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Ha arribat la Festa Majar. És moment de divertir

se. per aixo tant la Comissió de Festes com 

l'Associació Juvenil ATALAIA hem preparat moltes 

activitats, per a grans i per a petits. Aquí teniu el 

nou número de la revista FARUS que l'ATALAIA 

ha preparat amb molt de gust perqué us 

entretingueu llegint tot allo que els nostres 

col·laboradors tenen per dir-vos. Hi trobareu de 

tot, com sempre, així com la participació de 

l'Escola, l'A.M.P.A., la Comissió de Festes, etc, 

Esperem que us agradi. 

Esperem que gaudiu de tates les activitats que 

s'han organitzat per la Festa Majar de Sant Martí, 

pero si ens permeteu i sense desmeréixer cap de 

les propostes que cada any presentem, 

destacarem el Primer Concurs de Fotografia jaque 

sempre és important que hi hagi noves iniciatives. 

A més, el premi s'ho mereix. Esperem que tingui 

malta participació i agradi a tothom. 

Gracies a tots i Bona Festa Majar. 

L'Atalaia. 
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Jíl Vlíll/\, e,ciLgut Les. fuLLes. deLs. 
ci rbres., vici V\, ci rr Lbcit Les. -pLuges. 
tci 11\,t es.-perci des., L'viLverl/\,, Lci 
fred, Les. e,cis.tcil/\,ues., Lci LLcir de 
foe, . . . L Lci Fes.tci Mcij or d '5L 
FílY d'5V1A--pordtl. 
Pero, cibíll/\,$, fcireVIA-Ul/\,íl 
re-pclss.íldíl de tot eL que Vlíl 
-pcis.s.cit ciL 1/\,os.tre -pobLe des. de 
L 'íl 11\,te rLo Y 11\,1,{ VIA-e ro de Líl 
revLs.tíl FAR..lA.S. 

AL V1A-es. dejul/\,u es. vci e,eLebrílr 
Lci Fes.tíl Mcijor ci VIA-b Líl 
tr íl d Le-Lo 11\,íl L e,c;¡ VIA-Ll/\,íl d ci eL 
dLs.sci bte L Fe.stci de Lci c;el/\,t 
CiYíl V\, eL dLuVIA-el/\,ge. Pero 
voLeVIA-des.tcie,ílr Líl jorl/\,ílctci de 
-portes obertes. de L'5.se,oLci, que 
Víl .servLr -pev-que tot.s 
-pog ué.s.sLVIA-veure Les. 11\,oves. 
Ll/\,.stciL·Lciúol/\,.s, que vcirel/\, 
es.tYeV\,ílY eL C,UY.S -pci.ss.ílt. PeY 
Líl tcirdci, eL.s ciLuVIA-11\,e.s el/\,.s 
vcirel/\, orgíll/\,Ltzílr Ul/\,íl 
re-presel/\,tílúó de teíltre L eL 
g ru-p de dol/\,e.s deL 11\,0S.tre 
-pobLe que e,íldíl dLV1A-ee,res. 
ci.s.sL.stLel/\, íl díl.s.se.s d I íl erobLe,, 
el/\,.s Víl rel/\, fer Ul/\,íl 
deVIA-o.strílÚÓ deL que vicivLel/\, 
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íl-prt.s L de Lo bé que .s'vio 
-píl.s.sílvel/\, VIA-el/\,tre feLeV\, es-port. 

Duríl 11\,t eL.s V1A-e.so.s d 'e.stLu, 
e,oV\A, e,íldíl íll/\,LJ, L'~ul/\,tílVIA-el/\,t 
deL Fílr Víl orgíll/\,Ltzílr eL 
Cíl.sílL d'5.stLu, ílL que 
íl.s.sL.stLrel/\, VIA-oLt.s 11\,el/\,.s L 
11\,el/\,e.s L que vci e,ol/\,doure íl VIA-b 
UV\, e.s-pee,tílde de fL de e,íl.sílL íl 
fLl/\,ílL.s d'ílgo.st. 

R..ee,ordeVIA-que de.s de L'1-

d 'oe,tubre Vlíll/\, torl/\,ílt ci 
e,oV1A-eV\,~ílY Le.s díl.sses 
d'ílerobk, ílL Loe,ílL .soúciL, ílVIA-b 
Líl CíltL de Profe.s.soríl, -per íl 
tot.s ílqueLL.s que vuLguLI/\, fer 
Ul/\,íl V1A-Le,íl d'e.s-port L 
VIA-íl 11\,tel/\,LY-.se el/\, forVIA-íl, UV\, 
dLíl íl Líl .setVIA-íll/\,íl. 5L.s 
dLV1A-ee,re.s de _3 íl 1-0 deL ves.-pre 
to e,íl VIA-O u re' .s. 

5L -píls..scit ~ d'oe,tubre es Víl 
orgíll/\,Ltzílr eL 211\, DLl/\,ílY de 
c;erVIA-íl 11\,0Y que Víl vel/\,Lr 
-pree,edLt -per Ul/\,íl e,C1V1A-Ll/\,C1díl 
-peL.s -pobLe.s ve"Cl/\,.s. 



Probablement us haureu fet aquesta pregunta més d'una vegada. La resposta 
més coherent seria dir que ni avan<;a ni recula, sinó que evoluciona constantment. 

La impressió és que hem avan9at molt en ciencia, 
tecnologia i coneixement pero que hem reculat molt en civisme i 
en valors morals 

Aquest retrocés , que es constata a tots els nivells de la 
societat, es fa més evident quan parlem deis adolescents i 
joves, en ple procés de formació de la seva personalitat. Si 
parleu amb els mestres o professors us diran que cada any esta 

pitjor, que els alumnes cada vegada són més difícils de controlar, més maleducats , 
que fan el que voten i "passen" de tot. A qué és degut aixo? 

Una de les possibles causes és la pérdua d'autoritat. Si consultem el diccionari 
de la llengua catalana trobarem entre les accepcions del mot autoritat la de "capacitat 
que /'educador té de desvetllar /'activitat de /'infanf' i també "poder d'imposar-se a 
l'opinió deis a/tres pels seus merits, la seva superioritat, etc. Exemple: l'autoritat d'un 

professor" . ~ 

No s'ha de confondre l'autoritat amb 
l'autoritarisme, que es defineix com "factitud que 
pretén /'obediencia indiscutida". Aba ns hi havia 
moltes mostres d'autoritarisme, comen9ant per 
caps de família i mestres que exercien un poder 
absolut i indiscutible, on la voluntat individual deis 
protegits o pupils quedava anul·lada, i només 
podien optar per seguir el camí ben tra9at de 
l'obediéncia cega o ser represaliat, si se n'apartaven. Només es podia estar en una 
banda o l'altra de la ratlla. Aquestes actituds eren sostingudes i promogudes pel régim 
polític totalitari i per l'Església, que exigien una disciplina militar a la societat civil i a 
l'entorn escolar. 

Superada l'época franquista, es va abrir una escletxa de llibertat, i tothom 
ansiava poder expressar les idees propies i construir una nova societat més oberta i 
lliure. Potser a causa de la repressió suportada fins aleshores , es va produir un canvi 
sobtat, fent l'efecte d'un panta rebentat, i es va passar d'un extrem a l'altre. De la 
reclusió vam anar al llibertinatge, sense passar perla llibertat , i de l'autoritarisme a la 
camaraderia, sense passar per l'autoritat. 

,., Comen9ant per l'entorn familiar veiem que l'autoritat 
~-~ .l moral que hauria de tenir el pare o la mare, pels seus 

' ' 
1 

-,. / ; f-i coneixements, per la seva experiencia i per la capacitat de 
t I comprensió , no existeix , o esta molt minvada. Segurament, fent . r. l '¡ ·' abús d'un fals liberalisme esnob, hem volgut apropar-nos al 

_,- .,' ,¡ . . /·./ nivell més baix, hem caigut en el parany de transigir a tetes les 
~¡. f l/ r demandes deis nostres fills , i els hem acostumat a donar-los 
r (-( ''~·,. tates les comoditats i tates les diversions, a costa d'una pérdua 

"- .) ~ .· ,F ,~.:Jl. :~ d'afecte i racionalitat. Si a un adolescent se li denega una 
V.};; ~ -- .~ o/f, petició, hi ha un daltabaix. Si l'hi concedim a contracor podrem 
fer-nos les víctimes i seguir queixant-nos de que ho voten tot. No seria més correcte 
justificar, raonar la resolució, tant si és aprovatoria com denegatoria, perqué seria la 
manera d'educar-lo?. Passa que aixo implica un temps de dedicació i un esforg 
mental, que moltes vegades no estem disposats a fer. 
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Els pares deleguem la responsabilitat de la feixuga tasca de l'educació en els 
mestres, i els mestres s'excusen que no poden fer res, si els pares no exerceixen el 
seu paper de guia i els ensenyen els principis basics de respecte, urbanitat i civisme. 

El problema és que aquesta relaxació de !'actitud educativa ética o cívica de 
pares i mestres, que no tindria incidencia si només es donés en casos a"illats, s'ha 
estés com una taca d'oli a tota la societat , per la postura cómoda d'evitar-se 
problemes. 

Recordo que abans, el tractament de "voste" marcava una jerarquía i 
indirectament reconeixia una autoritat, ja sigui deis pares, del mestre, del metge, etc. 
No és que enyori aquest tractament, pero penso que ens hem acostumat massa a 
tutejar tothom, a tractar de "tiu", de "col·lega", o de "tu", a seques, i aquesta 
camaraderia tampoc no és sana, perqué devalúa la personalitat i 
desprestigia l'autoritat. 

En definitiva , penso que perqué la nostra societat 
recuperi l'equilibri , cal que cada element desenvolupi el seu 
paper, el seu rol, així com les peces d'un joc d'escacs tenen 
cadascuna una funció i un moviment específic. Els pares hem 
de fer de pares i marcar el tra9at principal d'un camí que s'ha 
d'anar eixamplant , amb l'ajut d'uns carrilers, situats a banda i 
banda, .· mestres, professors, institucions i entitats cíviques i culturals, etc. que 
proporcionen l'avituallament, proposen !'estrategia i indiquen la ruta més favorable per 
assolir l'objectiu d'una personalitat rica i equilibrada. 

. .. CC,PIS"tERIA 
E5TEL'E . S.L-

JmCompany/03 
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lh1ses i as11ectes 1•sicnlitt1ics de I' a11re11e11tntt1e de IH 1111ísicu 
Per introduir-nos en el camp de la pedagogía musical és convenient, abans de res, 

definir el concepte d'educació musical. Entenem per educació musical el fet que la 

música és, per naturalesa, humana en essencia i serveix per despertar i 

desenvolupar les facultats humanes . 

El concepte d'educació és més o menys modern, i quan el tema és la música, es 

tracta, generalment d'instrucció o d'ensenyament, o sigui, d'una disciplina 

intel·lectual sovint molt científica i materialista, oblidant que la música és 

primordialment sensibilitat. Per estimular la sensibilitat de la música hem de 

considerar a l'alumne no només com un subjecte passiu on es transmeten sabers 

específics, sinó també, i quasi diria sobretot, com un subjecte actiu que a la 

vegada transmet el seu propi saber i la seva creativitat sempre que el professor 

l'estimuli i el sapiga escoltar. No ens podem dedicar a informar, simplement , ni a 

ensinistrar; els alumnes no poden ser considerats com uns recipients a omplir, 

aixo no és educació. Desenvolupar facultats vol dir únicament, despertar-les. 

Educere significa extreure. 

Molt sovint es planteja el com i el que s'ensenya, qu in metode, quin material; pero 

poques vegades el proposit i el perque. Una solució habitual deis professors de 

música és elaborar un programa a base de "classics populars" en disc, cant 

generalment a l'uníson i alguna informació sobre música i músics . Com que aixo 

apareix als ulls de mo lts alumnes desconnectat de la música real que es produeix i 

s'escolta fara de l'ambit escolar, l'efecte pot ser el d'un currículum que recull les 

engrunes que cauen de la taula del r ic i les sobres del menjar d'altres persones, 

que sovint no vénen de gust. Hauríem d'aconseguir evitar la transmissió d'un 

concepte restrictiu de la música i de la cultura, i poder ajudar a eliminar els 

prejudicis. Les etiquetes que posem a la mús ica semblen filtrar i conformar les 

actituds que incideixen en la percepció i la recepció de la mateixa música. Si hem 

d'acceptar que el que percebem esta determinat completament pel que creiem, no 

podem ensenyar ni aprendre . Una manera d'afrontar els sistemes de valor basats 

en prejudicis és evitar les etiquetes fins a tenir !'experiencia directa amb la 

música. 

Les obres musicals són una prava de la necessitat que sent cada indiv idu de crear 

i interpretar el món mitjanc;ant uns processos simbolics compartits. Aquesta 

necessitat biológica i psicologica transcendeix la rac;a, la nacionalitat i les 

tendencies culturals. La cultura humana no és una cosa que només es trans met , 

perpetua i preserva, sinó que es reinterpreta constantment. Com un eleme nt v ita l 

del procés cultural, la música és recreat iva en el millo r sentit del terme : ens aj da 
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a nosaltres i a les nostres cultures a renovar-nos, a transformar-nos. Els valors 

crucials de respect e a les tradicions musicals, creativitat individual i rellevancia 

social semb len imprescindibles per qualsevol intent de dissenyar un conjunt 

d'idees valides pel futur . Unes idees que relacionin estretament la naturalesa de la 

música, la psicología humana i el marc social. 

Arribats a aquest punt cal que ens formulem diverses qüestions: 

Les arts contribuei xen al desenvolupament del pensament? Quin és el seu sentit i 

el seu propósit? La seva valoració s'assembla més a un somni o a un joc de nens? 

Podem ensenyar a somniar o a jugar? 

Les arts són formes específiques de pensament. Són un contrapes a les formes 

analítiques de discurs, com la ciencia i les matematiques . Utilitzen basicament, 

l'hemisferi dret del cervell que és propens a elaborar els elements sensibles, 

intu "itius i espacials de la percepció i l'acció. Desenvolupen certes qualitats i 

destreses com l'equilibri , la gracia i la coordinació i, a més, fomenten la discipl ina, 

la dedicació i l'atenció al detall . 

Els educadors preocupats pel desenvolupament de la ment hem d'evitar allo 

purament imaginatiu i alió exclusivament imitatiu. L'experiencia artística uneix els 

dos elements en un equilibri dinamic. Les arts són les úniques activitats on el 

domini, la imitació i la imaginació es poden fomentar i ampliar deliberadament a la 

infancia i després d'ella. Les arts són i han estat sempre fonamentals pel 

desenvolupament i la conservació de la ment. I aquest desenvolupament de la 

ment resu lta essencialment gratificant, fascinador i estimulant. La música s'ha de 

fer i explicar, s'ha de viure des de !'experiencia i entendre des de la reflexió. 

És possible oblidar paraules o una melodía, pero aixó no significa que oblidem el 

canvi que han provocat en nosaltres , és més, és necessari que no ho oblidem. Les 

modificacions que la música produeix en la nostra vida inter ior signifiquen 

enriquiments, diferencies i aprofund iments dins de la nostra substancia íntima, 

són la causa de despertar les nost res facultats. 

I ja per acabar m'agradaria fer notar que aquells que tenen els majors exits, els 

veritables grans homes no són els que han estat dotats originalment, sinó els que 

en un principi han sofert veritables insuficiencies i s'han vist obligats des de bon 

principi a adquirir-ha tot, absolutament tot , pel treball. Tot és resultat d'un esfor~, 

i remarco aquesta idea perque vull desfer el tópic gene ralitzat que els grans 

artistes han aconseguit ser-ho gracies al seu talent innat, o bé que el fet 

d'estudiar música o qua lsevol de les altres arts sigui vedat a aque lles persones que 

no disposin d'unes qualitats específiques o especials. Tothom pot, si vol, és ciar. 

Maria Company i Col! 
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RCldio Vila-Sacra 
Emissora Municipal~ "' 

/11:: ~1\\ 

1 
, tf/'t~s\tUl\ 

"'es 
J.U Tel.: 972 5112 68 - Fax: 972 50 02 66 

FUSTE RIA 

Ctra. L'Escala Pont del Príncep 
Tel. 50 00 85 EL FAR D'EMPORDA 



Sant Martí 2003 
7, 8 i 9 de novembre 

···-

Sant Martí de Tours 

El Far d'EmpordCI 
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, 
SALUTACIO 

Hola amics: 
Amb !'arribada del primer fred arriba també la nostra festa major que 

enguany se celebrara els dies 7, 8 i 9 de novembre. 
Festa en honor al nostre patró Sant Martí, patró molt compartit pels 

pobles de les nostres contrades ( diuen · que des del campanar del Far es 
poden veure, en un dia net i ciar, 27 pobles que el celebren! !).Sant Martí és 
un deis Sants que té més temples dedicats a tot el món. Només a la diocesi 
de Girona hi ha 50 esglésies que el tenen coma patró. 

La comissió de festes ha preperat una programació variada a fi de 
complaure tot tipus de públic. Esperem que us agradi, i us convidem a tots 
a participar-hi. 

Com és costum la setmana abans passarem a cobrar les quotes que 
seran de 10 €perles persones de 16 a 64 anys i de 5 € pels majors de 65 
anys. 

Us hi esperem! ! ! COMISSIÓ DE FESTES 

Hola amigos: 
Con la llegada del primer frío llega también nuestra Fiesta Mayor 

que este año se celebrará durante los días 7,8 y 9 de noviembre. 
Fiesta en honor a nuestro patrón Sant Martí, patrón muy compartido 

por los pueblos de la cercanía ( dicen que desde el campanario de el Far se 
pueden ver, en un día claro, 27 pueblos que lo celebran). Sant Martí es uno 
de los santos que más templos tienen dedicados en todo el mundo. 
Solamente en la diócesis de Girona hay 50 iglesias que lo veneran como 
patrón. 

La comisión de fiestas ha preparado una programación variada para 
complacer a todos los públicos. Esperamos que os guste y os invitamos a 
participar de ésta. 

Como de costumbre la semana antes pasaremos a cobrar las cuotas 
que serán de 1 O € para las personas de 16 a 64 años y de 5 € para los 
mayores de 65 años. 

¡Os esperamos! COMISSIÓ DE FESTES 
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FESTA D'ESTIU 2003 

INGRESSOS 

QUOTES VEINS 2,095.00 348,579 
PUBLICITAT 630.00 104,823 
DINARS 3,374.00 561,386 
BAR CENTRE CIVIC 300.00 49,916 
OSIRIS 100.00 16,639 
CADIRES 299.50 49,833 

TOTAL INGRESSOS 6,798.50 1,131,175 

DESPESES 

EMILIANNA 31.00 5,158 
COL.LAB.AMPA DIA PORTES OBERTES 480.00 79,865 
ORQUESTRA SETSON 2,250.00 374,369 
ORQUESTRA ROSALEDA 3,700.00 615,628 
RANXERS 1,630.00 271,209 
BEGUDES MÚSICS 23.00 3,827 
PASTISSERIA EMPORDANESA 261.00 43,427 
FRUITES I VERDURES P.PAGES 59.00 9,817 
ESTANC LA CAMPINYA 85.50 14,226 
DROGUERIA BERTA 2.70 449 
GROS MERCAT 1,285.64 213,912 
EMILIANNA AERONFIX 19.24 3,201 
TOMATES MARXA 4.50 749 
DROGUERIA CALVO 6.80 1,131 
ESTAM FLORS 20.00 3,328 
X2A2001 IMPRENTA 150.00 24,958 
REST.ELS OLIVERONS 67.64 11,254 
DIN A 12 30.10 5,008 
BOTIGA COQUES I PA 38.05 6,331 
TOTAL DESPESES 10,144.17 1,687,848 

DIFERENCIA -3,345.67 -556,673 

SALDO ANTERIOR BBVA 12,655.78 2,105,745 
DEFICIT FESTA ST.MARTÍ -3,345.67 -556,673 
COMPRA 50 CADIRES GROS MERCAT -667.00 -110,979 
COMPRA 25 CABALLETS -370.00 -61,563 
LIQUID.INTERESSOS BBVA -1.85 -308 
SALDO FINAL BBVA 8,271.26 1,376,222 
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SANT MARTÍ 2003 

Programa d'actes 

DIVENDRES DIA 7 

VESPRE: A les 10, al Centre Cívic podrem gaudir d'una estona divertida 
amb l' obra de teatre "LA BA.LADA DE SONIA I VERNON" , 
representada perla companyia: TEATRE DE L'ECLIPSI 

DISSABTE DIA 8 

MATÍ: A les 11, al Centre Cívic, espectacle d'animació infantil: 
"ANIMACIÓ, GRESCA I ROCK AND ROLL" a ca.rrec del 
grup AMADEU ANIMACIÓ 

TARDA: A les 4, a la zona esportiva dos partits de futbol de maxima 
rivalitat , casades contra solteres i casats contra solters. 
A les 7, al centre cívic , extraordinari CONCERT de festa Major. 

NIT: a 2/4 de 12, ANIMAT BALL 

DIUMENGE DIA 9 

MATI: A les 12, OFICI SOLEMNE amb acompanyament d'Orquestra. 
Tot seguit dues SARDANES a la Plac;a Major. 

TARDA: A les 5, a la Plac;a Genís Subiros SARDANES i seguidament al 
Centre Cívic BALL DE FI DE FESTA. 

Tots els actes seran amnitzats perla Cobla Orquestra: 

ROSALEDA 

Concurs de fotografia: 
"El Far d'Emporda, racons i raconets" 
Les fotografies que participaran al concurs, seran exposades a la sala de 
ball durant els dies de la festa. El diumenge a l'hora del ball es donara a 
conéixer el guanyador i s' entregueran els premis corresponents. 
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OBRES PIRINAIOUES, S.L. 

Ctra . Figueres - El Far d'Emporda, Km 1 
17469 El Far d'Emporda 

Tel. 972-502716 FAX. 972-674197 

ESPECIALITAT EN CARNS Al.A BRASA 
OBERT FINS LA MATINADA 

FEELING 

Grill 
FRANCESC 

'----------~ M O RET 
Carretera de Roses 

Bananas 

C! . Alsina, 2 - Tel. 45 35 15 

EMPURIABRAVA 



Els Francesos a 
El Far d'Emporda ! ! ! 

En un !libre de defuncíons de la nostra parroquia de Sant Martí he obert una de 
les pagines i he trobat anotacions de gravíssims aconteixements que tot seguit 
comentaré. 

Esdevingué el temps de la invasió deis francesas, el 21 de novembre de 1794, 
coincidint amb l'últim redactat al mateix llibre fet pel rector de llavors. Es parla 
de la invasió deis francesas que va tenir lloc al nostre poble i que ens cal 
conéixer. 

Abans pero, cal parlar d'una altra invasió, la que va tenir lloc al Santuari del 
roure. El 20 de novembre de 1794 va caure el Santuari del Roure en mans 
franceses, morint també el general deis exércits espanyols, anomenat Marqués 
de la Unió Aquest dia és dones senyalat com el dia de la Gran Victoria del 
Roure. No es va emprendre cap nou atac per part deis francesas ja que 
havien de recollir els trofeus de la victoria i s'havia de fer consell de guerra, per 
replantejar els nous combats. 

La invasió del Roure era un deis passos previs per a conquistar el Castel! de 
Figueres. Destru"it el nucli principal de resistencia caldria acabar amb els nuclis 
secundaris i El Far d'Emporda era un d'ells. Es decidiren per envair el nostre 
poble perqué varen trabar al pantaló del difunt general la lfista de tots els llocs 
on s'havien instal-lat canons de guerra. 

Abans que els francesas aconseguissin envair el nostre poble es va produir La 
Fugida, nom que es dona a un deis episodis de mes trista memoria des de la 
Guerra Gran i que deixara una marca molt profunda al nostre poble. Com si se 
sabés del cert que després del Roure seria atacat El Far, tothom aquí es va 
posar en moviment per evitar caure en mans estrangeres pero ¿qué els feia 
fugir? Aixó és el que us vull explicar. 

Podríem creure que el motiu de la fugida era el fet que un continent militar vivía 
al nostre poble, amagat dalt l'església on segur que hi havia els canons. La 
població hagués quedat entre mig de dos toes si s'haguessin iniciat els 
combats. Pero no era aquest el motiu de la fugida, perqué retirant-se cap el 
Ve"inat de l'Oliva n'hi hagués hagut prou. Una altra presencia a la vila podría 
ser la causant. La d'un gros contingent de refugiats que des de feia mig any 
anava arribant al poble, fins arribar a duplicar-ne la població. El llibre parroquial 
els anomena expatriats, consta que n'hi havia a la Rectoría i a Can Ruet. Se'n 
coneix la procedencia d'alguns. Són sobrevinguts de Morallas (Reselló), 
Darnius, Capmany, La Jonquera, Agullana i d'altres llocs. Ells no es 
mosseguen la llengua a l'hora d'explicar tots els horrors que havien viscut amb 
els francesas a da'ltres contrades. _12_ 



Ara us voldria fer una idea de com va ser la Fugida. Davant la imminent 
arribada deis francesas, aquell mateix dia de la invasió del Santuari del Roure, 
el 20 de Novembre, ja gairebé ningú se'n va anar a dormir preparant la sortida 
cap a l'exili, que es dugué a terme a trenc d'alba. Quin espectacle oferia aquell 
dia el nostre poble, només comparable a d'un episodi bíblic. Si més de la 
meitat del poble decidí partir cap a l'exili , penseu quin gran nombre d'expatriats 
s'afegiren a la caravana . Algun privilegiat , com el Senyor Rector, va sortir amb 
la tartana amb tot el que hi va poder carregar . Altres sortiren amb la carreta de 
bous, alguns a peu, arrossegant mainada i tots carregant amblo indispensable . 
Cal pensar també que sortiren molts sense saber on acabaria el seu caminar . 
Us faré referencia d'alguns deis llocs de destí. El Senyor Rector va arribar a 
Campllong i alguns que l'acompanyaren. D'altres anaren a viure a La Tallada, 
a Riudellots, a Montiró, a Malgrat, a Verges , a Tora, a Llagostera, a Sarria de 
Ter, a l'Armente ra, a Torrent, a Cassa de la Selva, a Sant Mori, a Jafre, a 
Calabuig ... Ho podem saber perqué fou alla on moriren. 

A la Fugida, pero, no hi participa pas tot el poble. Una tercera part es queda 
per por a prendre totes les seves pertinences, cree. Pero, quins varen ser els 
més desfavor its? Els que es van quedar o els que van fugir? Els qui varen 
fugir varen vagar tora de casa durant més de 9 mesos pero mireu si en sortiren 
escaldats els qui es varen quedar que, quan tretze anys després varen tornar 
els francesas a El Far, la fugida fou general. Cap família es va quedar. 

Deis horrors deis francesas algun detall us podré contar. Quan el seu general 
aixeca el seu informe després de la invasió del Santuari del Roure hi va fer 
constar: "Han set morts o han sigut matats entre 8000 i 9000 soldats 
espanyols" , "Aquell que era ferit, era rematat'', "Ens trobem ara a l'abast d'una 
innombrable munió de pobles, que si un és ric, l'altre encara n'és més. Aixo 
facilitara enormement la manutenció de la tropa". És aquí on es dóna a 
conéixer el destí de les gallines i demés bestiar que es troba a cada una de les 
cases. Pero penseu que aquí no s'acaba la historia de la fugida . Del !libre 
parroquia l sabem qui foren els últims de marxar i quina fou la seva sort. Es 
tracta de Jaume Martí Berenguer i de Maria Gros, de Figueres (suposo per 
haver esperat a fugir al capvespre del dia 21, dia de la Gran Fugida). Van ser 
sorpresas pels francesas que entraven i van morir violentament, segons el 
llibre. Potser rematats? 

Suposem , ja que del !libre no se'n pot treure gaire més informació, que al 
nostre poble hi entraren els francesas de nit, com al Santuari del Roure, per 
facilitar les coses. Durant la invasió no podem saber si s'hi lliuraren combats a 
El Far. Només sabem que hi va haver dos morts civils i que foren morts tora 
del poble. Com que el nostre poble va quedar en rurnes i varen donar un 
escarment al nostre temple, suposem que sí n'hi van haver. Segons el llibre 
parroquial, el dia 22 de novembre de 1794, el francés va fer acte de presencia 
a El Far d'Emporda. 

Continuara ... 

Mossén Jaume Pratdesaba. 
-13-
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ELECCIONS MUNICIPALS 2003 

El passat mes de maig varen tenir lloc les eleccions municipals arreu de 
Catalunya. Al nostre poble es va presentar una única llista amb l'opció del partit 
socialista i el renovat equip de la legislatura anterior , encap9alada per !'actual alcalde 
Jaume Arnall. Una vegada acabat l' escrutini reglamentari, els resultats foren els 
següents: 

* po blació 2002 
* cens 2003 
* vots emesos 
* % abstenció 
* vots nuls 

397 hab. 
337 hab. 
209 
37,98 
4 

* vots en blanc 10 

Per tant, el partit del PSC-PM, guanya amb 195 vots, ésa dir, amb el 95,12% de 
participació i aconseguí els 7 regidors. 

Davant d'aquestes dades, cal remarcar l'elevat fudex de participació electoral tot 
i presentar-se una única llista -concretament és el resultat amb el segon % més elevat a 
tota la comarca de l' Alt Emporda. 

Finalment el nou consisitori queda format pels següents membres: 

Jaume Arnall i Figueras 
Josep Coll i Hospital 
Joan Subirós i Bret 
Joan Jofre i Company 
Francisco Ferrera Maqueda 
Jordi Pages i Mallol 
Pere Pujolas i Costa 

' 

alcalde 
tinent alcalde 
regidor d'urbanisme 
regidor de cultura i esports 
regidor de serveis 
regidor de sanitat 
regidor de medi ambient 

CURIOSITATS I ANECDOTES ELECTORALS 
Un pacte casolo: el Far-Rabós d'Empordo 

Una de les anecdotes més comentades durant aquestes darreres eleccions fóu, 
sens dubte, el cas dels alcaldes del Far-Rabós. Ara, al poble del Far ja no hi ha només 
un alcalde, n'hi ha dos i viuen a la mateixa casa. Jaume Arnall i Rosa Mª Moret són 
matrimoni i també els dos maxims responsables d'aquests dos pobles. I, encara més, 
cadascún d' ells representa un partit diferent ! Aquest fet és circumstancial perque ja se 
sap que en els pobles petits el ser d'un partit o l'altre no vol dir gaire gran cosa. 

Jaume Arnall va haver d'assurnir l'alcaldia perla mort de Genís Subirós a l'any 
2000, jaque figurava coma tinent d'alcalde. Rosa Mª Moret ha accedit al carrec sense 
experiencia municipal previa al capdavant de CiU. Les eleccions a Rabós pero, varen 
ésser molt més renyides que al Far ja que es varen presentar tres llistes més, deixant de 
banda la de CiU. 

La relativa joventud d'en Jaume i la Rosa Mª, el fet de representar dues opcions 
polítiques diferents i a sobre, ser matrimoni, els fan un cas insolit i gairebé únic arreu. 

Síntesi d'El Punt amb data del 18 dejuny de 2003 
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Ens queden practi cament quatre dies per a comen9ar a veure els típics anuncis de 
joguines , torrons i en fi una miqueta tot aixo que ens tempta tant en aquestes epoques 
nadalenques, si és queja no ha comen9at. 

Un any més tomem a ser camí de Nadal, on molts de nosaltres compartim ambla gent 
més propera i estimada, especialment els més petits de la casa , encara que als grans 
també ens agrada aixo . 

De ben segur que tots hem observat l' anunci d'una nina o d'un autoxoc o ... i em sentit 
que els petits de la casa fan un crit i ens reclamen allo que veuen a la televisió , en fi ens 
esta demanant tot un seguit de coses que de vegades són impossibles per la nostra 
economia. 

El millor de tot pero és quan ens riem d'ells i els diem que aixo ho han d'escriure a la 
carta dels reis perque nosaltres com a pares , ancles o parents no tenim tants diners per 
compra'ls-hi tot pero que podria ser que passés el pare Noel o potser el tió i si no ens 
queda com a últim recurs els reis . 

La meva opinió és que els menuts d'avui en día estan massa ben acosturnats a tenir-ho 
tot és que no els hi falta de res, bé s'ha de dir que almenys la gent de la meva generació 
no ens podem queixar perque hem tingut practicament de tot pero sempre hem tingut la 
il · lusió de tenir alguna cosa que no teníem i aquesta era la nostra esperada nit de reis. 

Suposem que tot aixo actualment és forya culpa nostra perque som nosaltres els que 
acosturnem a tenir-ho tot i no els hi sabem dir que no a res o a ben poques coses quan 
ens fan aquella cara de pena o quan sens posen a plorar a cap ens agrada sentir-los 
plorar , o bé també perque els seus companys de classe ho tenen o d' altres vegades 
perque rnirem de fer-los una miqueta de xantatge, en fi sempre poden amb nosaltres! ! ! 

El problema és que moltes de les joguines que surten a la televisió són molt cares 
gairebé totes tenen un preu mínim d'uns 30 €, i es clar si només fos una joguina? Pero 
com que amb una no n'hi ha mai prou i a més a més en comprem pel cosí, germa, fins i 
tot pel més gran de la família, l' avi. 

De vegades no arribem a una conclusió que segur que molts de nosaltres ens en hem 
adonat pero no ho fem real. Quantes vegades un nen petit ens ha agafat una ampolla de 
plastic i s' ha passat una bona estonajugant-hi o una cullereta o les agulles d' estendre la 
roba almenys jo en tinc anecdotes de la meva infancia i en el primer moment que t'ho 
expliquen no t 'ho creus, pero a la que ho veus amb els més petits de casa te n' adones. 

Una de les joguines més demanades és la Playstation o jocs per aquesta i la veritat que 
aixo ens surt practicament comunes vacances i per culpa d'aixo i ha molta gent que 
se'n queda sense o bé ho ha d'anar pagant apetites mensualitats. 

Ja que moltes vegades són els petits de la casa els que ens animen i ens fan somriure 
una vegada era una altra de ben segur que cap de nosaltres podría passar un Nadal sense 
mainada i amb algun que altre detall per aquests. 

-16-
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J.' e nys?? 

El mercat hipotecari esta de rebaixes. Si día rera día apareIXen a la televisió 

anuncis d' ofertes que diferents entitats bancaries fan, per intentar captar més 

clientela, com ha fet últimament el BSCH amb la Superhipoteca, imaginint -se a 

Internet . Aixo és la guerra. De preus, volem dir. 

Ens trobem en una epoca en que els interessos estan molt baixos, el Banc Central 

Europeu cada vegada baixa més el preu del diner i tenir diners a en un compte a 

termini tradicional ja no aporta gairebé res. Molta gent es decideix per invertir, 

sobretot en el mercat immobiliari . Qualsevol es planteja la possibilitat de comprar

se un immoble, com que gairebé ens regalen la hipoteca ... Pensin que ING Direct, 

una de les banques d'intemet més agressiva pel que fa a ofertes de preus, ha tret al 

mercat una hipoteca sense comissions, referenciada a l'EURIBOR i amb un 

diferencial de només 0.49, i a més, la vincula a un compte molt ben remunerat, 

totalment disponible. És la primera que s'hi ha atrevit . 

º
O/ comisió n 
"/O apertura 

O O
, comisión por . 

'/O amortiza ción parcial 

º
•'JI comisión por 
10 cancelac.íón total 

º
O/ e.omisión p,or 
I o subrogac10n 
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I perque passa aixo? Com pot ser que vagis al teu banco caixa de sempre, demanis 

preu per a una hipoteca quan et decideixes per comprar el teu piset o una casa i et 

diuen que et costara d'interes EURJBOR + 0.75 o més, amb comissions d'obertura 

que superen el 0.75% o 1%, amb comissions d'amortització anticipada i en que, per 

si fos poc, et demanen que domicilns la nomina, rebuts domestics, assegurances, 

targetes a credit i no sé quantes coses més? Dones perque alguns bancs d'intemet 

comercialitzen en realitat productes d' al tres bancs que són els realment tenen 

costos de personal , publicitat . . . ING Direct sacrifica el seu marge, no ha de fer 

front a costos de personal desorbitats. Penseu que ni tant sols valen domiciliació de 

nomines, ni de rebuts, ni assegurances, ni targetes ... Per que? Dones perque aixo 

són costos. Et domicilien el rebut al teu banc i ja esta . Volen només fer hipoteques, 

aixo sí, segures . 

Pero no és or tot el que llueix. No tothom pot accedir a aquestes hipoteques tant 

barates. Només presten el 80% del valor més baix entre el preu de compra - venda 

i el valor de taxació , a persones a qui la quota resultant de la hipoteca suposi entre 

un 35 i un 40 % del a seva renda i l'import mínim és de 90.000 €. Que vol dir? Que 

cal que tinguis uns ingressos elevats, que abans de decidir-te tinguis un bon coixí 

perdonar d 'entrada , pagar-te les despeses de notaria, registre, impostas i que, a més 

sigui un pis, i no un pisset per sortir del pas. Baja, una cosa bastant habitual. 

De tates maneres , no els hi traurem merits. ING Direct és l'única entitat que 

comercialitza els seus productes a través d'intemet que no exigeix cap mena de 

vinculació a més del que es contracta. Unida aquesta circumstancia a l'absencia de 

comissions , fa que sigui una de les ofertes hipoteca.ríes més competitives del mercat 

en aquest moment. 

Cal valorar si el que interessa és pagar poc pero havent de trucar per telefon 

(pagant, és dar) per aclarir qualsevol dubte que tinguis o bé pagar una mica més 

pero en una entitat perfectament coneguda, amb un bon assessorament, amb algú 

de confian~a que t' explica les coses tal com .són, encara que el marge que paguis 

sigui una mica superior. 

Sara Bayés Quer, Novembre 2003. 
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,- Un bon grup de fémines d'aquest poble , unes aparcant la feina de 
C> la casa i les altres els feixucs llibres de l'institut, hem decidit dedicar 

una estoneta a moure'ns una mica i desconectar de la rutina diaria 
R. de la setmana . 
.. ELS DIMECRES DE 9 A 1 O DEL VESPRE FEM AERÓBIC . 
E Per animar-vos a venir us donem unes quantes bones raons i 
NI publiquem una foto del grup que l'any passat va fer una petita 
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Felicitats 
1 1 

1a1a 
El dia 19 d' octubre la iaia Quimeta va fer anys, un piló d' anys damunt l' esquena que 
molt gustosos ho vam celebrar. 

La iaia Quimeta és molt vella, té 88 anys. Té la cara maca, plena d 'arrugues i els cabells 
grisos. És baixeta. Es molt agradable, no s ' enfada mai i sempre parla baix . Viu a prop 
del campanar del' església d ' El Far. Li costa de respirar i es cansa molt perque és gran 
i sempre esta una mica rnfredada. És molt trnballadora, semprn fa coses: el dinaí, va a 
comprar, fa ganxet, llegeix, te cura de les flors, els gats i els gossos. Una de les coses 
que més m' agrada de la iaia es que m' explica contes . 

Pels que no la coneixeu la iaia Quimeta és la JOAQUIMA ARGELES AYATS. Va 
néixer el 19 d'Octubre de 1915 a la localitat de Pontós pero de jove va venir a viure 
aquest poble amb la seva mare, viuda, i els seus dos germans, la tia Lola i el tiu Camilo. 
Es va casar amb L ' Ángel Pages ( de Can Reimundo). Va tenir dos fills, en Pitu i 
l 'Ampar i molts néts i besnéts . 

Per commemorar aquesta data i desitjar-vos molta salut i felicitat us transcrivim aquest 
poema: 

:PJa,a,n. ~ a tJok amb, ¡, avia 

Q9Í /, k,ie?'?'t,, a la V<.vJ<a del fe 
if¡J, =~=catalana, 

~ ,m fietd jwÜe de d, ~, 

:P.2ue~ ~ a,ma 

:P.2ue~~,~ 

W a,e,néúm, ~ la úmrjuda, 

Web~for~, 
PJJ~ jwJ«¡ae la ~Ul, 

~ e,fwk la clo/W,,; el Mat 

:P.2ue ~ ~, amia 

:P.2ue ~ ~, /<JI¡¡ 

Arnau Sirvent i Marta Muñoz Sirvent 
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DES DE L'ESCOLA: 
PROJECTE INTERNACIONAL coMENIUS 

Una de les funcions que com a Zona Escolar Rural volem potenciar les escoles de 
Vilarnalla, Vilabertran i El Far és la relació entre els alumnes d'aquests pobles . Per aixo 
i des de fa anys, hi ha una diversitat d'activitats conjuntes que ens ajuden a assolir 
aquest objectiu. 

Aquest curs l' activitat més destacada, amb diferencia, és la participació en el projecte 
europeu Comenius conjuntament amb escoles d'altres parsos. L'eix sobre el qual girara 
el treball de tots plegats és al voltant dels jocs tradicionals de cada zona, els de sempre. 
Volem que els nostres nens i nenes expliquin a que juguen, que preguntin als seus avis o 
pares i mares quins eren els seus jocs quan eren petits, etc. 

Amb tot aquest recull d'infonnacions i material caldra ordenar-ho i donar-li forma per 
tal de poder enviar-lo als nostre socis de Noruega, Anglaterra, Italia, Alemanya o 
Polonia que al.hora faran el mateix que nosaltres i ens enviaran el seu recull de jocs. 
Utilitzarem ordinadors per elaborar els escrits, Internet per cercar informació o per 
enviar missatges a les altres escoles o als alumnes corresponents, cameras fotografiques 
digitals per retratar escenes d' algun joc o la camera de video per filmar tot el joc sencer. 

Caldra assabentar-se de les darles socials i geografiques basiques dels pai:sos amb els 
quals ens relacionero i, lógicament, utilitzar l'angles coma llengua de comunicació.Els 
alumnes dissenyaran la seva proposta d'anagrama del projecte i el que sigui escollit 
identificara tot el que tem a la ZER per enviar als altres socis europeus ... 

Com podeu veure, la feina a fer entre tots sera important i al mateix temps instructiva i 
divertida. No només els alemanys o els anglesos poden acabar jugant a saltar i parar o 
al pare carbasser gracies a tots si no que els nens i nenes del poble també sabran jocs 
nous mentre utilitzen l'angles, fan medi social o informatica . 



Alzunes de les propostes d'anazrama deis alumnes del cicle superior de primaria. 
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L'HIPER 
DEL 

CAL~AT 

Carrer Mendez Nuñez, 53 - Tel. 972 50 63 51 - 17600 FIGUERES 

• • • • • • • • • • 

Josep Per 1 ~uera., ... L . 
. Asscssor Comptablc l Flsc~i . 

e/ Vilasacra, 14 
Tel. 972 50 88 61 
Fax 972 51 12 84 

17 469 EL FAR D'EMPORDÁ 
(Girona) 

CAFETERIA • BAR ESTACIO 
Plac;:a Estaci , 17 - FIGUERES Tel. 972 50 64 43 



PER TU AMIC 

Som la generació deis irresponsables i sense formes, em repeteixen sovint ... 
Per que no planifiquem les coses abans? Per que tant de mobil si tampoc no us 
serveix de res? Que és aixo de "no mola" o "em ratlles"? Tot aixo són comentaris 
de la mare, l'avi ... 
Segurament la gent gran s' oblida de quan havien estat petits o adolescents, i si ho 
recordessin una mica se n'adonarien que tampoc és tan diferent!! 
Protestem , som agressius, canviem d'humor, som crítics (més que mai) ... 1 ells? Que 
potser ho fan tot bé???? 
Des de petita he tingut de tot: joguines a dojo, material escolar nou, roba a la 
moda, un cotxe que em duu arreu, activitats de lleure, viatges, vacances ... Buff!!!! 
1 aixo és ser felic;:? En tinc la culpa que no m'hagi faltat res? 
A vegades sen to moltes ganes d'aixecar-me i sortir d'aquest món programat on 
sempre hi ha una cosa després de l'altre i on el rellotge és l'amo. Sovint necessito 
parlar i els grans no hi són , perque treballen o no volen parlar de "xarrades 
d' adolesce nts". 
Fer amies és cad a cop més difícil! En mig de maquines gairebé tothom va a la seva 
i costa fer pen a . La mama sempre em diu que abans es feia molta penya i que ara, 
com que ja ho tenim tot , no servim ni per aixo! (Ja vaig fer vaga jo! lntentant fer-la 
amb moti u, pero la majoria només tenien !'excusa per passar de les classesl) 
Ara quelc om molt recent m'ha fet pensar i valorar tot el que m'ha de fer sentir 
felic;. T en ir les neces sit ats basiques cobertes és habitual no pas per tot arreu, aixo 
per com enc;:.a.r!! Pero sóc de poble, menjo bé, tinc uns pares , uns avis que em 
mimen ... i tinc els millors amics del món! Deis que espero que hi siguin per 
sempre ! 
Discute ixo, pero la mare diu que és millor aixo, que no seria normal que no passés 
ara que som als setze. 
Amb tu are , he tom at al valor de la vida, tal com és; perque ets amb nosaltres i 
tornem a cam inar plegats. Quan per un moment imagines la fragilitat del estar viu, 
t'espan tes i a ones que ens passem mitja vida queixant-nos per res!! 
Ens ese al en el cap amb el físic, manies de sobrepes , obsessió per I' estetica, 
comun ieació pe ., at",. .. ens diuen que hem de ser competents amb tot, dominar 
idiomes , in 'o a ·ca , estudiar molt, ... per?? Potser una feina temporal, d' aquí 
quant?? ... 
1 de sobte a on es d e la importancia de la persona , la companyia i la comunicació 
per so bre de o Has descobert un món! 
No can ·aré i continu aré fent les coses malament , equivocant-me, protestant per 
sistema per coses insignificants ... peó ara sé que tinc tota la vida per estar orgullosa 
i felic;:, encara qu e en maduració: Ten ir-te i ten ir tota una vida per continuar 
cam inan co partint i comunicant amb tu. 
Potse r he esco ert que també es pot ser felic; amb petites coses senzilles de cada 
día, sense grans ·se os ni grans objectes. Em fa felic;: anar amb l'avi a fer practiques 
de cotxe , enjar crispetes amb la mare i mirar una pel-lícula plegades o discutir pel 
"pie rán g , eur e ' i riure amb tu i animar-te a ser el que ets , el Marc de sempre, ... i 
mo ltes coses més. 
Per tots els objectiu s que encara hem d' assolir, i sobretot per no deixar-nos vencer, 
per que la os a gen eració pot fer grans can vis! 
Tot plega so un a generació víctima del sense sentit XENIA SEMIS 
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~N ,~RIONAtG~ R~llAVANl ~~l NOltR~ ,oal~ 
lriol i Berna~et, Jos11 

( el Far d'Emporda 1811 - les 
Escaldes, Andorra 1860) 

1811 - les Escaldes, Andorra 1860) Arquitecte 
Ana a Barcelona i estudia Belles Arts i Ciencics , 
Llotja. Assolí el títol d' arquitecte per l' Acadernü 
de San Fernando (1833) . Es doctora dcsprés er 
ciencies exa cies i fou catedra.tic i director de l'ins 
titut de Barcelona. En qualitat de delegat regi vi
sita l'exposició internacional de Londres de 
185 l. És autor dels projectes del ferrocarril dt 
Barcelona a Girona i a Sant Joan de les Abades 
ses. Arquitecte n1u1ücipal de Sabadell, fou l'auto ; 
del pla d'ordenació de la ciutat (1847-58) , de le~ 
Peixateries ( 1858) i de la Casa de Beneficencia 
Hospital (1856 ). Professor de dibuix a les escale: 
de Tarragona i Llotja de Barcelona. An1b Orio 
Mestres aixeca els planols de les rnuralles ron1a 
nes de Barcelona (1836). CoHaborador ac t ivíssin 
del " Boletín de Nobles Artes" (1846) i autor de 
pla d'alíneacions d'Hostafrancs i de divcrses ca 
ses a Barcelona. L'obra rnés interessant és el pro 
jecte de n1anicon1i de la Santa Creu , a instancie : 
del doctor Emili Pi i Molist (1859) , edifici co 
n1ern;at n1olt després de la mort de l'arquitecti 
(1885). (Joan Bassegoda i Nonell 

-Eloi Sánchez Ce 
Biografia extreta 

"Gran Enciclope, 
Catalana". 
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QUE VOLS SER QUAN SIGUIS GRAN ? 
Mmm ... dones encara no ho tinc ciar! Aquesta és una de les moltes possibles 
respostes, pero gairebé sempre la més freqüent. Sobretot quan ets jove i et fan 
decidir tan av iat tot el que vols fer la resta de la teva vida. Bé, potser sóc una 
mica exagerada , pero si t ' ho mires bé és la veritat. 

Quan ets pet it i et fan aquesta pregunta, no sé perque pero gairebé tots ho 
tenim mo lt ciar , i diem amb molta il ~usió que volem ser bombers, policies, 
detectius , veterinari s, senyoretes o fins i tot n'hi ha que volen ser astronautes. 
Pero a mida que et vas fent gran i vas creixent te n'adones que les coses no 
són tan facils com semblaven, i jo no ho veus tot tan ciar com abans . Suposo 
que al veure com n' és de difícil arribar a ser allo que volies ser. .. almenys et fa 
dubtar . Penses: i si haig d'estudiar molt i no me'n surto? 1 si me'n surto pero 
després no trobo feina? Que fario llavors? 1 si comenc;o a estudiar i després veig 
que no m 'agrada? 1 a ixí moltíssimes coses més. 

De fet, ac tua lmen no som pas tots els qui tenim aquests dubtes. Molts el que 
pense n és que quan pu guin sortir de l'institut, se n'aniran a treballar i ja esta. 
Ara ho veuen mol ciar, pero suposo que a mida que et vas fent més gran te 
n' acabe s pe ned in . Almenys aixo és el que diuen molts deis que han provat 
aques ta exp ·e c ia. 

Així done s, c ree e sera millor estudiar i encara que t'hagis d 'esforc;ar molt, 
almen ys acaba ras essent a lguna cosa en aquesta vida, pero no em 
pregu nte u el e, erque ... no ho tinc ciar!! 

Esther Bartolomé 

CONSTRUCCIONES 
GUERRERO - NEGRO, S.L. 

el ala-sacra , 8 
Tels. 3 93 815 

2 523 
17469 EL FAR D'EMPORDA 

(Girona) 



....... 
•••••rifles 
Com cada semestre, farem una repassada als moviments 
demografics que s'han produ"it al nostre municipi. 

Naixements: 

- lsmael-Rachid Khatir Pichel, I' 1 de Juny de 2003 . 
- Laia Ricart Pérez, el 7 de Setembre de 2003. 
- Marta Nuñez Garcia, el 28 d'Octubre de 2003. 

Bateig: 

- Berta Jofre Rodriguez, el 6 de Juliol del 2003. 

Comunió: 

El 29 de juny de 2003 van fer la Primera Comunió a El Far 
l'Helena, en Gerard, l'Ariadna, la Silvia, la Roser, en Marc, en Jordi, 
en Roger, la Jenifer, en David i la Mireia. 

Casaments: 

- Xavier Jofre Company i Lourdes Gasull Colomer, el 15 
d'Agost de 2003, es van casar a Viladamát peró viuran a 
l'Oliva. 

- Francisco Javier Fernández Diaz i Neus Ruiz Pina, de 
Figueres, que varen escollir venir a casar-se a El Far 
d'Emporda, en una cerimónia civil, el 13 de Setembre de 
l'any 2003. 
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lr Concurs de f otograf ia 
d' el Far d'EmpordO 

"El Far, racons i raconets" 

Bases 

Participació: Tothom qui ho desítgí. 

Tema: "El Far , racons í raconets" !loes del poble del Far i les seves 
contrades 

Identificació: Al dors de les obres el títol de !'obra i la població de residencia de 
!'autor. Les obres es llíuraran amb un sobre adjunt amb el títol de !'obra afora i 
amb les dades persona ls tancades díns. 

Modalitat: Blanc i negr e o color, amb tecnica lliure pero sense tractament digital 
(presentar negot iu). 

Obres: Maxim 3 fotograf ies inedites per autor, sobre un suport rígid de 30 X 40 
cm (per exemple a cartolina) 

Lliurament: A q lsevol membre de l'associació juvenil Atalaia (tels. contacte, Sara 
661 62 58 15, Sílvia 636 33 29 57, Jordi 639 41 95 36), o a l'Ajuntament del Far 
(C/Pau Casals 0 2 -1746 9 el Far d'Emporda) abans del dia 3 de novembre . 
Les despeses de ita cíó (correus, missatger ... ) correran a corree deis 
concursan ts . 

Retorn de les obres: Les obres es podran passar a recollir per l'Ajuntament del 
Far, un cop acabat el concurs. 

Jurat : El j urat estara format per tres persones de reconegut prestigien el món 
de la fotograf ía. A est j urat podra resoldre les incidencies no previstes. 

Veredicte : Els embr es de l'associació juvenil faran públic el veredicte el 
diumenge de f esta a l'hora del ball. El veredicte sera inapel·lable. 

Pre mis: Es II i el diumenge de la festa a l'hora del ball: 

El guanyado ebra el premi d'una camera fotografica digital amb 
pantalla LCD valo ada en 300 €. 

Tots els part ici ts tínd ran premi. 



MIRANT ENRERA 
Reflexió sobre aquells anys! 

(Traducció d'un escrit que circula per intemet) 

La veritat és que no sé com hem pogut sobreviure. 

Sobreviure a la nostra infantesa. 

La generació de "['espera", ens vam passar la nostra infancia i joventut esperan!. 

Havíem de fer "dues hores de digestió "pera no morir. nos a l 'aigua. 
Teníem les hores de migdiada per a poder descansar(¿) i ens deixaven en dejú tot el matí del 
diumenge fins a ! 'hora de combregar, per a ... encara no sé per a que. 

Pero ... Mirant enrera, és dificil creure que estiguem vius. 
Nosaltres viatjavem en cotxes sense cinturons de seguretat i sense airbag, feiem viatges amb 
set o vuit persones dins un 600 i no patíem la síndrome de la classe turista. 
Caminavem, anavem en bicicleta i sense case, aixó sense comptar que feiem auto-stop. 
Més tarden moto, sense papers i no l 'havíem robat. 

Els gronxadors eren de ferro amb "cantos" vius i jugavem a veure qui era el més bestia, qui 
feia la volta de campana. 

Passavem hores construint els nostres carros de rodes per a baixar per les baixades i només 
llavors descobríem que havíem oblidat els frens.El mateix feien els més afortunats amb els 
cotxes de pedals, pero tampoc tenienfrens i els duraven dos dies.Després de xocar amb algun 
arbre vam aprendre a solucionar el problema. 
Jugavem a "churro va" o "picozorrozaina " i ningú va patir hernies ni dislocacions 
vertebrals . 

Sortíem de casa al matí, jugavem tot el día i només tornavem quan s 'encenien els llums del 
carrer.Ningú podia localitzar .nos.No hi havia mobils. 

Ens trencavem els óssos i les dents i no hi havia cap llei per a castigar els culpables.Ens 
feiem un trenc al cap jugant a la guerra de pedres i no passava res.Eren coses de nens i es 
curaven amb mercromina . 

Ningú tenia qui culpar, només a nosaltres mateixos. Teníem baralles i ens tundavem uns als 
altres i vam aprendre a superar. ho. 

Menjavem llaminadures i bevíem refrescos, pero no érem obesos.Si de cas algun era "gordo" 
i punt. 

Estavem sempre a ! 'aire lliure, corrent i jugant. 

No teníem Playstations , Nintendo 64, video jocs, 99 canals de televisió, pel.lícules de video, 
so surround mobils, computadores ni internet.Nosaltres teníem amics.Quedavem amb ells i 
sortíem . 
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O ni tan sols quedm ·em. sortíem al carrer i allí .::ns trobavem.I jugavem a balontiro, a tocar 
timbres. xapas ... enfi tecnología punta. 

Anavem en bici o caminant. .. lmagineu.vos! Sense cap responsable que vigiles! Com ho vam 
aconseguir . 

Vamfer jocs amb pa ls. rnm ,e ndre mil pilotes defutbol, i vam menjar pipes i encara que ens 
van dir que pa ssaria. mai ens van créixer a la panxa ni ens van haver d'operar per treure.les. 

Bevíem aigua directament de l 'aixeta, sense embotellar i alguns inclús mamavem 
directament. 

Anavem a car;ar sargamanes i ocells amb escopeta i balins, abans de ser majors d'edat i 
sense adults.Deu m u.'! 

En els joc s de t ·es o no 1ots participavem en els equips. aque;fs, van haver d 'aprendre a 
lidiar amb la d ·ó_ lwn s estudiants no eren tan intel. ligents com altres i van haver de 
repetir curs. 

Quin horror.' . ·o 

Lligavem amb Je 
""P ". 

Erem resp onsa 
No hi havia ni UT . 

Vam tenir lli 

Si ets deis 
APAS. advo 
uns IMBECr 

poca gem s 

• Tar examens ex tres!!! 

:se crema de protecció solar ISDJ 15! 

rseguint-les per a tocar.los el cu!. o en un xat dient ... " : ) "" : D 

s nostres accions i carregavem amb les conseqüencies. 
r 'Soldre aixó, la idea d'un pare protegi nt.nos, si transguedíem alguna 
pro tegien les lleis! 

· . exir i responsabilitat i vam aprendre a créixer amb tot aixó. 

ns surtin "gilipolles ". 

orabona! Vam tenir la sort de créixer com nens. abans que les 
rs, governs i tot ti pus de col.lectius. O G 'S. .. ens tornessin a tots 

w maquina ni tanta tecnología electrónica ens havíem d'espavilar i 
oraanitzar.nos la infancia o adolescencia!!! 

Teresa Teixidor Planas 
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perq é val la pena). 1 per a qui 
agradi els jocs de taula, aquesta 
edito ·a1 presenta un llibre que és 
quasi com una enciclopedia 
d'aquesta tipologia de jocs que es 
titu la "'El gran !libre deis jocs del 
món " , escrit per Oriol Comas, tot un 
expert en la materia. 

Barcanova publica dues novel·les 
históriques entre les quals n'hi ha 
una que se situa a l'Emporda i que 
es titula " L'anima del freixe" 
!'autora de la qual és Maria Rosa 
Font i Massot. L'altra se situa a 
Barcelona, " El carrer deis petons", 
de Marce! Fité. 

La Campana presenta !'última obra 
de Josep Maria Espinas que, com 
no, tracta d'un deis seus viatges. 
En aquest cas és un que va fer el 
1961 sobre una bicicleta amb motor 
incorporat des del naixement de 
l'Ebre a Cantabria fins a la seva 
desembocad ura al Mediterrani. El 
seu títol és "Seguint tot l'Ebre amb 
un primitiu Velosolex". 

1 per úlüm, Bromera presenta la 
reedició de la primera novel·la 
d'lsabel-Clara Simó publicada per 
primera vegada fa vint anys i 
titulada ''Júlia" i ara revisada i 
actualitzada per !'autora. També és 
novetat d'aquesta editorial el retorn 
a la novel·la de Josep Lozano 
després de deu anys amb "El mut 
de la campana". 

Espero que entre tots aquests títols 
en trobeu algun que us interessi per 
llegir-lo o per regalar-lo. Penseu 
que regalar un llibre és regalar plaer 
i saber alhora i aixo ... no té preu. 

Cristina Bayés Quer, 
Sant Martí 2003 



TORNAR A SER-HI 

De sobte t'adones que res no té la mateixa importancia d'abans. En uns 
segons , les preocupacions quotidianes esdevenen insignificants , fins i tot 
insultants , quan la potencia de la lluita per la supervivencia se t'interposa . A 
partir d'aquest moment t'esforces per enfrontar-te a les males notícies amb 
l'al·licient de la vida, les ganes de continuar endavant , de no fallar als teus. 

Quan encara no ets conscient de la gravetat del problema (tal vegada 
per ocultació de la informació o pels efectes secundaris deis tractaments 
medies agressius) , l'estat d'anim esdevé canviant , una sensació d'impotencia 
s'apodera de la teva persona, la por s'intenta camuflar , pero l'angoixa de la 
incertesa esdevé una carrega que només minva amb el suport de la gent que 
estimes. 

És important també l'assistenc ia del personal medie per resistir el mal 
trangol psicologic, sobretot l'equip d'infermeria , la majoria deis integrants del 
qual tenen un valor personal incalculable. Moltes d'aquestes persones s'han 
volcat en la meva convalescencia , han desenvolupat el paper d'amics i fins i tot 
de pares en els moments durs: quan a la Unitat de Medicina Intensiva les 
visites estaven restringides , per exemple . Ho recordaré sempre . 

La majoria de nosaltres pensem que passem per la vida essent 
autosuficients , creiem sovint que no necessitem res de ningú. És només quan 
la vida ens colpeja durament que ens adonem que aixo no és així, que hem de 
donar les gracies a tothom. 
L'afany per sortir d'aquesta situació , de despertar-me del malson i tornar a la 
vida diaria és inexplicable, pero també sóc conscient de la dificultat que 
suposara la meva reinserció. Durant el temps que duri la recuperació , confío en 
poder gaudir de les petites coses que ofereix !'existencia, l'amistat deis bons 
amics, tot el que no veia quan caminava depressa per la vida i em deixava la 
majoria de coses pel camí. 

No sé com podré agrair la solidaritat de tates les persones que m'han fet 
costat quan més ho necessitava , que han patit, que s'han aguantat el plor 
davant meu, que no han dormit , que han passat hores i hores al peu del llit de 
!'hospital , que m'han animat en els moments baixos, que han deixat de treballar 
per cuidar-me, que els ha canviat la vida , ... no ho sé. Aprofíto aquestes ratlles 
perdonar-los les gracies de cor. 

Marc Carbonell i Puig 
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PARID ES • COM 
Nou espai de la revista Farus dedicat a les parides internautiques. 

Com molts sabeo, a través del correo electronic s'envien diferents articles de passatemps que 
són la distracció de tothom, sobretot en hores de feina. És normal rebre articles d'una determinada 
persona i llavors enviar-la a la resta d'adreces electroniques que tens al teu ordinador, de forma que 
un article d'aquesta mena té una divulgació enorme. No només es tracta d'articles d'humor, sinó que 
també n'hi ha de reflexió o de cultura general. Aixo sí, tots fan perdre una mica de temps, que si més 
no, serveix per fer una pausa en aquesta nostra forma de viure tant rutinaria. Possiblement els que 
tingueu internet i adre~a electrónica ja haureu rebut alguns d'aquests articles, pero per donar-los a 
coneixer a tothom els publicarem a la revista periodicament. 

ENQUESTA O.N.U. 

L'O.N.U acaba de finalitzar l'enquesta més gran de la seva 
historia, la pregunta fou: "Si us plau, digues honestament que opines de 
l'escassetat d'aliments a la resta del món" 

Els resultats no han pogut ser menys decebedors, l'enquesta ha 
sigut un autentic fracas: 

- El europeus no van entendre que significava "escassetat". 
- Els africans no sabien que eren "aliments". 
- Els britanics no varen entendre que volia dir "si us plau". 
- Els ianquis preguntaven que era "la resta del món". 
- Els xinesos demanaven que se'ls expliqués que volia dir "q u e 

opines". 
- I en el congrés espanyol ... encara avui es debat sobre que vo l dir 

"honestament". 

2 VINYETES 

Cariño ... No;é -cuando- [TELEFQNQ <]] 
voyallegaracasa .•. , ! .---....,.,~- ¡Ja, ja, me cagué! 
Estoy en un embotellamiento ... 

AI CARAM! 

Sgeun un etsduio de una uivenrsdiad ignlsea, no ipmotra el odren en 
el que las ltears etsan ersciats, la uicna csoa ipormtnate es que la 
pmrirea y la utlima ltera esten ecsritas en la psiocion cocrrtea. El 
rsteo peuden estar ttaolmntee mal y aun pordas lerelo sin pobrleams. 
Etso es pquore no lerneos cada ltera por si msima preo la paalbra es un 
tdoo. 

Pesornamelnte me preace icrneilbe ... 



2 PREGUNTES 

PREGUNTA 1: Si coneguessis una dona ernbarassada, que pateix 
sífilis, te 8 fills, 3 d'ells son sords, 2 cecs i un amb retard 
mental ... Li recomanaries que avortés? 

PREGUNTA 2: S'escollira un no líder mundial, tens l'oportunitat de 
votar per e l l. Hi ha 3 candidats. A continuació et presento alguns dels 
fets coneguts de la vida d'aquests: 

CANDIDAT 1: Ha estat associat a polítics corruptes. Consulta varis 
astrólegs. Va tenir 2 amants. Fuma i beu entre 8 i 10 Martinis al dia. 

CANDIDAT 2: Ha estat acomiadat en 2 ocasions de la feina. Dorm fins 
al migdia. Consumia opi quan anava a la universitat i cada nit es beu 
una ampolla de whisky. 

CANDIDAT 3: És un heroi de guerra condecorat. És vegetariá, no fuma 
i pren ocasionalment cervesa. No se li coneixen relacions extra 
matrimonials. 

Per quin dels 3 et decidiries? Pensa-t'ho bé! ! ! 

- El Candidat 1 és: Franklin D. Roosevelt 
- El candidat 2 és: Wiston Churchill 
- El candidat 3 és: Adolph Hitler 

Respecte a la pregunta 1, de si li recomanaries que avortés ... 
Si has decidit que sí, acabes de matar a Beethoven! ! ! 

PENSA ABANS DE JUTJAR A ALGÚ! ! ! 

Jordi Company 

RESTAURANT 

ELS OLIVERONS 
' MENJAR CASOLA - PLATS PER EMPORTAR - FLECA 

Propera obertura durant la setmana de la Festa Majar 
' 

EL FAR O'EMPORDA - Tel. 972 50 43 14 
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CUINA DE 
FESTA MAJOR 

CALAMARS FARCITS 
Jngredients : 

calamars 
botifarres o carn picada 
1 o 2 ous 
ceba 
to mata 
all, sal, oli per a la picada 
1 vaset de vi blanc 

Preparació : 
Primer es netegen els calamars, 
deixant les bosses ( es treuen 
les potes i ales. A continuació 
es passen una mica per la 
paella i quan han deixat 
l' aigua, es piquen a trossets 
petits i es barregen amb la carn 
picada, l'ou, l' all i el julivert. 
Quan ho tenim tot barrejat 
s' amaneix amb sal i pebre. 
Quant tot esta ben barrejat i 
ben amanit, s' omplen els 
calamars i s' agafen amb un 
palillo. A continuació es 
sofregeixen a la cassola amb 
una mica d' oli. Quan ja siguin 
rossos hi afegim la ceba i la 
tomata que prev1ament 
haurem ratllat. Quan j a estigui 
sofregit, hi afegírem un vaset 
de vi blanc i ho deixarem 
coure una estona més. Si es vol 
s'hi pot tirar una mica d'aigua 
perque la salsa quedi més suau. 
Així, ja estaran llestos per 
menjar-se'ls! 
Bon profit! 
Quimeta Quer 

PLATILLO DE 
POLLASTRE DE PAGES 
Ingredients: 

1 pollastre 
11. d'aigua o brou 

2 cebes 
1 tomata 
mig fetge del pollastre 
20g. d' ametlles torrades 
mig vas de vi blanc 
rovellons o altres bolets 
oli i sal 

Preparació: 
Es comern;a tallant el pollastre 
a trossos petits. A continuació 
es sofregeix fins que quedi ben 
daurat. Quan el tenim ben 
daurat l' apartem del foc, i amb 
el mateix olí hi sofregim la 
ceba que previament haurem 
ratllat. Un cop la ceba també 
estigui ben daurada, hi 
afegirem la tomata que també 
haurem ratllat, i seguidament 
la carn, el brou i els bolets que 
abans ja estaran cuits. Quan ja 
bulli hi posarem el fetge que 
havíem reservat, i les ametlles 
picades. Ho deixarem bullir al 
foc lent una hora i mitja o dos i 
finalment hi afegirem la sal a 
gust de cadascú. 
Bon profit! 
Paquita Planas 

PASTÍS DE FORMATGE 
AMBGERDS 
Ingredients: 
Per a la pasta trencada: 

200gr. de farina 
90gr. de mantega 
60gr. de sucre 
1 rovell d' ou 
1 pessic de sal 
lcullerada sopera d' aigua 

Per als pastís: 
200gr. de pasta trencada 
220gr. de formatge cremós 
4 fulls de gelatina 

-
114 de l. de crema de llet 
50gr. de sucre 
melmelada de gerds 

Preparació : 
Per fer la pasta trencada: Poseu 
farina fent una rodona damunt 
del taulell i tots els ingredients 
al mig. Aixafeu els ingredients 
amb una forquilla, adjunteu-hi 
la farina, treballeu-ho tot amb 
les puntes dels dits de manera 
que es vagi esmicolant i 
trencant a bocins petits, fins al 
punt que quedi una bona 
massa. Feu una bola i deixeu 
reposar la pasta uns 1 O minuts. 
Per fer el pastís: Folreu un 
motlle rodó amb la pasta 
trencada . Poseu-ho a coure al 
forn a 200ºC. Un cop cuita la 
farcirem amb la següent 
mescla: 
Escalfeu la crema de llet, 
poseu-hi les fulles de gelatina 
que previament haureu 
remullat durant uns dos minuts 
amb aigua freda. Afegiu-hi a 
continuació el formatge i el 
sucre. Un cop freda la mescla 
aboqueu-la damunt de la pasta 
trencada i poseu-ho a la nevera 
fins que quedi compacte. 
Finalment cobriu el pastís amb 
una capa fina de melmelada de 
gerds. 
Boníssim!! 
Dolors Roviras 

Només de llegir aquestes 
receptes ja n 'hi ha per llepar
se'n els dits!! Així que ja ho 
sabeu, si no teniu res pensat 
per fer aquesta festa, ara ja ho 
tindreu solucionat! 
Bon profit a tothom! ! 

Esther Bartolomé 
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