoca-.
A continuació us transcrivim un deis molts inventaris que es poden trabar
al Manual de Testaments de la parroquia del nostre poble. Com podreu
comprovar hem respectat l'ortografia vigent de l'época de 1730 -data a la qual
pertany el testament- i només l'hem adequat a l'actual quan es feia difícil la
seva lectura. Es tracta d'un document que no deixa de ser curiós, molt fiable 1
que ens permet saber amb exactitud les possessions de la gent del segle XVIII
en un poble de pagés com El Far. El testament que hem triat fa referencia a
Esperanc;aValent, vidua de Josep Valent -recordem que les dones en aquella
época quan es casaven prenien el cognom del marit, per la qual cosa no
sabem quin era el cognom· de soltera- i data del 5 de febrer de l'any 1730. El
prevere de l'época era mossén Josep Montaner i en qualitat de testimonis s'hi
presentaren Miquel Montaner, de Salt i Josep Cordomí de El Far.

"lnventari pres o tocat per lo Reverent Joseph Montaner Prevere y
Reverend de la Iglesia parroquial de Sant Martí de Alfar, en nom y
cognom de Esperam;a Valent vídua relicta de Joan Valent son espos, de
tots los béns movibles e inmovibles en testimoni de Joseph Cordomí,
pages de dit 1/och y de Miquel Montaner, de Salt. Avui, trobanse en el
poble de Alfar a/s que els foren cridats y pregats per dit efecte, avui dia
cinc de febrer de mil set cents trenta.
Un ort de regadiu d'una vesana poch més, poch menos y una casa
masoveral,
Una burra blanca ve/la,
Un escalfador ve//,
Una payella ve/la,
Una olla ve/la de ferro,
Dos cistells de terra per olí ve/Is,
Vuit plats patits de terra per menjar,
Un plat gran girador de terra,
Una cu/lera de 1/autó,
Dos topins y un canti de terra,
Un mitg malla/ y un barral de terra,
Un 1/um ve//,
Una escalfeta de terra,
Unes lleves de ferro mitg usades,
Una pala de ferro de ferro y de foch usada,
Uns ferros ve/Is de tres peus de foch usats,
Dos blanchs de /lit usats,
Una flassada de llana dolenta,
Dos llansols de borras y /Ji ustas,
Una tau/a usada,
Un ciste/1 patit y un gran usats,
Un morter patit y un poch dolent per sal
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amb ma,
Dos bancots y un escambe/1 per seure usats,
Dos caixes usades y do/entes sens res dintre,
Una romana patita dolenta usada,
Un brocal de vídre ab sa capsa usada,
Una alenya ve/la,
Una pastera vallíssíma,
Un doy de salar olives y per fer aypis.
La veritat ho firmo jo Joseph Montaner Prevere i Reverend de Alfar,
bisbat de Gerona, sobre dit día y any."
A continuació el mossén signa amb la següent rúbrica que, com podem
observar, en el dibuix hi fa constar el cognom Montaner.

Mn. Jaume Pratdesaba
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Otoño
Otoño
ese

fuerte

y dulce,

enfermo

rodando

adorado

por

la

tú
que

no eres
agoniza

tierra,

en

las

rachas

del

aire,
sus

huesos

amarillos,

o en perdidos
barridos
sin

montones

en sardina

piedad

Y sin
tú

mojados

del

perduras

después
fantástica

por

l a es cob a

no.

o t oño .

al
de

lluvia,

, secos , pisoteados,

invier

embargo,

de la

fi n esa

pálida

ha v erte

alzado

imagen ,
corno

la

más

,

vigorosa

estaci

Hoy

ciño

me

ó n de las
la

cuatro

frente

con

estaciones.
hojas

de

tus

viñas,
me sumerjo
y levanto
y grito

en el
la

alegre

mosto

copa
al

de tus

dorada

de tu

uvas

p isadas

v i no

mundo :
Toda v ía

arde

en

mi

sangre

el

vi vo

resplandor

del

otoño .

Rafael
Otofio,

carpeta

"Cuatro

Estaciones"
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Tel.:
608
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8

17708
CANTALLOPS

Amb una mica de vergonya i sensació d'incompliment d'obligacions he decidit reprendre les
meves col·laboracions a aquesta revista, que ocupa un racó molt especial de la meva historia
personal.
Avui us parlaré del tema del voluntariat.
La nostra societat ha experimentat uns canvis brutals en tan sois un parell de generacions.
Abans es tenia menys de tot i es passaven més penúries, pero es compartía penes, alegries i
tot el poc que es ten ia. No s'havien creat altres necessitats , que han aparegut més tard. A
molts pobles hi havia societats fraternals per atendre les necessit at s socials de les famílies
amb problemes més importants.
La societat moderna ha portat a l'ciillament, a la individualitat . Us puc assegurar que un gran
contrasentit modern és que en un bloc de pisos, les 20 o 30 fomílies que viuen dintre de la seva
petita superfície, estan incomunicades. Moltes d'elles ni es coneixe n t an sois, i la majoria
només es saluden si coincideixen a !'ascensor o a la porta d'entrada. Pero a quina d'elles
recorreriem per demanar ajut, si són uns perfectes desconeguts? Cada fo mília viu dintre el seu
refugi i només l'interessa la vida deis altres ve·ins si s'albira un indic i de mor bositat o
possibilitat de treure 'n un benef ici personal. Ara ja no es porta allo d'oferir-se als altr es.
Aixo que és més evident a les ciutats, també s'esta donant a nivel! de poble. Compar eu, sino, el
t ipus de relació que hi havia entre les cases d'abans i la que hi ha amb altres fomí lies que hi
hagin establert la seva residencia recentment . També ha perdut molts graus el sent iment de
poble, de pertanyen~a a un col·lectiu .
Tota aquesta !larga introducció és per demostrar que les necessitats socials que abans eren
resaltes localment dintre l'ambit veinat, ara han de ser cobertes per l'Administra ció (que per
aixo paguem els impostos!). Pero són tantes i tan costoses les necessitats que van apar eguent
cada dio, que per molts recursos que l'Administració hi destini, sempre són insufi cient s. Per
atendre les bosses que queden descobertes és necessari recórrer a l'associacionisme voluntari .
La millora de les condicions laborals, ha comportat que, en general, la gent disposi de més
temps lliure per fer-ne el que li vingui de gust . Dintre d'aquest temps de lliur e hi ha d'haver
espai per a la vida de famíl ia, per descansar , pe! lleure (activitats culturals , esporti ves, salut,
relacions socials, esplai, etc. i també per avorrir-se, perque no?). Pero de ben segur que
després de ben garbellat tot, encaro ens queda uno mica de temps , que podr íem oprofi tar per
dedicar-lo als altres. Si feu la prova de proposar a una pe~sona de vincular-se a una associació
de voluntariat, és molt probable que la resposta obtinguda sigui: "Ja m'agradar ia, pero és que
no tinc temps ...". Fals! Moltes vegades és insignificant la quantitat de temps que necessitem
per ajudar puntualment una altra persona. El que necessitem realment és voluntat per fer un
acte social, solídarí i desinteressat. La Federació d'Associacions de Voluntaris té un lema que
és ben iHustratiu que diu: "Ningú no comet una equivocació més gran que aquel! o aquella que,
pensant que pot fer poc, no fo res".
A l'Alt Emporda són moltes les associacions existents que donen un servei valuosíssim a les
persones i fomílies necessitades . Segur que tots heu sentit a parlar de la Creu Roja, l'Altem, el
Dofí, Carites, l'Associació de Lluita contra el Cancer, la de malalts d'Alzheimer, Mifas, Adis,
Acas , Canigó, Pacem, etc . per citar-ne només algunes. Totes aquestes associacions compten
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amb un equip propi de voluntaris, que col·laboren desinteressadament en les activitats
específ iques de la seva propia associació.
Els Jocs Special Olympics Figueres 2000 van aconseguir una sensibilització molt positiva de la
societat altempordanesa pel moviment de voluntariat. Aquest magne esdeveniment no s'hauria
pogut celebrar sense la participació deis 1200 voluntaris. Si demaneu l'opinió a qualsevol d'ells
segurament us contestaran que va ser una experiencia personal inoblidable. Pero a part
d'aquest projecte excepcional i monotematic , que es va desenvolupar en només quatre dies, hi
ha molts projectes en curs , per atendre les necessitats socials del dio a dio.
El 31 de mar~ d'enguany es va constituir a Figueres /'Associació Voluntariat Figueres/Alt
Emporda,destinada a aplegar tota aquella gent que esta disposada a destinar una petita (o
gran) part del seu temps lliure en ajudar els altres. Basicament es tracto de gent que, per
diferents raons, no es pot comprometre permanentment amb alguna de les associacions jo
existents , pero que sí que esta disposada a participar en actes puntuals. Quan una associació
munta una activitat que depassa la capacitat logística deis seus propis voluntaris, pot demanar
la col·laborac ió de l'Associació Voluntariat Figueres/Alt Emparda, que hi aporta la gent de la
seva borsa que hi vol participar.
Els ambits d'actuació possibles són diversos, i basicament es tracto deis següents:
• Social i sanitari: Toxicomans, presos, gent gran, malalts temporals ,de !larga durada i
terminals, immigrants i refugiats, minories etniques, pobresa i marginació, discapacitats
físics i psíquics, atenció a la dona, infancia i joventut .
• Comunitari: Centres comunitaris (parroquies , foments), entitats
de lleure, moviments véinals, grups de coHaboració ci utadana .
• Cultural i esportiu: Defensa del patrimoni, camps de treball,
cultura popular i tradicional, associacions art ístiques , clubs
esportius .
f
• Ambiental: Grups naturistes, associacions ecologistes, educació
ambiental,
preservació
del
medí
ambient,
voluntariat
forestal,excursionista,
protecció d'espais verds .
• Cooperació internacional: educació per a l desenvolupament, intercanvis, projectes al
Tercer Món, accions d'emergencia .
Com podeu veure , el ventall de camps d'acció és molt ampli, i quasi totes les activitats que es
fon són de suporta les altres Assoc iacions. Quan es fa la inscripció coma voluntari s'omple un
qüestionari de perfil, amb les dades de disponibilitat de temps i horari, coneixements,
experiencia en el camp associat iu i ambits d'actuació preferits. Quan hi ha una activitat a la
vista es contacta amb les persones amb el perfil més idoni, que tenen tota la llibertat
per
participar-hi o no. Ningú no esta obligat a participar a un mínim d'activitats.
Després de sis mesas comptem amb més de 140 voluntaris, i hem realitzat 162 actes de
voluntariat.
Si us interessa podeu demanar més informació de varies maneres:
Per correu: Adre~a: Pavelló Poliesportiu. Zona Esportiva. 17600 FIGUERES
Correu electronic: webmaster0 ¿voluntariat.es.cf
Plana web: www.voluntariat.f2s.com
Per telefon: .Josep Mº Company (vespres) 972.509348
Animeu-vos. L'experiencia s'ho val.

J osepM. Company
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Segons la definició del diccionari el telefon mobil és un
aparell per a comunicar-se ', oralment o per escrit, a
distancia, que consta d'un dispositiu per seleccionar el
destinatari, d'un transmissor i d'un receptor que permeten
establir una comunicació dúplex . Pero aixo és molt ampli,
per nosaltres el telefon mobil és tan sois un simple utensili
que serveix per a poder localitzar-nos els uns amb els
altres i per poder passar l'estona. Diem passar l'estona
perque la majoria deis adolescents el tenen per simple
hobby i quan no tenen res a fer envien missatges sense
sentit o es posen a jugar amb els jocs.
El problema arriba quan s'esgota el "saldo" o per als que
estan en contracte arriba quan reben la factura a fi de mes.
La mitjana de "saldo" que gasta un estudiant al mes és
. d'unes SOOOptesaprox imadament (30'05 euros).
Cada dia, aquest cur iós aparell, esta més unit a tots i per
aquest motiu el que abans ens ho deiem personalment ara
ho diem pel mobi l. Ja no costa tant demanar perdó o,
simplement, quedar per sortir el cap de setmana.
Una altra cosa molt més greu és que ens estem acostumant
a escursar les parau les i a fer servir els "smyles". En són un
exemple: :-), :-(, :-p, ;-), :-*, :-/, :-8, ... ( a simple vista
no signifiquen res pero si els miren de costat veuran que
són cares amb diferents estats d'anim) ... cnt, xke, xdo, 1,
k, ... (són unes de les moltes abreviatures que utilitzem per
enviar-nos SMS). Quan haguem d'escriure
un text
seriosament potser no ens en recordarem d'escriure com
cal.
Conclourem aquest simple article dient que fa només 3
anys la majoria de la gent desconeixia aquest petit aparell i
que avui en dia es gairebé indispensable per comunicar-
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Esther Bartolomé, Xenia Semis i Alba Bayés
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PARLEM
AMB
.... JOSEP COLLI HOSPITAL
En Josep Coll i Hospital va néixer a El Far, el dia 16 de mar~ de
1960. Actualment resideix a Palau de Sta. Eulalia amb la Cati
Mitjavila, tot i que gairebé sempre el podem localitzar al nostre
poble fent de ramader. Des de fa més de dos anys és pare d'un
nen, en Martí. Quan se li pregunta pels seus hobies en Josep
bufa i diu que en té un munt, pero gairebé tots lligats amb la
natura - la natura, de manera generica, és la meva medicina.
No hi ha res millor que perdre's en un bosc per desconectar.Plantar arbres, regar-los, donar voltes amb la seva moto vella
pel riu, observar tranquilament els espais oberts, .. són algunes
de les moltes aficions que té el nou tinent alcalde de El Far, tot
i que últimament les ha de compartir amb els jocs del seu fill i
les obligacions que comporta formar part de l'Ajuntament.
Que recorda deis seus anys d'infancia aquí a El Far?
Fins a sisé de basica vaig anar a escola aquí al poble. Tots els records
que guardo estan relacionats amb el nostre poble. En aquella época hi havia
molta mainada a l'escola. Devíem ser entre cinquanta i seixanta alumnes per
una mestra tota sola; la srta. Mercedes. Recordo aquesta etapa molt bé.
Suposo que quan ets gran només et queden els records bons i oblides els
dolents.
A partir de sisé, tot va canviar. Em varen internar en el Collell. lmagina't
sortir d'un poble com El Far per anar a parar en un col.legi com el Collell! Va
ser un canvi radical. Alla hi vaig estar uns quatre anys aproximadament.
D'on va sortir la idea de muntar El Grup de Joves que tan bé va
funcionar durant tant de temps?
Normalment la festa majar del poble ja l'organitzaven dos o tres joves del
poble. Es va encertar una época que hi va haver una revifalla cultural a molts
poblets. Es varen iniciar tot un seguit d'activitats arreu que varen anar animant
a la gent. A El Far hi havia molt jovent amb ganes de fer coses pel poble, pero
qui realment va encendre la guspira es pot dir que va ser en Josep Mª
Company de La Gruta. Ens va fer una mica de mestre-gurú a tots plegats. Jo
llavors tenia uns 18 anys. Encara recordo la primera reunió que varem tenir.
Ens varem reunir tot un grup de jovent deis disset als vint anys i el tema que es
va tractar fóu el canví de nom del poble. Aixo va ser l'inici. A partir de llavors,
s'hi va anar afegint gent. Com que érem colla sorgien moltes idees, molts
projectes. Uns animaven als altres. Realment era un moment molt bo. Al llarg
de tots els anys que el grup va funcionar hi varen passar gairebé tot el jovent
del poble.

Que creu que va aportar El Grup de Joves a nivel/ general?
Personalment i mirant-ho des de la prespectiva deis anys, cree que hi ha
tres aspectes molt interessants a destacar.
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El primer va ser el fet que per primer cop es reunia tot el jovent del
poble.
El segon aspecte que destacaria va ser el rentat d'imatge que va sofrir El
Far. M'explico, fins llavors la imatge que els verns tenien sobre el poble no era
gaire favorable. Podríem dir que estava sota mínims. A mesura que es varen
anar fent activitats, millorar alguns aspectes , el sorgiment de la revista, ..., tot
plegat va fer que es despertés poc a poc en molts verns l'orgull de ser de El
Far.
Com a tercer aspecte destacaria !'amplia participació de la gent en
general. No només eren els joves els que col.laboraven, també hi havia els
pares implicats i molts simpatitzants.
Li va saber greu que l'associació es desfés?
Home, quan es va plegar jo ja feia temps que n'estava desvinculat. Jo
cree que es va fer tota la feina que es podia fer en el moment adequat. També
és veritat que el grup va desfer-se quan ja hi havia muntada una comissió de
festes que tirava endavant, amb gent molt trempada.
Quines coses creu que Ji manca al poble de El Far i quines en
destacaría com a positives?
( en Josep s'ho rumia) A veure ...,sóc conscient que li manquen moltes
coses pero com a molts altres pobles i, per contra, cree que ofereix moltes
possibilitats . De vegades el que és més important d'un lloc no són les
infraestructures, els equipaments, ... sinó que hi juga un paper molt important la
seva gent. A més, cal destacar la situació privilegiada de trobar-se damunt d'un
turó.
Si voste tingués els mitjans necessaris que canviaria del poble?
Jo potser diría millorar més que canviar. Millorar quan a serveis,
equipaments, .. Potser destacaria el fet de millorar el case antic del poble, fer-lo
més habitable. Si es poguessin abrir més espais cree que la imatge guanyaria
molt. L'obertura de més espais és basic per millorar la qualitat de vida deis
verns, pero d'aitra banda és un repte complex d'assolir.
Que li ha aportat el fet de formar part de l'Ajuntament?
Quan es forma part de qualsevol entitat vinculada amb el poble, prens
consciencia que no ets tú sol. Formes part de la comunitat. Personalment cree
que tothom hauria de passar per l'Ajuntament o per alguna associació per .
arribar a entendre qué vol dir aixo exactament.

Com veu el futur del poble d'aquí a vint anys?
Mira, jo cree que en qüestió d'uns anys ja haura canviat molt. Poca poc,
pero sense interrupció. Cree que sera una millora quan a infraestructures, a
serveis, a comunicacions, ... Si tot funciona com s'espera en un pla9 així cree
que podrem admirar un Far molt més atractiu, molt més maco i també més
gran. Potser fins i tot haurem doblat la població. Aquest canvi esta lligat amb
l'entorn. Penso que no sera un fenómen només del nostre poble, sinó que sera
a nivell general, deis voltants, amb molts més pobles implicats.
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Per acabar la nostra entrevista hem intentat fer memoria de totes les
persones que varen formar part del Grup de Joves i totes les activitats que es
varen portar a terme durant aquel/s anys. Aquí en teniu el llistat:
RicardAmall
Pere Valent
Josep Coll
Elvira Duc
Joan Costa
Teresa T eixidor
Roser Salip
Teresa Coll
Miquel Carbonell
Angel Pagés
Toni Quintana
Josep Teixidor
Carlos Murillo
Lurdes Revira
Rosa Pujolas
Lurdes Ferrés
Carlos Abril
Pitu Santos
Judit Jofre
Genís Subirós
Llúcia Saurí
Albert Casanovas
Xavi Jofre
Joan Jofre
Angel Cano
Josep Trulls
David Núñez
Anna Company

Josep Mª Company
Josep Oliva
Josep Fayet
Francesc Carbonell
Joana Sala
Josep Pascual
Fina Farreró
Franc.Carbonell (Molí de Baix)
Eduard Rodríguez
Josep Mª Saurí
Pere Saurí
Josep Montero
Aurora Pérez
Marina Pujolas
Marta Ferrés
Marissa Moradell
Jordi Abril
Rafael Santos
Ester Jofre
Jaume Coll
Laura Casanovas
Jordi Reixach
Quim Jofre
JaumeArnall
Jordi Jofre
Enrie Campmol
Assumpció Arnall

En Josep Coll i Hospital

Rosa Mª Moret i Guí/lamet

Jocs de cucanya
Concurs de pintura infantil
Campanya de canvi de nom del poble
Concurs de tir al plat
Excursions variades
Representació dels pastorets
Partits de futbol (casats-solters )
Cantades d'havaneres
Vetllades d'audiovisuals
Concurs de tractoristes
Exposició d'Eines antigues sobre
el món de la pagesia
Traca de focs d'artifici
Representacions de teatre infantil
Organització de les festes majors

Carreres de sacs
Exposició de fotografies
Campanya de canvi de nom dels carrers
Creació d'una biblioteca popular
Concurs de pessebres
Gincames
Cercaviles pels carrers del poble
Enquestes diverses
Trials de motocicletes
Elecció de l'hereu i la pubilla
Muntatge de la carrossa per les fires i
festes de la Sta. Creu a Figueres
Creació d 'una emissora de radio local
Estirades de corda
Pestes de la Vellesa ( ...)
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L'AJUNTAMENT INFORMA
En data 6 de julio! l'ajuntament va subscriure un conveni amb la Direcció
General d 'Urbanisme en virtut del qual s'encomanava la trrunitació de la
revisió-adaptació
del Pla General d'Ordenació Urbana a la Com.issió
d'urbanisme de Girona. Abti, la Comissió ha procedit a l'aprovació inicial del
PGOU el dia 11 de juliol i a l'aprovació provisional el dia 26 de setembre,
elevant l'expedient a la Comissió d 'Urbanisme de Catalunya per tal que emeti
el seu informe previ a la resolució definitiva del conseller de Política Territorial
i Obres Públiques.
Els mateixos tramits i en les mateixes dates s'han seguit per aprovar inicial i
provisionalment
el Pla Parcia .l d'ordenació del sector industrial "Les
Pedroses". Aquest Pla parcial contempla la creació de parceHes de grans
dimensions que puguin rebre instal·lacions d'emmagatzement
i distribució,
justificant-se
la conveniencia i oportunitat d'aquest Pla ja que hi ha una
important
empresa espanyola dedicada al sector textil que es mostra
interessada en instal·lar -se a El Far. S'ha de tenir present que aquesta zona
industrial se situa suficientment lluny dels nuclis urbans del Far i l'Oliva, pero
que compte amb una immillorable situació.
És innegable que el futur sector industrial de "Les Pedroses" ha de comportar
beneficis per a la comarca en general i per a El Far en particular, ja que
s'obtindra sol públic que s'ha de cedir gratuitament
a l'ajuntament,
es
generaran nous llocs de treball i es dinamitzara la comarca en general.
En els darrers mesos l'ajuntament ha adjudicat i ha contractat la realització
de tres obres: el "Condicionament del Camí del Moli d'accés a la Fundació
ALTEM" a !'empresa Construccions Fusté , S.A. per un import de 9.900.000
pessetes, la "Rehabilitació de la Casa de la Vila" a !'empresa Argón
lnformatica, S.A. per un import de 35.325.000 de pessetes i la "Reforma i
ampliació de l'escola pública" a la ma teixa empresa per un import de
24.999. 038 pessetes. Amb motiu d 'aques tes ú1times obres "l'escola" s'haura
de traslladar provisionalment al Centre Cívic .
Com ja s'anunciava en el darrer número de la revista, s'ha signat un conveni
de col-laboració amb l'Agencia Catalana de l'Aigua per tal que aquest
organisme porti a terme les obres que permetran la portada d'aigua potable
des de Figueres a El Far i Vilamalla Al mateix temps, s'ha subscrit un altre
conveni amb l'ajuntament de Vilamalla per tal de regular rús, la gestió i el
manteniment de les instal-lacions.
Per últim, fer avinent que com cada deu anys s'han de realitzar a tot l'estat
espanyol els censos de població i habitatge, i .com sia que s'han d'omplir un
seguit de qüestionaris durant aquest mes per part dels habitants del municipi,
des de l'ajuntament s'ajudara a tothom en la complimentació dels esmentats
qüestionaris.
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L'ARXIU MUNICIPAL DE EL FAR D'EMPORDÁ
Els arxius municipals, com el seu nom indica, són els diposits que
conserven la documentació generada per l'administració deis municipis. El seu
orígen té a veure, dones, amb el naixement i l'expansió d'aquesta institució: a
mesura que els municipis podien elegir els seus representants i prendre acords
amb caracter executiu, es veien en la necessitat de conservar la documentació
exterior que justificava els privilegis, costums i altres drets, així com els papers
produ"itsperla propia institució (acords, comptes, contractes, etc.).
Tot i que, teoricament, els municipis haurien de conservar el fons
documental general des del seu naixement, diverses circumstancies (conflictes
bél.lics, canvis d'edifici, despreocupació amb deficients condicions
termoambientals ...) han fet aque a la majoria de la comarca, el recull
documental comenci, de manera continuada, al segle passat, com és el cas del
Far d'Emporda.
Es conserven dos inventaris (1) d'aquest arxiu municipal que foren
redactats els anys 1931 i 1945, encara que el seu estat de conservació no és
gaire bo i no tenim cap resta ni anterior ni posterior a aquestes dates.
Els !libres d'actes de sessions són aquells que registren els
esdeveniments referits a la comunitat administrativa presos pels seus legítims
representants i on es reflecteix bona part de la historia del municipi- s'han
conservat els esborranys d'actes, el més de 1911.
La correspondencia aplega el conjunt de cartes o oficis rebuts i/o enviats
pel consistori; en el cas del fons documental del Far d'Emporda, conserven
oficis des de l'any 1864 i de manera continuada de l'any 1926 fins al 1975, els
anys de la guerra inclosos.
Els comptes municipals recullen regularment les transaccions, els
deutes, els crédits i altres conceptes subjectes a calcul de l'Administració
municipal- en el cas del Far d'Emporda es conserven testimonis del 1878.
Els pressupostos són els documents que recullen els ingressos i
despeses que tindra una entitat- en aquest cas l'ajuntament- en un període
determinat, generalment un any. Aquesta serie documental comenc;:a l'any
1885.
Les series de les diverses contribucions o impostas que gravaven
diferents aspectes de la riquesa de les persones són sempre presents
comencen l'any 1886 i tracten d'amillaraments (relació numerada i alfabética de
tots els propietaris o usufructuaris de béns immobles i ramaderia sotmesos a
contribució), els padrons de la contribució urbana comencen l'any 1898, la
matrícula industrial aplega tots els contribuents gravats per la indústria,
manufactura i comerc;:des de l'any 1898; l'impost sobre consums reunía els
diferents tributs indirectes sobre articles de primera necessitat i comestibles (olí,
sabó, vi), i els testimonis més antics daten de l'any 1878.
Els expedients de quintes o lleves recullen el conjunt de gent reclutada
en un mateix any i en el cas de l'arxiu del Far d'Emporda es conserven des de
l'any 1863.
L'apartat de demografia (padrons de població, censos, estadístiques i
altres registres) informen de l'estat numéric i detallat deis habitants datat l'any
1857 i és el document més antic que es conserva del fons municipal tal com es
pot apreciar a la il.lustració (2) que acompanya aquest text.
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A partir del creixement
urbanístic que es produeix a
moltes poblacions durant el
segle XIX la documentació
d'obres es veu incrementada
a
partir
d'uns
nous
plantejaments
i
gestió
urbanística
(canalització
d'aigües,
clavegueram,
pavimentació,
enllumenat)
que faran que les obres
augmentin així com les obres
de particulars . A l'arxiu del Far
es conserva la memoria, el
plec de condicions
el
pressupost
per
a
la
construcció del nou edifici de
l'Ajuntament (no l'actual) a
carrec de l'arquitecte Claudi
Díaz l'any 1949.

Reproducci ó de la primera pagina del
padró d' habitan ts mé.5antic.

La documentació generada per les diferents consultes electorals es
custodia també als arxius municipals, així trobem expedients d'eleccions
municipals des de l'any 1878, eleccions de diputats provincials des del 1882,
eleccions generals des del 1869 i al Parlament de l'any 1932.
Es conserva també un interessant registre de refugiats de guerra que
arriben al Far entre els anys 1938-1939, junt amb una serie de !listes de
donatius que la gent del poble oferia als refugiats la majoria provinents
d'Andalusia , Madrid i el País Base.
Aquí només hem presentat un breu mostratge deis conjunts documentals o
series potser més representatives i conegudes , pero el conjunt documental del
Far d'Emporda és més ampli (6 metres lineals i 60 capses arxivadores) on
s'apleguen dos segles de la historia d'aquest municipi altempordanes. Ofereix
un ampli ventall de possibilitats d'investigació que podem llegar a futures
generacions . L'estudi de la historia ens permetra entendre millar el nostre
present i construir un futur més solid i intentar no caure en els mateixos errors .
Sagrario Gallego

Notes:

(1) Arxiu Historie Comarcal de Figueres (= AHCF). Fons municipal del Far
d'Empordá Administració general. Secretaria: lnventaris de l'arxiu
municipal. Capsa núm. 2
(2) AHCF. Fons municipal del Far d'Empordá
d'habitants de 1857. Capsa núm. 49
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ESCOLAD'

EL FAR D' EMPORDÁ

CANVIAR ELXIP
PLUJA D' ENTREVISTES
El passat dia 17 de setembre al portar el meu fill a 1' escola, vaig tornar a entrar a aquella
sala tan vefla d' aspecte abandonat i li vaig dir: vinga fíll, pujem I' escala. EIIno volia pujar
i a mí aquella escala fosca i deixada també em semblava que no em convidava a entrar,
sino més aviat al contrari, em donaven ganas de córrer cap a foro i ...., en fí aixo no podio
ser era el disset de setembre i el meu fill havia de comenc;ar P-3 a I' escola del seu poble
tal i com després de moltes deliberacions la seva familia haviem decidit.
Jo, no podio deixar de pensar en quan era petita i veniem a 1' escola amb la meva
germana Judith i la Lluci de Can Saurí, etc ..., i en la Srta. Mercedes , i aquella clase tan
plena de gent, amb tots aquells nois tan grans que ens feien tanta por, i amb els
comentaris que al llarg de tota la meva adolescencia
vaig anar sentint, amb el
deteríorament que va patír I' escola als anys 75-80, fet que va provocar que la gent del
poble portés la maínada a I' escola de Fígueres í que passés de preocupar-se pel que
teniem a casa nostra, deíxant que gradualment , es tés un cercle en el qual: L' ESCOLA
ESTÁMALAMENT, NO HI PORTO EL MEU FILL, í NO HI PORTO EL MEU FILL,PERQUE L'ESCOLA
ESTÁMALAMENT, i ningú no feia res per ca nviar, simp lement aquest era el pensament de
molta gent .
Pero, hem arribat a tenír fills en edat esco lar i to t í que sempre havia pensat que els meus
fills no anirien a I' esco la de l pob le , degut a la mala imatge que d ' aquesta en tenia , ens
hem deixat convencer dominats per la raó , dones que millor que els nostres fills nos' hagin
de desplac;ar en co txe cada matí i puguin gaudir d' altres avantatges d' adaptació que
I' Escola Rural representa.
1 ara ens trobem dins una Escola viva i dinamica, que funciona correctament,
amb una
relació molt propera amb el professorat i una AMPA amb ganes de fer coses pels nens, i
amb un Ajuntament que hi posa molt de la seva part per mantenir-la i fer-la créixer.
O sigui, hem canviat el XIP. Avui ja puc parlar d' una altra manera, el meu fill hi va molt
content i pera ell la percepció visual que va tenír en el primer moment quan va entrar en
un !loe desconegut i que no semblava una escola, li ha quedat substituYda per la
percepció no tant visual, sino més general de trobar una escola on professionals oom son
els mestres fixes, la Trini Garcia, .en Pep Plana/ lnma Lloveros, els mestres de suport i
personal de reforc;, I' Anna Fabra, treballen moltíssim per fer que I' adaptació
i I'
aprenentatge deis nostres fills sigui constant i positiu peral seu desen vo lupament.
Els He entrevístat perque ens expliquin coses sobre I' Escolad' El Far:
TRINIGARCIA DE FIGUERES,MESTRED' EDUCACIÓ INFANTIL I DIRECTORA DE L' ESCOLA D' EL
FAR: L'escola "reneix" amb forc;a.
Com definiríes I' Escolad' El Far?
És una escola que "reneix" amb forc;::adesprés de passar per moments difícils, gracies a l'esforc;::de
l'Ajuntament que ens fara una escola nova i sempre col.labora quan els mestres els hi demanem;
deis pares que porten els seus fills a l'escola i la dinamitzen ambles activitats que duen a terme; deis
nens i nenes que es senten d'EI Far i s'hi troben bé a l'esco la i deis mestres que intentem fer la feina
el millor possible .
L' Escola d'EI Far té els avantatges de ser una escola rural: relació oberta i constant ambles famílíes,
arrelament a l'entorn, més recursos humans i materials en relació a les escales grans,etc ..
Per exemple , aquest curs els alumnes de primaria gaudeixen d'una hora d'angles a nivel! oral; la
qual cosa és impensable en altre t/pus d'escola .

Com veus el seu futur ?
Cree que pqdem ser optimistes. Fa 2 cursos varem arribar 2 mestres amb plac;::adefinitiva i estavem
a un f)OS ( l nen ) de perdre ' n un .
Ara, som més a prop de guanyar-ne un i ser 3 mestres a l'escola.
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Coma directora
pogués.

em podries dir que és el que més t'agrada

i que t'agradaria

canviar

si es

La feina de directora no és gaire gratificant en general , jo que es tracto de mirar la
correspondencia
i donar resposta
a les cortes que cal, fer actes de reurüons, portar els
comptes,etc ..
El més agradable com a Directora és el periode de pre-incripció i ma trícula jo que em permet tenir
el primer contacte ambles famílies deis nens i nenes que comenc;:aran a f' escola i com que cada
curs hem pujat de nens , he viscut e t creixement de primera ma.
El millar de la meva feina, pero, es ser la mestra deis més menuts de l'escola; perque encara que
de vegades et fon enfadar, sovint et donen grans sat isfaccions. Per exemple, quan un nen de P-3
apren a ~scriure el seu nom tot sol, quan va coneixent les lletres, quan a P-5 éomencen a llegir
paraules, ...

JOSEP PLANA MESTRE DE PRIMARIA : En el fons som com una gran família.
En una escala gran de 25-27 nens i nenes per classe , estar per tots cree que és una mica
difícil , pero en una classe amb 1O alumnes estan to t s molt més propers uns als altres i a
vosaltres, com s'aconsegueix
una adaptació
individua l i de grup?
Molt més facilm~nt que en una escola gran. En una esca la c o m la .nostra les relacions que es poden
establir entre l'alumne i el pro'fessorat són molt més pe rsona ls i profundes que en qualsevol altre lloc.
A partir d 'aquí, el coneixement que tenim de l'alum ne és mo lt més intens i és pot donar a cadascun
olio que més li escau. En el fans, som com una gran fam ília o n toth om pot trobar el seu espai.
En quan
ha).

a l'adaptació

social

ens podries

dir aspec t es pos it iu s i negatius

(si creus que n'hi

N' hi ha hagut d 'inconvenients. Les escoles petites p a tie n d ' un ce rt d illament i migradesa de
recursos , a 1'1
gua l que els pobles petits no poden oterir els a ·eixos serveis q ue tenen les ciu ·tats.
Pero des de fa anys les coses han canviat mo lt i a ctua lm e n pod e m compe tir amb molta més
igualtat amb qua lsevo l altre escola. D' una banda s'ha g e nera liiza t les sortid es, visit es i colonies, per
coneixer altres realitats o viure experiencies d ificils de te nir a l propi p ob le. D'altre banda , les
recursos desttnats a tes escoles rurals s'han mu ltip nca i oc a lm en t les mestres especialistes, les
reunions amb professors d 'altres esco tes o el ma teria l in'orm a tic són una realitat. 1 per exemple
d 'aixo, només cal mirar la Zona escolar que for me n El Far , Vilama lla , Siurana i Vilabertran.

IMMA LLOVERAS , MESTRE DE PRIMARIA: to t és pos itiu.
En una escala rural el grup de treba ll és re duTt, t ot i que amb molta diversitat d' eda t s i
cursos, cosa que sol preocupar
als pares. Co m s' organitza la feina i com s'arriba a que
cada infant aprengui el que li toca ?
Esfunciona per grups redu"its. El/la mestre / a expli ca e n un grup d 'alumnes mentre els altres treba!len
autonomament . Té avantatges ja qu e s'a favor e ix l' autonomia personal deis alumnes i la cohesió
del grup ( s'ajuden i aprenen uns d e is altr es). D' una banda el seguiment individual de l'alumne/a
pe! que ta als seus aprenen ta tge s , e s pot fer molt bé ja que el grup es redu"it. D'altre banda al
hav~r-hi més mestres que grups (fa ig re fere ncia a la mestra de suport) es pof desdoblar el grup i
treballar a nivel més ind ivid ua l.
A nivel! personal només puc di r q ue és e l p rimer any que estic a l'escola i m'agrada com funciona
e l grup de treball de !'au la . Cree qu e tot hi ha ver-hi diferents cursos dins una mateixa aula es pot
aprofundir en els aprenanta tges de fs alumnes igual que en una escola gran.
Que creus que hi ha de pos itiu en aql¡'est cercle

tan petit?

Tot, Cree que es pot arribar a accedir molt millor en el coneixement
preu.
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deis teus alumnes i aixo no té

ANNA FABRA SEGARRA D'EL FAR , PRESIDENTADE L' AMPA I MONITORA DEL MENJADOR
ESCOLAR:Amb els nens fa falta, paciencia, comprensió i bon humor.
Tu treballes amb els nens en hores d'esbarjo i sobretot en el menjador escolar,
explicar la teva experiencia fins el dia d' avui ?

ens pots

L'experiencia de trebal!ar amb la mainada " fins el dia d'avui m'ha agrada molt" . És una
experiencia diferent a les altres feines, perque treballar amb nens no te rés a veure a treballar entre
adults . He aprés que s' ha de tenir molta paciencia i bon humor cada dia, encara que hi hagi dies
que t'aixeques amb el peu esquerra, els problemes han de deixar a casa i arribar amb bon humor,
paciencia i comprenssió. Faig el possible pe rque els nens es trobin bé amb mi.

Com a presidenta de l'AMPA de l'escola
l'associació i !'importancia de I' AMPA.

, explica'ns

la voluntat

que ter)iu des de

És molt senzilla la nostra voluntat , jo que tota la fe ina que es fa és p erqu e e ls a lumnes en surtin
beneftciats.
Les activitats que es fon es proposen des d e !'AMPA com son la v e nda de flo rs , números
panera,etc .. és realitzen a fi de poder sube ncionar ec onómi ca m e nt les exc ursions , mat erial escolar
, tifetles,etc ..
Cree que és imporfanf que hi hagi I' AMPA pe r fer que tots els alumnes siguin iguals i no hi hagi
discriminació entre ells en tots e ls as pectes i pera ju dar a tirar endavant 1'escola.

JAUME ARNALL I FIG UERAS, ALCALDE D' EL FAR D'EMPORDA: El futurdepen
Sr.Alcade, 1i he de pr-eguntar perla reforma de l'escola,

deis pares.

com ho tenim?

Hi ha hagut dificulta t per adjudicar !'obra, dones el sector de la construcció té una forta demanda
, pero 'flnalment !'empresa Argon lnformatica és qui es fara corree de les obres i pensen comenc;ar
a treballar passat Sant Martí.

Comes veu l'Escola des de I' Ajuntament?
L' Ajuntament fa dos anys que ha fet una aposta molt gran per potenciar l'escola amb dos temas
molt imporfants . El primer , el menjador escolar , i el segon lluitar per habilitar un espai més idoni
perque 1'escala pugui anar creixenf anys rera any.
Els resulats de !'aposta són molt positius , dones el menjador esco lar funciona amb molt exit i la
reforma de l'escola és fara en els propers mesos.
Aixo no hagués estat possible sense l'interes que els pares possen perque 1'escola tuncioni .
L' Ajuntament vol fer tot el que estigui a les seves mans perdonar a ls pares l'escola que ells desitgin.
Sóc del parer que l' esco.la és una eina indispensable per e l poble , dones fa que els nens
s'identifiquin amb el seu municipi i el sentin coma propi.
El futur de l'escola depen deis pares .

Esth er Jofre i COi'npQ'lny
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AEROBIC

Per parlar d' una cosa determinada no se m' acudeix res millor que consultar el
diccionari i buscar la definició, que d' aquesta paraula en fa La Reial Academia de
La Llengua, i així trobem que:
Aerobic és un metode d' educació fís ica destinat a incrementar el consum d' oxígen
amb la finalitat de millorar les act ivitats respiratoria i ~irculatoria del nostre
organisme.
Simplement amb aquesta defi nició j a es veu lo important que és moures i fer
execici fís ic. Fent esport sigui quin sigui , suem i eliminem toxines acumulades al
llarg del dia en el nostre cos, i a la vegada "desconectem" de la realitat i ens
submergim i concentrem amb el que ens diu la monitora i aixo fa que que les
nostres neurones preocupades pels examens, feina fills, amics, etc ... reposin durant
una estona, i que quan acabem, ens senti m contents i relaxats, cansats físicament
pero descansats emocionalment .
Al nostre poble hem tingut la sort durant tres anys, de tenir una professora
d'aerobic que venia cada setma na a f er -nos passar una estona de lo més agradable
ens feia suar molt i ens "mat xacavaª sense deixar-nos encantar durant una hora,
aconseguint que la desconex ió f os t ot al i que el grup, ens ho passéssim d'allo més
bé.
Aquesta professora era la Monica, a ella I' aerobic no cal dir que I' apassiona. Ens
animava a fer aquesta activita t i va saber portar molt bé el grup. Va preparar els
més joves per participar a dife r ent s competicions i exhibicions d' aerobic de tota
la comarca. Era molt bonic de sentir el nom d' El Far d' Emporda partic ipant a les
Fires i Festes de la Santa Cr eu. Des de la revista cree que és una manera de
donar-li un GRACIES molt gra-n per t ot el temps que ens ha dedicat i dir-li que
esperem que torni a ser la nost ra pro f essora d' aerobic.
Bé, tot i que les classes d' aerobic per aquest hivern 2001/2002 estan
temporalment suspeses, vull animar a la gent a part.icipar-hi quan es tornin a posar
en marxa, i a suggerir altres possibles activitats que poguéssim fer durant l'hivern
al nostre Centre Social.
Esther J ofre.
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COM ACABARÁ TOT PLEGAT?
Una vegada més estem en temps de publicar la revista. Aquesta vegada exposo el
que inquieta a molts de nosaltres.
Es tracta ni més ni menys que de dos temes que són ben actuals i que no tenen
fücil solució, perno dir que no es solucionaran. A partir d'aquí en patirem les
consequencies en més o menys grau segons es desenvolupin els aconteixements.
Un d'ells és l'enfrontament queja fa temps que dura entre el món ric, amb grans
tecnologies i el món de les grans masses de població que emigra éonstantment
cap als més industrialitzats . Fins aquí la cosa sembla normal, a pesar dels
donflictes que produeix, dones sempre i per naturalesa l'especie humana i tot el
que es mou en el nostre món ha fet el mateix: buscar-se la vida on li ha estat més
fücil aconseguir-ho .
Pero el preocupant no és aixo, tot i que ho és, sino que també aquests dos mons fa
temps que estan prenent posicions cada vegada més perillosament per conservar
la seva primacía, els uns la seva gran riquesa i els altres les seves creences,
sacrificant tot el que s 'hi oposa, fins i tot dins el seu propi país.
Fins on són capa9os d'arribar els uns amb els seus medis i els altres amb el seu
fanatisme és el gran interrogant, pero en vista dels últims successos sembla que
les dues parts estan disposades a arribar on calgui.
L' altre tema motiu de preocupació i lligat a la gran industrialització i tecnología
és l' escalfament atmosferic, que ens agradi o no hem d' anar admetent que s ' esta
produint. A mi, personalment, em costa d' admetre, pero l' evidencia cada vegada
és mer dificil de negar.
Estera de ple en un cicle atmosferic queja esta fora de tota normalitat , i no és
perque el moment actual, aquesta -tardor, sigui climaticament particular per
l'elevada temperatura qe estem disfrutant o patint, que aixo ja és criteri de
cadascú. Aixo podría ser cíclic i tant de bo ho fos, sempre ha fet :fredi calor i
sempre les temporades han estat més o menys f ora del que en diem normalitat.
El preocupant és la possible relació entre aquest canvi i la gran pressió a que
estera sotmetent les lleis fisiques que equilibren el nostre món.
D'una banda un món que té un potencial economic que pot desenvolupar
tecnologies cada vegada 111ésatrevides i en conseqüencia rnés perilloses, dones
quan es tenen més aviat o més tardes fan servir. De l' aítra part mig món
superpoblat i regit per un fonamentalisme que no tolera que la meitat de la seva
plblació, les dones, tinguin vida propia i les reclou mnb pany i clau negant-los
qualsevol dret inherent a la seva persona .
Són dos mons diferents que, interessos a part, que n'hi ha i de grossos, són
intolerants l'un amb l'altre i estan enfrontats en franca hostilitat.
Fins aquí el comentari del que preocupa actualment a tos plegats perles possibles
consequencies, pero que malauradament no hi podem fer gran cosa com no sigui
esperar en que cau tot plegat. Mentrestant, desitgem-nos el millor per a tots.
Festa de sant Martí 2.001. Ramon Clos i Bech
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GASPATXO ANDALÚS
lngredients :
una barra de pa
un tomaquet madur
mig pebrot vermell
4 dents d'all
sal
vinagre
oli
1-1.5 litres d'aigua
Primer posarem en remull
la barra de pa. Després
passem per la batedora el
tomaquet,
el
pebrot
vermell, els alls i ho
barregem amb un bon raig
d'oli . Després hi afegim
un raig de vinagre i, per
últim, el pa remullat. Quan
ho tenim tot ben barrejat
afegirem entre un litre i un
litre i mig d'aigua fresca i si
no ens agrada trobar
restes,
colarem
el
gaspatxo . Es pot veure
com un caldo, peró també,
depenent del gust del
consumidor, si pot afegir
trossos de ceba, pebrot,
pa torrat, cogombre ... com
si fos una sopa.

una mica de tomaquet
patates
oli
greix de porc
sal
con yac
Comen9arem
fent
uns
quants pies a l'ós de
l'espatlla de xai.
La
salarem i la col ·locarem en
una plata d'anar al fom ,
untada amb greix i oli
abundant.
Quan s'hagi
cuit una mica, hi afegirem
la ceba tallada a trossos
grossos, els grans d'all
sense pelar, el pebrot a
talls, el tomaquet i un raig
de conyac. Quan veiem
que la espatlla de xai és
rossa la girarem i hi
afegirem
les
patat es
tallades
primes .
Ho
deixarem que cogui mitja
horeta més fins que tomi a
ser rossa i les patates
cuites.
Anna Maria C/os
Mas Vida/

Comen9arem
fent
un
xarop amb un quart de vas
d'aigua i el sucre.
Les
ametlles
crues ,
les
escaldarem, hi traurem la
pell
i
les
pelarem.
Després les moldrem fins
que quedin ben fines. Les
pastarem amb el xarop de
sucre i hi afegirem també
les dues yemes d'ou i la
farina
d'arrós
hi
ho
barrejarem bé fins que ens
quedi
una
pasta
consistent. Agafarem dos
motiles de la mateixa mida
que un torró (ens podem
servir aquells antics on es
posavem els gla9ons que
eren de ferro i tenien un
esquelet de plastic al mig) .
Posarem un llit de pasta,
hi col·locarem la fruita
confitada i tomarem a
cobrir
amb
pasta.
Pintarem la part de sobre
amb yemes d'ou
i ho
posarem al fom, només
fins que la part de dalt
estigui
dorada,
aproximadament uns 1O
minuts.
Neus Pujo/

TURRÓ DE CAD IS
Dolores Murillo .

lngredients :
ESPATLLA DE XAI AL
FORN
lngredients:
una espatlla de xai
cebes
alls
pebrot vermell

% Kg. d'ametlles crues
% Kg. de sucre
100 gr. de farina
d'arrós
la pell d'una llimona
ratllada
2 ous
fruita confitada
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Valdría agrair a les
cuineres del poble que
m'ajuden a fer aquest
receptari i animar a
aquelles que els agradi
cuinar i tinguin receptes,
a fer-m'ho saber per
publicar-he en el propers
números. Moltes Gracies.
Sara Bayés Quer.

SOLUCIONAR!
1.Latilladel'apotecari
és la donadelmetge
2.Dosexviudos
casatscadascun
amblatilladel'altre
3.Cap.Cap
a Cantavella
hi anavajo
4.DAVID
5.Lallebremenjaavui

ENIGMES
de FAMÍLIA
CALCUL
FAMILIAR
LaBernarda
té el dobledegermans
quedegermanes,
perósi al nombretotalde germansseli restentotes
lesgermanes
dela familiainclosaella,aquestnombreéstres.
i germanes
componen
lafamília
Quantsgermans
ELGALIMATIES
DELAGERMANA
QUENOÉSTIA
Jotincunatia i la mevatia, unagermanaquenoés la mevatia.Comés possibleaixó?
QUINEMBOLIC
DEPARENTS!
LaTania,tillaúnica,ésla maredel'Andreui latillapolíticadela Laura.Si
el Jordiés l'oncledel'Andreu,quin
parentiuuniraaquestambel Manel,el maritdela Laura?
ELSFILLSDELAROSSANNA
Jotincsistills.Cada
fillté unagermana.Quants
fillstinc?
EMBOLIC
FAMILIAR
Coméspossiblequeel meuparesiguicunyatdelmeufill i quejo siguil'avidelmeugerma?
ONCLESINEBOTS
Quinésel nombremínimdepersonesquefaltaperaconseguir
reunirungrupdedosonclesidos nebots.?
UNACONFESSIÓ
INEXPLICABLE
El Ferrandiu:"Lapersonaquemésm'estimo
enaquestmónés,justament,
la sogradela donadelmeu
germa"
.Sapsquiés aquestapersona?
L'ENIGMA
DELPARENT
Quinparentmeuésel fill dela germana
dela mevamare?
ELPROBLEMA
DELESGERMANES
L'Edurne
i la Vanessasóngermanes.L'Edurne
té duesnebodes,
quenosónnebodesdela Vanessa.Com
ho
potsexplicar?
UNALTREEMBOLIC
EnRogeres preguntava
quesi el till delPauerael paredelseufill, quéeraell delPau?
UNDINARFAMILIAR
L'Ernestvaconvidara dinarel cunyatdelseupare,el sogredelseugerma,el germadelseusogrei el pare
dela sevacunyada.Quants
convidats
vatenir?
PARESI FILLS
Hi haunafamíliaformadaperunparede50 anys,unamarede48,untill de25i unaassistenta
de24.La
mareesmor.Com
podríemaconseguir
queel parei el fill fossingermans?
T.TEIXIDOR
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PENSEMGEOMETRICAMENT
PROBLEMESdeCABRES
1.Unacabraesta!ligadaa unacordade 12metresde longitudal vértexd'unsolarrectangular
de 1Omx 5m.Perquina
superficiemaximapotpasturar?
2.Unacabraesta!ligadaa unacordade 10 m de longitud,al vértexd'unterrenyqueté formade triangleequilaterde 9
m de !largada.De
quinasuperficie maxima disposala cabraperpoderpasturar?
3.Aratenimduescabres,cadasc
una esta!ligadaa unacordade 9 m de longituden dosvértexsdiferentsd'unsolarque
té formade triangleequilater de 9 m de !largada.
Quinaés la superficiemaximaquetenen lesduescabresperpasturar?

4.1perfer-homésdifícilaratenimsis cabres,cadascunaesta!ligadaa unacordade 9 m de longituden dosvértexs
diferentsd'unsolarqueté formad'hexagonregularde 9 m de costat.
Quinaés la superficiemaximaquetenen les cabresperpasturar?

's.c.

ELECTRICITAT
·AGUA·
GAS
· CALEFACCIO
C.Oliva,6 baixos- ELFARD'EMPORDA
Tel.9725041 29• Mobil656 804 194 :

ni,,,,i.,,
1~g~;;.fl,.s
··.

;.1~t,
,,,;H(l
f.a,·~ ,-1:
;1:1
J/t1
r(I;
::u ~·
y .re¿~.
~lftfl ·~ ~#/ lll/,;, : . ,~_.t./ · ~--tl,rr;,
.~ ;..-~--.-~1t u / }~..
~ ._.
___
/
, ,, o."

., ."

•" •"._,

,..

, ,

,. , , ,

•,,

• . , .,,,,

-,•,••

. ••· • '·''

•,,

,

,'

•

- •• · ·,

,•-

.,, ·,_.,, • , • •.

-•

""

,,.,,,,

,,

,.,· ,,-

.. •

;,,,. ,.,.,,,_,

; ,.•,

•'

•'' ª""•

'••'-"

·'"" " " '•

•

'' " "

'' '

A nivell demografic, durant els darrers sis mesos, en el nostre poble s'han produ"it els
següents fets a destacar:

Naixements:
Aura Subria Company, el 25 de Maig del 2001.
Emma Sagué Casanovas, el 22 d'Agost del 2001.
Juli Ruano Capablo, el 2 d'Octubre del 2001.
Primera Comunió i Comunió Solemne:
El dia 17 de Juny, van fer la Primera Comunió a l'Església del Far la Judit Vidal, la
Laura Berja i l'Enric Subirós. El diumenge 1 de Juliol, va fer la Comunió Solemne en
Ruben Ferrera.

Confirmació:
El diumenge 8 de Juliol, el Bisbe de Girona va celebrar la confirmació de Esther
Bartolomé, Alba Bayés, Marc Carbonell, Blai Carbonell, Úrsula Fernández, Mónica
García, Remei lbañez, Cati Moret, Francesc Moret, Víctor Morillo, Jonhatan Morillo,
Antonia Pérez, Cristina Reixach, Lourdes Salgado, Xénia Semis, Enrie Vida!, Cristina
Vida l.

Casaments:
El dia 8 de Setembre del 2001, a l'Ajuntament del Far d'Emporda ,
es varen casar en Sergio Jimenez Fabrega i la Maria Soms

rF,·""'·
'-.J...:oJ

(f

~~

,._

Fabrega.
El 15 de Setembre del 2001, a l'Església de Sant Martí del Far

./

...........
\

dJ

d'Emporda, es varen casar el Ramon Juarez Cabo i !'Eva
Esparraguera Villalon.

Defuncions:
Juan Maria Pacheco Lechada, el 13 de Setembre del 2001.
Fe d'Errates: A !'anterior número de la Revista FARUS es va fer que constar que
Carlos Rodríguez Juárez va néixer el 27 d'Abril del 2001, quan en realitat va néixer el
27 de Gener del 2001.

Sara Bayés Quer, Novembre 2001.
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curs escolar 1940-41 aprox. Fotograjia cedidaper lafamz1ia Trulls-Pages. Cal Trempat.

O'esquerraa dreta :
¡;pera de dalt: Cenxita L!auró, Mª Llufaa Parés, Teresa Revira, Carme Trulls, Sta. Isabel Gustá ( mestra ), Nicete
c;i;enell, Joan Trulls,JosepTell,Jean Saurí,DamiaFerreró,Joan Marti.
f.ilerade baix: Lela Besch, Anita Tell,TeresaBesch, Ramen Revira, JoaquimClos,Joan Ferreró,AnitaNicolau,Josep
cJos, Pau Ferrer,DanielJofre.

