8envinguts- ..
Benvinguts ve'fns d' EI Far,
El d issabte d ia 8 de novembre comenc;a la Festa Major de Sant Martí i des de
l'Associació Juvenil Atalaia editem com cada any la revista FARUS . Aques ta vegada
és l'edic ió número 33. Co m a novetat d'aquesta festa us obsequiem amb un calendar i
personal itzat que esperem que us agradi.
Aquesta revista l'hem fet, com sempre, amb tothom que hi ha volgut col· laborar. En
ella hi trobareu una mica de tot: escr its d'h istoria, de la vida, de flors, d 'excu rsions,
de nens, d'humor ... Cal dir que estem oberts a rebre noves propostes o idees per a
les proximes edic ions jaque sempre és bo innovar i millorar tot allo que calgui per tal
d'en riquir-la. Alhora, aprofitem per convidar a tothom qui ho desitgi a escr iure'ns un
article, així coma formar part de l'Associac ió Juven il Atalaia.
A nivell logístic, us fem saber que hem canviat l'adrec;a de correu electronic degut al
mal funcionament de !'anterior. Lactua l és: atalaia_elfar@yahoo.es.

Recordeu que

també ens podeu fer arribar els artic les a través de l'Ajuntament o bé personalmen t a
qua lsevo l de is membres de l'associació -sempre abans de l term ini establert- .
1per últim, pero no menys important, agrair a tothom que ha participat i ens ha donat
supo rt en aquesta edic ió. Esperem que a la próxima siguem mo lts més! Gracies i...
Bona Festa de Sant Martí!

Portada: Sílvia Arnall

Amb el suport de:

Contraportada: Nit de Poesia

MmGeneralitat de Catalunya
WWSecretaria General
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Hola a tothom,
Un co p més ja tornem a ten ir aquí la nostra Festa Major de Sant Martí que enguany se
celebrara els dies 8 i 9 de novem bre.
El gran objec tiu per aquests dies de festa és que les activitats programades esdevi nguin
punts de trabada on tant la gent del poble com d'altres s'ho pass in d'allo més bé .
No hi faltara laja tradic ional bicicletada del dissabte al matí. A la tarda els més menut s
podra n gaudir d'un gran espectacle de cantes a la biblioteca de l'escola . 1 a la nit,
com a gran novetat, es fara un playback on la diversió esta assegurada. L.:endema,
i acompanyats per l'orquestra Rosaleda, hi haura missa, sardanes i el ball de fi de
festa .
La comissió de festes ha preparat una programació pensada tant pera petits co m per
a grans, dones pensem que és una festa per a tots i de tots.
Així don es , esteu tots convidats a participar-hi! 1ara només desitgem que us divertiu i
gaud iu de la festa del poble.
Us hi esperem a tots !!!

•.f~~~
. 1.u·
•••

o

,.,

"f,t

'

'

':,(::,•,,

+==~STA
D ~ST IU
1

100s
800,00

13,87

2.610,00

7,20
182,00
12,79

6.319,19

PAPERCOLOR C

19,30

CARTELLS

130,00

FESTA DE SANT JOAN

47 ,74

DARK BEDROOM

150,00

COQUES CREMA

92,00

ROM xC REMAT

37,78

NARCÍSPERICH

1.000,00

SOPARMÚSICS OLIVERONS

216,00

GROS MERCAT

1 .224,51

RANXERS

2.100,00
274,00

PREMISGIMCANA

15,00

IMAGINARIUM GIMCANA
FRUITESMAITE

150,61

CARNISSERIA

124,50

MAIA

285,90

PASTISSERIA

403,20

TARGETESDINAR

3,40

EMILIANA(talonaris)

6,9 1
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MÚSICS (TOMASi SAMUEL)
LLIBRETS FESTAPOESIA

VIATGE PREMIQUINA
SOPAR

TOTAL DESPESES

SALDO EFECTIU

200,00
56,00

600,00
82,15

1.115,67

10,32

SALDO BBVA

2.122,04

SALDO FINAL

2.132 ,36
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issabte dia 8
J( a214d'11,
ortida i arribadaal CentreCívic.

BICICLETADA
POPULAR
.

ARDA, a les 5,

L-'ENDRAPACONTES
...SElS MENJA
1vell, BEL BELLBEHÍ
I

a la Biblioteca de l'Escola.

PLAVBACK

, a2 14d'11, GRAN

B/S[OHQB/L
fins a la matinada.
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Llad6

Per segon any consecu tiu l'Ajuntament va organitzar unes sessions de cuina els dos últims
dissabtes del mes passat.
Les classes les va impartir la Nuri Lladó . En aquesta ocas ió ens va propasar fer uns menús
dignes de festa major. Varem veure com ella elaborava les receptes i després tots els assistents
al curs les varem degustar.
L: aforament del curs era de 20 persones pero es va haver d'ampliar a 25 per !'interés
mostrat.
Nuri Lladó dóna classes de cuina en diverses poblacions de les com arques gironines . L:any
2000 va inaugurar la seva propia Aula de Cuina amb el proposit de continuar l'activitat docent
i oferir una formació de qualitat. Els seus cursos van dirigits a persones que volen aprendre
a cuinar pel plaer de cuinar. Ha fet cursos adregats a les persones que volen iniciar-se en el
sector laboral de la cuina, de reciclatge professional i, també, perles mestresses de casa. El
seu principal objectiu és que la gent de totes les edats s'interessin per la cuina . El seu lema
és: "Aprendre a cuinar és l'única terapia que es pot menjar".
Ha esc rit dos llibres. El primer "Nuri Lladó RECEPTES" és un llibre on es recu ll tot un plegat de
receptes que creu són adients per endinsar-se en el món de la cuina. La originalitat rau en el
toe personal que ha donat a les receptes, adient a les necessitats actuals i a una cuina ben
feta. El sego n "Nuri Lladó
THERMOMIX" dóna a
coneixer les possibilitats
d'aquest
excepcional
ajudant de cuina a l'hora
de preparar les receptes
per als apats de cada dia
o els de festa.
Els cursos de cu ina que
fa Nuri Lladó són del tot
recomanables, tant pel
tracte personal, pel que
aprens i pel plaer que et
produeix a tu i als del teu
voltant, posar en practica
els nous co neixements .

Marta Ferrés

~I pas-del temps-

Carme Campmol

~Is- grups- de la nod:ra es-cola
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Aquest any la nostra esco la esta formada per cinc classes distribu'fdes de la següent manera : la c lasse
deis Barrufets (P3), la c lasse de la Barrufeta (P4 i P5), la c lasse deis Newtons (1r i 2n de primaria), la c lasse
de is Copérnics (3r. i 4t. de primaria) i la c lasse de is Einsteins (5é. i 6é. de primaria). Els noms de les classes
d'educac ió infantil giren al vo ltant del cinquanté aniversari de la creació de is Barrufets. Les classes de
primaria, en canv i, han manllevat els noms d'inventors destacats jaque enguany, la ZER treballa com a eix
transversal l'experimentac ió. A veure si endevineu qui és cada grup!

L:Anna Juárez ha guanyat el primer premi del co ncurs
del Comen; de Castel ló d' Empúr ies. El seu dibuix és
el logot ip que identifica tots els comerc:;os de la vila
com tal.
Felicitats Anna !
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AJg un es- a ctivi-l::ah J aciu es--!::-l::ri m es--l::-re
Us presentem un collage de diferents activitats que s'han
portat a terme durant aquest primer trimestre a la nostra escota.
Corresponen als tallers interaules. de la tardor, a la xerrada que el
meteoroleg de Figueres Ferran Pou va fer a l'assignatura de medi
social i natural, a les danses de la tardor, a la dramatització que
fem durant la sisena hora ...

En Ferran Pou ens explica co m es
pot predir el temps.

1 MOLTES MÉS COSES QUE
ENS AJUDEN A FER-NOS
GRANS!
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L es-cola Jª dis-pos-adela
1

digital interactiva
L:escola del Far treballa, a partir d'aquest nou curs escolar i gracies a la col ·laboració de l'Ajuntament,
amb una Pissarra Digital Interactiva muntada en una de les seves aules. El sistema esta integrat per un
ordinador, un videoprojector i una pissarra de punter, sobre la superfície de la qual s'hi interactua.
Una pissarra digital esta considerada com una eina que, pel fet de centrar la motivació de l'alumnat cap
als elements multimedia que té incorporats, vol afavorir aprenentatges més significatius i més relacionats
ambla societat d'aquests moments.
Pels mestres és un mitja ideal per recolzar les explicacions: mostra imatges, vídeos o documents de
l'ordinador o d' internet, permet guardar i recuperar esquemes i escrits que hagim treballat en un moment
determ inat, podem cercar informació a internet i en diccionaris i enciclopéd ies en línia davant de
l'alumnat, etc. Amb els i les alumnes permet dura terme correccions co l·lectives i d'interactuar de forma
col ·laborativa amb totes aquelles aplicac ions i programes educatius que existeixen a la xarxa en el camp
de les materna.tiques, les llengües o les ciéncies.
Una de les pretensions de la ZER de cara al curs vinent és la d'incorporar a tots els centres de coma mínim
dues pissarres digitals. La nostra esco la ha estat la primera de disposar dones d'un recurs d'aques tes
característiques.

Treballem
Van Gogh
Ourant el primer trimestre i a l'area d'exp ressió artística i plastica estem treba llant el pintor Vincent Van
Gogh. L:obra d'aques t gen ial pintor transmet una gran carrega pass ional, mitjangant la llum i el co lor.
Els seus paisatges, interiors, retrats, autoretrats, escenes de camp i quotidianes, i arquitectures gairebé
fantastiques, estan dotats de vitalitat física i espiritual. Evoca emocions del seu món interior, la qual cosa
prefigura !'origen de l'expressionisme. Van Gogh s'aproxima a les seves obres amb vigoroses pinzellades i
amb colors vius, anticipant-se al fauv isme. A l'escola, els nostres treballs han quedat plasmats en vistosos
murals i treballs individuals que us presentem a continuació:
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Qui té bon
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té bon abric

Ja ha comen9at el nou curs esco lar 2008-2009 i també un seguit d'act ivitats, rutines, treballs i projectes que ens mantindran
enfeinats durant uns quants mesos i que es propasen com a fita principal la de fer créixer els nostres fills en el sentit més ampli
de la paraula: tant en con eixement com en desenvo lupament.
Des de la Junta de l'AMPA, novament, tornem a plantejar-nos amb optimisme i amb moltes ganes la feina que podem fer
per co l-laborar -e n la mesura de les nostres possibilitats- amb l'equip de mestres per tal d'assoli r els propos its marcats en el
Projecte Educatiu de l Centre .
Aquest curs ja som 44 famílies i per bé que el treball s'organ itza des de la Junta de l'AMPA, és impresc indible l'esfor9 de tots
per tirar endavant. Com sempre, s'agraeix molt la co l·laboració de tothom!
Des d'aqu í, volem recorda r-vos que, com cada any, juntament amb l'escola, organitzarem la Panera de Nadal. Aquesta vegada
cada família podra comptar amb un talonari amb 20 butlletes. Hi haura dues paneres que se sortejaran els dies 9 i 11 de
desembre. Les paneres s'exposaran una setmana abans del sorteig a Subministres El Far i al Restaurant Els Oliverons.
NO US OUEDEU SENSE NÚMEROS PERQUÉ VALORA LA PENA: SI TENIU SORT OMPLIREU EL REBOST DE VALENT!
La quina de l'escola se celebrara el diumenge 21 de desembre a les 6 de la tarda. També, com els altres anys, hi haura grans
lots, moltes sorpreses i un magnífic servei de bar. Animeu-vos i no hi falteu!
La ZER Canigó, i la nostra escola coma pionera, estan dins un projecte que co nsisteix en dotar els centres amb eines de l'amb it
de les noves tecnologies, com ara les pissares digitals. El millo r seria que en poguéssim tenir tres per tal de poder treballar
amb els mateixos suports a totes les aules. De moment a El Far ja n'hi ha una d' instal·lada, que ha subvencionat el nostre
Ajuntament. La segona pissarra s'instal·lara properament, i per fer-ho ens han demanat la nostra col ·laborac ió. Es tracta d'una
despesa important i cal una dotació de diners conside rable. Per aixo un deis proposits per aquest curs és destinar els beneficis
que tinguem (panera, quina, parada de sant Jordi, ... ) a aquest projecte.
Hi ha molta informació que ens pot explicar el perqué d'aques tes eines i només cal que mirem al nostre voltant per copsar
l'evolució tec nológica a la qual estem sotmesos. La tecnolog ia és el futur, és el que els nostres fills es trabaran o , millor dit, es
troben en el seu dia a dia . Tenim la sort que, des de la nostra ZER, l'equip de mestres no estalvia esfor9os i treballa amb les
TAC consta ntment, esfor9ant-se de valent perno perdre el tren de la modernitat , per dir-ho co l·loquialment.

Re fl ex iº ns-: e IS' nos-t res- n11s- i nos-altr esAjudem-10 a estudiar de Montse Oller, mare de 3 fllls.
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~I nos+repoble
Un cop més al nostre poble d 'EI Far d'Emporda, la nit de la Poesia a la Fresca ha estat tot un éxit gra.cies
a tots els que hi varen participar.
No sé pas perqué, pero quan passa aquest dia sempre m'inspiro a esc riure i us vo ldria dir mo ltes coses
perqué veig el nostre pob le viu, petits i grans reciten, canten, toquen el piano , la guitarra ... Tot plegat és
una gran animació!
Jo particularment penso alguna cosa més pel nostre pob le que podr ia ser molt bo. És aquesta Rectoria
tan gran que tenim. Es podr ien arribar a fer tantes coses tant pels petits com pels grans que s'avorreixen ,
que no saben com passar el temps ...
Jaque tenim un Ajuntament que cuida el nostre pob le també m'agradaria alguna cosa més . Jaque es fa el
dinar de germanor pera la gent gran a la sala, els dinars de germanor pera la Fundació Josep Carreras ...
També es podria fer per l'escleros i múltiple? Una festa, un berenar, una fira...
Com m'agradar ia q ue El Far d'Emporda fos un poble mo lt important jaque esta molt a prop de Figueres i
és de molt bon anar-hi.
Si en aquesta Rector ia tan gran hi hagués un petit lloc de rehabilitació ...
Jo me n'est ic adonant de quantes persones d'aquesta comarca es quede n a casa pel desp lac;ament que
els suposa anar a aquests centres. Els qu i patim la malaltia sabem la sort que suposa tenir la Fundació
Esclerosi Múltiple a !'hosp ital de dia de Girona. Estic tan conten ta del persona l que hi treba lla. El tracte
que et donen fa que et sent is com a casa teva . Jo he aprés tant d'e lls que no sab ria ni com explicar-ho
i és que tots et volen ajudar! El que passa és que nosaltres som una mica tossu ts i ens costa una mica
comprend re'ls, pero apoca poc i ambla seva ajuda, anem recuperan t-nos una mica, que val molt per
nosaltres .
Un bon consell és ser positiu, que jo era molt negativa, només tenia a la boca la paraula "no" o "no puc" .
Pero tot és pos sible si un vo l.
Ouan penso en tot aquest temps que he anat dos cops per setmana a Girona, gracie$ al meu Antonio que
m'hi ha portat, cree que per mi
ha valgut molt la pena.
Una amiga del pob le.
Neus Pujol

LJn s-opar

es-pecial

Us sona aquella d ita que si Mahoma no va a la muntanya la muntanya va a Mahoma??? Dones aixo és
exactament el que li va passar a la nostra protagonista, un dilluns entramuntanat a finals d 'abril ....
Es va llevar com cada matí per anar puntual a la feina. El dia va transcórrer, més o menys com tots ...un
dilluns! Amb el ca nsament i la mandra habitual pero amb l'agreujant queja havia passat el primer cap de
setmana de Barraques de Figueres i ambla il·lusió que aque lla nit seria molt espec ial. Tocaría el grup que
més li agradava de tota la programació de les Barraques d'aque ll any, Els Pets, i un deis grups que més
havia vist des que anava a conce rts . Pero, no hi podr ia anar! La feina és el primer i aquella nit hi havia
d'anar perqué hi havia un grup d'unes 20 persones. Resignada, aquel la tarda preparava la tau la, so la al
restaurant mentre recordava un concert deis Pets al Mercat de Mús ica Viva de Vic, des de la primera fila
va veure tot aque l! conce rt. Va cridar, va cantar, es va emocionar i va ser molt felig. Mentre li venia a la
memoria tota aquella nit plena de felicitat va sonar el telefon i es va trobar amb la realitat:
-Digui'm?
-Restaurant Els Oliverons?
-Sí.
-Volia reservar una tau la per aquesta nit. Un
grup.
-Cap problema -Si havia de treballar, perqué
no treballar més?- Ouants seran?
-Uns 15. Vindrem a les 9. Perqué hem de ser
a Barraques a les 11 .
-Sí! Com tots!
-Com?
-Si, que jo també confio anar-hi, ni que sigui
per veure els últims visos.
-Potser en veuras més .
-Espero . Quin nom?

•-llllllllill J!-Els Pets.
11

Aquí va haver d'agafar aire més d'una vegada per poder aco miadar-se d'aquel la veu" sense fer cap comentari inoportú. Ouan va penjar va somriure i li va venir a !'interior aquella barreja de sensacions que no
saps bé si són bones o dolentes .
Nerviosíssima i emocionadíss ima va seguir parant les taules. Es va prendre una til·la, i es va prometre a
ella mate ixa, queja no ten ia 15 anys i queja se sabia comportar . Ho dubtava pero ho havia d'intentar. En
aquel! mome nt va recordar la fantas ia que tenia abans. Se li fonien les imatges amb la música, les olors ....
recordava que devia ser cap al 98 ... i les !lagrimes li van venir als ulls ....
El sopar va anar perfecte! Van menjar molt i beure ... poque t. La cambrera no va fer cap bogeria, aixo us
ho ben prometo, perqué s'hi jugava la feina! Pero de l'autograf de rigor no se'n van escapar.
Del conce rt que usen puc dir?? Els Pets, presentant nou disc, pero Els Pets! Genials com sempre!
Anna Bardera
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Amb el Photos-hop
és-pos-s-ible
Com cada any us de ixo amb algunes fotos fotografiades per mi i algunes no, totes les fotos estan
retocades per programes com: photoshop, grimp2, Corel, Paint Shop Pro Photo XI.
Aques tes són les imatges:

Aquesta foto és de
les imatges de mostra
de l'ordinador, i esta
retoca da amb el
grimp2.

Aq uesta foto la vaig
fer en el camí Gran, i
esta retocada amb el
Photoshop .

Aques ta foto és de la meva
gossa Taca quan vaig
guanyar una copa
esta retocada
amb photoshop .

1aquí la foto que per mi és més xula, la vaig
fer un dia que vaig anar a fer un seguit de
fotos a l'església, de tant que m'agrada l'he
presentat a un concu rs d'esglés ies i monest irs
de l'Alt Emporda, es va exposar a finals del
mes d'octubre al Consel l Comarcal de l'Alt
Empordá Esta retocada amb photoshop.

Oriol Vinyoles i Jofre
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Eudald Caldas Ferrés

La contaminaci6 al m6n
Avui dia els éssers humans no mirem la contaminació que provoquem a la vida terrestre .
En aquest cas gra.cies a la contaminació de l'atmos fera ens estem pe rjudicant a nosaltres mateixos.
En aques t cas us indicar é els c inc subapa rtats:

L a co nt a minac ió a tm os-fer ica:
Es degut a l'emiss ió de gasos contaminants a l'atmosfera com per exemple en els mitjans de transport
(emeten gasos C02, oxids de nitrogen i de sofre . .. ) també les indústries emeten substancies contaminants
i les calefacc ions.

L a rluja acida:
La pluja ac ida s'orig ina perla com binac ió deis 6xids de nitrogen i de sofre i el vapor d'a igua atmosfer ic que
donen lloc als acids nítric i su lfúric.
Els efectes perjudicials són els següents en els sois, rius, llacs ...
1poden arribar a destross ar boscos sencers comen aquesta imatge:

La fot o de !'esquerra era la d'un bosc sencer a A lemanya l'any 1962, i a causa de la pluja acida de l'any
1974 mireu com va quedar el bosc sense cap arbre (foto dreta). Aix6 es va deure a que la pluja ac ida
crema i fa desapareixer boscos molt grans.
Aquests gasos vénen exactament del fum de les centrals termiques que cremen carbó, la solució que
ten im pe r canv iar aixo és la utilització d'energies més netes i la implantació de filtres a les xemeneies de
les centrals termiques.
La pluja acida es forma a partir de les barreges de is gasos amb l'aigua quan arriben als núvo ls .
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~ I boirum

fotoGluímic :

Si mai has vist una c iutat des de sobre d'una muntanya veuras que l'envolta comuna mena de fum.
El boirum fotoquímic redueix la visibilitat a les persones i és una amenaga per a les persones que habiten
la ciutat.
Afecta a la gent gran, a nadons, o a les persones que tenen malalties pulmorars o l'asma.
Els efectes perjudicials d'aquest fenomen es noten en la irritació de les vies respiratóries i deis ulls.

L efecte hivernacle:
1

Lefecte hivernacle és un procés que co nsisteix en l'absorció de l'atmosfera de part de la calor de la
supe rficie de la terra que irradia quan s'escalfa pel sol.
Tot aixó és degut a l'aboca ment de gasos contaminants cap a l'atmosfera com per exemple: el C02, el
meta, ...
Aixó es pot reduir amb la disminució de gasos C02 o també substituint el petroli per fonts d'energies més
útils.

~I

canv i c lim atic:

S'anomena canvi c lima.tic la variació de la temperatura de la terra que s'ha produ'1ta escales molt diverses
i sobretot els parametres meteorológics (temperatura, prec ipitacions, .... ).
La terra des de la seva formació a patit uns certs canvis sob re ella, pero en els últims segles l'acció
humana n'ha sigut la responsable.
El canvi es nota amb la calor d'aquests últims anys i aixó fa que els casquets polars es desfac in i la
sequera cada any sigui més greu pels humans .
També per reduir els efectes deis apartats que us he mostrat cal segu ir les següents paraules :
Red uir
R: Recic lar
R: Reutilitzar
Per aixó m'agradaria que tothom hi participés, que no costa res.

lvan Morillo

L es-colaritzaci6
1

familiar

durant

deis- nens-acollits- en régim
la Guerra

Civil

es-panyola

Fa un temps vaig presentar un treball d'investigació centrat basicament en la mainada refugiada
que la comarca altempordanesa va acollir durant els tres anys de la Guerra Civil espanyola.
Durant la recerca vaig poder comptar amb alguns testimonis personals que narraven les seves
vivencies en aquells moments difícils. Un d'aquests testimonis és el de Jesús Uribe-Echevarría,
un nen que fou acollit a can Ruet durant un temps. La gratitud i el bon record que li queda al
petit Jesús ha fet que encara actualment els seus fills mantinguin contacte esporadic amb la
família d'acollida del seu pare. A continuació us transcric una part del text que fa referencia a
aquest fet:
Els nens acollits en regim fam iliar tot i que visqueren la guerra igual que
els altres infants 'desp laQats amb les insalvables carencies afectives
deis seus familiars més próxims, sí gaudiren en la majoria de casos,
de !'estima d'una segona família que els serví de pares provisiona ls
durant la seva estada a Cata lunya. En aquests casos la relació amb la
població autóctona fou molt propera . Una bona prova d'aquest fet és
l'elevat nombre d'exrefug iats que han mantingut i mantenen encara el
contacte ambla família catalana d'aco llida.
L acoll ida en regim familiar permetia que el refugiat fos considerat com un
mem bre més de la família i com a tal treballava i compart ia les tasques
de casa, assistia a l'escola del poble i participava en tots els afers
relacionats amb la família acollidora . Els nens refugiats acollits per les
famílies cata lanes anaven a l'escola d'una forma natural i s'integraven
ambla resta de l grup sense massa prob lemes .
El testimoni de Jesús Uribe-Echevarría, un nen refugiat al nostre poble, concre tament a can Ruet, ens
cor robo ra aquest fet "(...) Del pueblo me acuerdo de Jaume el ferrer, de su esposa María la Xarraire (...).
De una chica que iba a la escuela con migo que se llamaba María Rudó -" Rudona co m una bola" decía
ella en broma de sí misma- ; su padre era pastor . De la maestra la Srta. Mari Paz y de la primera frase que
yo esc ribí en catalán en la escuela : "Les ciroles sont prunes" - todos los catalanes me sue len decir que no
puede ser esta frase, porque ciroles no se usa en cata lán-, pero yo estoy seguro de que fue así, porque
tuve que cop iar de la pizarra un dibujo de ciruelas de co lor oscuro y luego escribir la frase debajo. Pero es
que además yo conservé al hoja de papel donde la escribí, junto a libros de la escue la como "LliQons de
Coses" y otros recuerdos de la escuela durante más de veinte años. Me acuerdo de la primera frase que
aprendí en cata lán y me la dijo Vd . desde el balcón a poco de llegar a su casa: "noi, vols pa, vi i sucre?"
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(,,.)", Un testimoni que ens dóna pistes que els llibres utilitzats a l'escol a eren en llengua catalana i, que per
tant, podem suposa r que els nens refugiats aco llits en aquestes característ iques segu ien el mateix ritme
,'

escolar que els demés i acabaven parlant el cata la amb tota naturalitat al cap de poc temps .
Aquest testim oni pot ser facilment gene ralitzable de la situació educati va que visqué Catalunya quan a la
instrucció de la mainada refugiada durant aques ts tres anys.

Rosa Maria Moret

A !'esquerra,una foto de Jesús Uribe-Echevarríaquan encara no havia
esclatat la guerra, a la seva Gijón natal. Fotografiacedida per la família
Uribe-Echevarría.
A baix, alguns cartellspropagandístics el motiu deis quals era la
mainada refugiada.

-

Un tombpel Pare NacionalJQrdes-a ·
el Mont Perdut
Pirineu d'Osca.
Comarca de Sob rarbe .
Aragó .

La petita volta que hem fet aquest estiu pel Pirineu d'Osca no ens ha deixat indiferents .. . com sempre que
hem anat a aquestes magnífiques muntanyes que són el Pirineu.
Comencem amb la paraula petita vo lta, dones ens ha faltat temps per poder fer mo ltes de les excursions
ue ofereix aques t pare Nac ioFial, no ho d iem amb recanga, dones aques ta falta de temps ens fara tornarfsii_i així poder assabo rir de nou !'estada ate rres aragoneses.
'
Cada matí amb les xiruques ben calgades i amb un
bon entrapa a la motxilla ens disposa vem a seguir una
ruta marcant-nos la fita d'arribar fins al final. Podríem
anomenar d iferents llocs pero en rernarcarem un
que val molt la pena : -Des del poble de Torla, que és
preciós, recomanem fer l'excursió
a la Cola de Caballo , un magnífic
salt d'a igua que trobes al final d'un
sende r que transcor re al mig d'un
bosc tot seguint el riu Torla i que
puja molt a poc a poc . Cal salvar un
desn ivel! d'uns 500 mts i un recorregut total d'uns 1O Km que al ser de muntanya es fan anant tranqui l amb
unes 3-4 horetes de pujada i 2 horetes de baixada .
Tots els pob lets del voltant del pare conserven la seva essénc ia de pobles de muntanya, alguns d 'ells
pero amb aspecte de mo lt abandonats , d'altres els més turístics més ben conserva ts i sense gens de
massificac ió, pob les tranqu ils, amb gent molt amable en tots els petits comen;os i estab liments . Els
ramats de bestiar : vaques, cavalls, ovelles, els trob es per tot arreu. A !'entrada de la vall de l pare el primer
pob le que es troba és la Vila d'A fnsa . Cal visitar la part antiga, f staurada amb molta cura, conservant en
cada racó l'autentic itat del que va ser aquest paratge en els sel es XII, XIII i següents . L any 1965 va ser
catabgada com a C~njunt historico -artístic ... i posats a explica~
s perdeu les bones tapes que podeu
menJar al bar l'ALFIL Just a sota del campanar .. .. 1 moltes coses )]!'63$que podeu consu ltar a: www .ordesa .
net, www .sobrarbe .com .
Farnília Vinyoles-Jofre
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centenari del

Palau de la

MÚs-icaCatalana

El Palau de la Música Catalana va ser constru'it fa ce nt anys en sintonia amb
les aspiracions col ·lectives d'un poble i coma co nseqüénc ia de les idees més
avarn;ades que dom inaven la soc ietat de !'epoca .
Aquest mo nument arquitectónic únic, projectat pel genial arquitecte Lluís
Doménech i Montaner per encarrec de l'Orfeó Catala , va néixer amb aquel la
genética oberta i avantguard ista que és la clau de la seva trajectória cu ltural,
de la seva singular con nexió amb els ciutada ns i del seu reconeixement
universal.
Cons tru'1t entre 1905 i ·1903 i sufragat per subscr ipció popular -va
un milió de pesset es-,

costar

const itueix un patrimoni simbólic i sentimental de

tot un pob le que s' identifica amb la seva historia. A més, la seva Sala de
Conce rts -u na de les més singulars del món-

ha estat durant cent anys

l'esce nari privilegiat de la vida conce rtística, nacional i internaci onal de la ciutat
de Barcelona.
En les darreres due s decades, el President de l'Orfeó Catala Félix Millet, ha
impu lsat l'actua litzac ió a nivel! artístic, estructural i patrimonial del Palau de la
Música Catalana de Barce lona; a nivel! artístic, amb la renovació del cor de
l'Orfeó Catala i la creació del Cor de Cambra de l Palau de la Música Cata lana
(1990) i de l'Escola Coral de l'Orfeó Catala (1999); a nivel! estructura l, amb
la co l·laboració entre les administracions públiques i la soc ietat civil creant
el Consorci del Palau de la Música Catalana (1983) - que assumí la gest ió
i exp lotac ió de la Sala de Concerts i l'adm inistració de l'edifici de l Palau de
la Música Catalana- , la creació de la Fundació Orfeó Catala-Palau de la
Música (1990) - amb la finalitat d'ob tenir els rec ursos necessar is per al
desenvolupament deis col ·lectius cora ls de l'Orfeó Catala-

i l'organitzac ió

de 150 concerts al Palau de la Música Catalana, entre els quals destaque n
"Palau 100" i "Les Escales al Palau"; i a nivell patrimonial, ambla realització de
les obres de remodelació i amp liació de l Palau que, dirigides per l'arquitecte
Osear Tusquets, van ser inaugurades l'any 1989, i l'ambic iós projecte "Un
Palau per al segle XXI", inaugurant el 22 d'abril de 2004 l'auditori Petit Palau i
la Pla<;adel Palau.
El Palau de la Mús ica Catalana, ple de llum i de co lors, avui és tamb é un
equip ament cu ltural obert al món . Les seves sales i espais acul len co nce rts
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de tots els generes i estils, actes culturals, socials i emp resa rials, congressos, conferencies, exposicions ...
Anualment ofereix uns 360 concerts amb uns 420000 ass istents , unes 3450 visites arquitectón iques amb
uns 178000 visitants i uns 143 actes d'empresa, entre altres act ivitats. Per aixo és un referent en la vida
cultural i socia l de la ciutat de Barce lona.
L:Orfeó Catala és un cor vocacio nal fundat el 189 1 per Lluís Millet i Amadeu
Vives, i té la seu al Palau de la Música Cata lana. Els seus components reben la
formació musical i vocal adient perdura terme una activitat concertística intensa
i de qual itat.

....._._
__ ..__ilííil_,
El cant coral va servir, des de mitjans del XIX, perqué els obrers tinguessin un
lleure creat iu i treure'ls de la taverna; Anse lm Clavé va ser el precu rsor del mov iment, que es va fer mo lt
popu lar. L:Orfeó Catala ha tingut des de la seva fundació, un paper important en la defensa deis valors
de la cultura cata lana. Aques ta és la raó perla qua l la decorac ió de l'edifici de l Palau mostra escampats
per la sala d'audic ions múltiples representac ions de les quat re barres, que du rant el franquisme es varen
mantenir tapades amb cort ines.
Autént ic santuari de la música de Catalunya i, alhora, sala de conce rts de referenc ia en el panorama artístic
internac ional, va ser declarat Monument Nac iona l el 1971 i Patrimon i de la Humanitat per la UNESCO l'any
1987.
Cent anys són una espuma en la historia de la humanitat i, en canvi, representen una fita excepcional en
la historia del Palau. Els actes que el commemoren tenen un resso en l'amb it cu ltural, artístic i musical tant
dins del país com a fora.
1

acabo amb unes paraules mo lt significatives que el Mestre Lluís Millet va pronunciar en la inaugurac ió del

Palau:

Tota idea reclama una forma, tota Joia un estoig, tota manifestació d'Art un !loe a proposit on perennement
la be/lesa artística eduqui el sentiment del poble.
Aquest casal ve a complir aquesta necessitat .
La raó de la seva existencia és la necessitat
-~

d'aliment estetic que, en /'hora present, tots
sentim en el nostre esperit. El moment actual
de la nostra Catalunya és un moment vibrant,
líric per excel ·lencia. Tots sentim, a dins, com
un cant que ens enfebra i ens agita renaixenc;a
amunt. Aquesta casa ha de ser casa sonora que
harmonitzi i afini aquest clam de vida renaixent,

un espai Joiós amb murs i arcades de vestimenta
!!l!!!l!!!!!l!!ll!!lllll!!llll!l!IIIII•
nuvial perenne, com presentant les sublimes
harmonies que les han de fer vibrar, un casal com a cosa sagrada al mig del cor de la ciutat futura.
Per mo lts anys !

Maria Company i Coll
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iar pera

v 1ur e millor

Darrerament es parla molt de la crisi, de la situació de recess ió que podría amena<;;arla nostra societat i
de com hauríem d'actuar tots pera suporta r-la millor. La revista Clara del mes de setembre incorporava un
sup lement amb informac ió que em va semblar molt interessant i de la que tot segu it us en donaré alguns
detalls .
Estalviar esta de moda i no costa tant. Si deixem al marge la situació económica de crisi, el concepte
de consum esta ca nviant. O hauria de canv iar si volem deixar un món millor als nostres fills. Cal tenir
normes de con ducta més equilibrades i respectuoses amb el planeta. Cal resoldre les nostres necess itats
basiques pero amb models més sostenibles , intel·ligents i saludab les.
L:objectiu de tots hauria de ser:
- Aconseguir una alimentac ió més equilibrada i económica
- Utilitzar l'aigua i els recursos energetics de forma més ecológica
- Optar per alternatives de transport més saludab les, per nosaltres i pel planeta
- Escol lir les propostes d'oci més actuals adaptab les a tots les pressupostos
En quant al con sum basic hem de ten ir en comp te que omp lir el cistell sense que la butxaca ho noti és
més facil del que sembla . Podem arribar a estalviar fins a un 46% i aixo és molt si tenim en compte que el
20% deis nostres ingressos els gastem al supermercat, sobreto t en alimentació i droguería. Uns estudis
recents d iuen que una família de tres membres a Espanya , pot estalviar de mitjana 675 € si fa les comp res
habituals en un o altre supermercat, per exemple. Uns co nsells que us podem donar són:
- Fer una llista
- Dur sempre calculadora
- Passejar més pel mercat
- No compra r precuinats, productes light ...
- Comparar preus, comprar cada cosa al seu lloc
- Vigilar ambles ofertes de 3x2, les compres per Internet
- Gest ionar el rebost
Podem estalviar fins i tot en el menú setmana l. En els primers plats podem fer coses tant economiques i
saludables com verdu ra bullida o a la brasa, caldos, sopes, arros, amanides o purés. En quant als segons
plats, pod em comprar el peix que estigui d'oferta, fins i tot congela t , pollastre o conill, i no abusar de la
carn vermella, la més cara. Finalment, perles postres és millor comprar la fruita de temporada i que l'origen
sigui el més a prop de casa poss ible .
A casa hem de tenir totes les factures controlades per evitar sorp reses. La tornada a l'escola, la llum,
l'aigua, el telefon ... , hi ha moltes despeses que ca l preveure si no volem ten ir un disgust a final de mes.
Podem aprontar programes de compta bilitat domestica, a www.stuney .net en podem trob ar un de gratu'1t,
que ens pot ajud ar a tenir un millor control .
Per estalviar a casa també ens hauríem d'esfo r<;;aren fer una despesa energética contro lada: tenir la casa
ben a'i'llada, protegir les parets, tenir finestres amb doble vidre. Alhora, ca l con trolar la temperatura a l'hivern
reduint la ca lefacc ió a la nit i els caps de setmana (no cal que sigui superior a 15 ºC), ten int un termostat
programable i ajustant els rad iadors. A l'estiu, no abuse m de l'aire condicionat. Podem refrescar la casa
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amb tenda ls, persianes, tancant quan més pica el sol i airejant la casa a primera hora de l dia i al vespre.
Pensem també que des de 1 de juliol hi ha noves tarifes de la llum, que entre d'a ltres coses, penalitzaran
als que malgastem. Per tant , podem canviar les bombe tes perles de baix consum , més fluoresce nts per
les habitacions que més fem servir, comprant electrodomés tics de c lasse A, que tenen un consu m inferior
al 42%, sobretot els que fem servir cada dia com la nevera, la rentadora i el rentaplats. Hem d'ev itar deixar
els llums encesos , els carregadors connectats quan ja no fa falta, i deixar l'ordinador permanentmen t
engegat.
En quant a l'aigua, a Espanya som un deis pa·1·s
os que més aigua consumim per habitant i també els que
més barata la paguem . La OMS conside ra que amb 100 litres d'aigua diaris n'hi ha prou per cobr ir les
necessitats basiques de les persones i en pa:i-sosdesenvolupa ts com el nostre en gastem de mitjana més
de 300. En gene ral hi ha actituds insolidaries que caldria evitar, sobretot en époques de sequera com la
que estem vivint a la nostra zona on, per si molts ho han obl idat o no hi volen pensar, encara ens trobem
en estat d'alerta a l'Alt Empo rdá i en concret al nostre poble, i no podem regar jardins, rentar cotxes al
carrer... S'aconsel la instal·lar aixetes adequades , recollir l'aigua freda, mentre espe rem que surti calenta,
no malgastar aigua mentre ens rentem les dents, substituir el bany per la dutxa, la manega pel cube ll a
l'hora de rentar el cotxe ... És bo revisar les instal·lacions de casa perqué a vegades paguem més aigua de
la que fem servir perqué hi ha petites fugues . potser ens hauríem de replantejar recollir l'aigua de la pluja
que, encara que no és apta pel consum huma si és bona per rentar, fregar, regar ...
1

Tots tenim extres a casa, que a vegades , ens poden fer gastar més del que pensavem. Per evitar tenir
sorp reses, no abusem del mobil (pensem que fa uns anys no n'hi havia i no passava res), podem renovar
el nostre vestuari pero durant l'época de rebaixes, en botigues outlets .. .
En transport també podem estalviar, tot i que al nostre municipi es fa imprescindible el cotxe ja que el
transport públic és gairebé escas. Hem de caminar més i fer servir la bicicleta. Cuidarem la nostra salut i la
nostra butxaca . Si no tenim més remei que fer servir el cotxe, cal ten ir l'asseguranga aprop iada (tot risc per
un cotxe de més de 5 anys no és aconse llable), no abusar d'aparcamen ts de pagament i vigilar la nostra
forma de condu ir perqué arrencar trepitjant l'acce lerador, condu ir amb marxes curtes, có rrer massa ... ens
fa gastar molta més benzina i ara no és precisame nt barata.
Finalment, en oci ens gastem un dineral i podríem estalviar molt si tenim en compte alguns conse lls:
podem aconseguir llibres, cine i mús ica gratu'ita a les biblioteques, al cinema o al teatre si pot anar el dia
de !'espectador, als museus el dia que !'entrada és gratu'ita, si marxem de vacances podem opta r per
fer turisme rural a prop de casa, mirar ofertes per Internet i reservar-les amb antel·lació, aprofitar vals de
desco mpte ...
Mai és tard, i la situac ió actual no ens ha d'espan tar pero sí ens ha de fer pensar. Podem estalviar
diariament si tenim en compte aquests consel ls, si anem fent un raconet cada mes , revisem la nostra
hipoteca per mirar de pagar una mica menys, busque m aquells bancs que menys comissions ens cob rin
i moderem el consum de la targeta de crédit.
Sara Bayés Quer
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~mpúries-

Enguany s'ha arribat al centenari de l'inici de les excavacions de les ru'i'nesd' Empúries, al terme mun icipal
de L'Escala, i per celebrar aquesta efeméride aprofitarem l'ocas ió per parlar de la colo nia grega més antiga
de tota la península ibérica .
Els fundadors grecs d' Empúries provenien de Massalia (avui Marsella), eren originaris de la ciutat de
Phocea, a l'Asia Meno r (costa oest de Turquia), van establ ir-se al golf de Roses al voltant de l'any 575 a.c .
i, fent pales el marcat ca racter comerc ial de la colon ia, l'anomenaren Emporion, ésa dir, "mercat" . En un
primer moment, van assentar-se en un turonet situat en un istme al costat de l'antiga desembocadu ra del
riu Fluvia (avui rec Vell), just on avui hi ha el poble de Sant Martí d' Empúr ies on ja hi havia un pob lat indígena
de l'Edat del Ferro. Aquest primer assentament rep, actualment , el nom de Palaiapoliso "ciutat vella".
Cap al 550 a.c . l'espa i de la ciutat vella ja se'ls hi havia fet petit i van fundar un segon assentament aterra
ferma a tocar del Port Grec, del qual encara en queda dret un tros d'espigó. Aquesta ciutat s'anomena
Neapolis o "ciutat nova" i va arribar a ten ir una Agora o plaga principa l, una stoa, el mercat, i una zona
de temples a la part més elevada on hi havia un temple dedicat al déu Asclep i, de q ui se n'ha restaurat la
famosa escultu ra aquest any i és un símbo l de les ru'i'nes. Fins i tot, s'ha trobat un temple dedicat als déus
lsis i Serapis, d'origen egipc i, que va deixar-ho com estava un comerciant provinent d'Alexand ria.
L'any 218 a.c., en el context de .la Segona Guerra Púnica entre Roma i Cartago, exércits romans van
desemba rcar a Empúries, rebatejant-la com a Emporiae i co mengant la conquesta de la península
ibérica .
('
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Cap al 197 a .c. es produí una gran rebel·lió de is indiketes, poble indígena de l'Emporda, en contra de la
presenc ia romana que, contrar iament a la grega, fou agressiva i impe rialista .
El 195 a.c. se sufoca ren les rebel·lions i s'hi instal·la un campa ment roma i a inicis del segle I a.c . el
campament militar es transforma en una ciutat de planta ortogo nal que conv isqué amb l'antiga colonia
grega .
Entre el 27 a.c. i el 14 d.C., en temps
de !'emperador August les ciutats grega i
romana s'uniren en el munícípíum Empon'a.e.
Justament fou en aquesta epoca que la ciutat
desenvolu pa la seva maxima esplendor que
minva a mesura que altres ciutats romanes
com Gerunda (Girona), Barcino (Barcelona)
o, sobreto t, Tarraco (Tarragona) guanyaren
importancia .
A partir de l seg le 111 la poblac ió es concen tra
a la Palaíapolís, abandonan t els altres dos
nuclis. De fet, durant l'era visigót ica Sant Martí
d'Empúries esdevingué seu episcopa l.
Oesprés de les conquestes primer arab i
després carolíngia (segle VIII), Sant Martí
d' Emp úries es conve rtí en cap ital del com tat
d'Empúries .
Al segle XII el comte va traslladar la capital a
Caste lló d'Empúries, convert int-se el poble
de Sant Martí d' Empúries, al cap deis anys,
en una vila de pescadors que al segle XVI
fundaren LEscala.
El 1908 es van iniciar les excavac ions
arqueológiques d'Empúries, encap<;alades
per Jos ep Puig i Cadafalch, que con tinuaren
al llarg de l segle XX i arribant a l'actualitat.

Xavier Franco i Puigdevall

Vista de les ru'i'nesd'Empú ries
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Crisantem
El c risantem és una planta de flor c ultivada arreu del món . El
seu nom popular és c risantem enca ra que moltíssima gent en
diu margarites. Pertany a la família de les asteraceas i el seu
nom botanic és chrysanthemum. És originaria de Xina, on ja
es coneixia l'any 500 a.C ., mil anys abans que fos adoptada
com a planta naciona l al Jap ó i que esta rep resentada en el
segell imperial d'aquest país.
El crisantem és una planta que es cu ltiva a !'exterior i en
climes no massa freds. El reg ha d'ésser abundant i l'adob
compost. És una planta viva<; i pot tenir tots els colo rs menys el blau. Hi ha una quantitat incalculable de
varietats , que s'utilitzen en jardineria i floricultura tot l'any. Es reprodueix per esqu eix o per d ivisió de la mata
a la tardar , després de la floració. Algunes de les plagues que pot ten ir són les erugues, els minado rs i
també fongs .

Esparraguera
Les esparregue res que el seu nom botan ic és asparagus tenen també mo ltes espec ies diferents com ,
p/umosus, meyeri, sprengeri , falcatus, myriocladus, entres les més coneg udes. Pertanyen a la família de
les liliaceas i el seu origen ésa Asia, Europa i África del Sud.
El reg de l'esparreguera ha d'ésser abundant sob retot a la primavera i a l'estiu i necess ita un adob co mpost.
És una planta herbacia, viva<;, de rizoma, i es reprodueix per divisió de la mata. L:esparreguera la podem
trobar tot l'any i és molt vividora . A !'interior li cal un lloc frese i a !'exterior un espai a l'ombra o sense massa
sol. La seva flor és blanca i el seu fruit vermell.

Asparagus p!umosus

Asparagus sprengeri
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Tulipa
La tulipa, que prové de l'Orient Mitja, Sud d'Europa i Holanda
pertany a la família de les líliaceas.Hi ha unes 150 especies
i moltíssim híbrids .
És una planta bu lbosa, perenne, que vol molta llum a !'interior
i, sol o lleuge ra ombra a !'exterior. Vol un c lima tem perat. Per
arrelar-se necess ita el sol fred . La flor té una gran varietat de
co lors i els bulbs és millor no deixar-los a la terra d'un any per
altre. Cal plantar els bulbs a finals d'h ivern a una profunditat
d'u ns 1O cm . i en sois freds. Segons la temperatura floriran
al cap de 8-12 setmanes. En plantac ions esca lonades es
poden obten ir florac ions success ives diversos mesos. Cal
una terra molt ben drenad a per evitar podr idures de l bulb.
Ladob que li hem d'aportar ha d'ésse r compost i ric en
potass i.
El nom de tulipa prové del mot turc "tu lban"que significa
tu rbant i fa referenc ia a la forma que adopta la flor quan esta tancada .
El principa l país produc tor de bulbs de tulipa és Holanda, que co ncentra el 87% de la producció mundial.
Prod ueix 4.000 milions de bulbs l'any, els qu als el 53% es fan servir coma flor tallada.

Concepció Saballs
ESTAM flors i plantes

'

Hora: de les20 a les21 :30 hores
Lloc: Local Sociald'El Far d'Emporda

/

Organitza: l'Ajuntament d'El Far d'Emporda i Elors E,¿tam
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"MERAVELLÓS,

QUÉ MERAVELL ÓS EL FAR D'EMPORDA",
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j ES'AVUI EN QUE ELS PASTORS QUE RONDEN EL SEU TERME,
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PE1tLE
SESmELLEs:'ii VOLDRAÑ FER
RESTAURAR,
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GLÓRIA,
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AMBDEU ANYS
D'ANTEL-LACIÓ SE'NS
ANUNCIAVA QUE VEURÍEM
RESTAURAT EL NOSTRE
TEMPLE PER GENT DELS
NOSTRES MASOS

~~

-

Foto presa aquest estiu a les Salines
Mn. Jaume Pratdesaba
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Parides-.com
Espai de la revista Farus dedicat a les parides internautiques.

PensamentsGenials
- Existeixen dues maneres de ser feliQ en aquesta vida, una és fer-se !'idiota, l'altra és ser-ho .

Sigmund Freud
-A vegades penso que la prova més evident que existeix vida intel·ligent a l'univers és que ningú ha intentat
contactar amb nosa ltres. Bi/1Watterson

-Tan sois hi ha dues coses infinites: l'univers i l'estupidesa humana. 1no estic tan segur de quina és la
primera. Albert Einstein
-Perdonin si els anomeno "caballers", pero és que no els conec massa bé . Groucho Marx
-És millor tenir la boca tancada i semb lar estúpid, que ob rir-la i dissipar el dubte. Mark Twain
-Estimo la Humanitat, el que em reventa és la gent. Susanita, amigueta de Mafalda
-Més d'un deu el seu exit a la seva primera esposa, i la seva segona esposa al seu exit. Jim Backus
-No et cas is per diners; pots aconseguir un préstec més barat. Proverbi Escoces
-Alguns matrimonis acaben bé, altres duren tota la vida. Woody A/len
-Un amic és aquel! que ho sap tot de tu i malgrat tot, t'estima . Elbert Hubbard
-Poc s'aprén ambla victoria, pero molt ambla derrota ." ProverbiJaponés
-Moltes persones són suficientment educades per no parlar amb la boca plena, pero no els preocupa ferho amb el cap buit. Orson Welles
-Disfruta del d ia fins que un imbeci l te l'espat lli. Woody A/len
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LES
U ADRES

Josep Pey Noguera , s.l .
Assessoria

Fiscal i Comptable
c/ Fossos, 2
17600 Figueres

Te l. 972 50 76 10
Fax . 972 50 76 35
e-mail: josep@jpey.com

Farmacia
Núria Mareé
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Serveis
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el de la Font, 1
Tel. 972 51 14 08 / 972 51 14 12
Fax 972 51 41 44
17469 EL FAR D'EMPORDÁ

BOADEIIA
YAllSfflADEllA.
S.l.
PROPERA OBERTURA A
LOGIS-EMPORDA
DE
LES NOVES INSTAL·LACIONS
CONCESSIONARI
ISUZU I KOMATSU

DEL
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Caixa Girona

Camí del Roure, 3
Tel. 972 529 247 · Fax 972 529 093
Mobil 610 471 166
17706 PONT DE MOLINS
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Carnisseria
Felix Noguer

TRESILLOS·
MOBILIARI
• DECORACIÓ

flors

i plante s

Construccions
Antoni Nuñez Jurado
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GERMANS GALI

TALLER
DEREPARACIONS
SERVEI
DEGRUAPERMANENT
MÓBIL JOAN
- 629 .86.37.30
MÓBIL NARCÍS - 696 .04.73.79

iranS TOT ca5:r:~r~
i Bolquet

OBRESPIRINAIQUES, S.L.
Toni Picado
Tel. 650 400 301

Apartat de correus 291
Tel. 972 50 27 16 · 902 15 35 18
Fax. 972 67 41 97
17600 FIGUERES
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PLA VERD

SUBIROS
FUSTERIA

D ' ALUMINI

VIVERS
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La teva botiga d'informática

1
C/ Germans Miquel, s/n
Polígon Emporda Internacional
Tel. 972 50 93 41 / Fax 972 67 15 55
info@collverd.com · www.collverd.com
17469 VILAMALLA

ON24 Online Service , S.L.
C/ Compos itor Coll, 1
Tel. 972 51 13 49 / Fax 972 50 97 38
www.on24service.com
17600 FIGUERES
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Carretera de Roses
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Grill

FRANCESC

L__

MORET

CAl\f
RUET, !i.L.
A6RICDLA
I RAMADERA

-

limentació i queviures

TIBAU

Ernest Guanter

i Roura

Pintura deco rativa i industrial
: Taller de tacats i barnlssats

Morter monocapa
TREBAL

LS

1

AGRICOLES

Albert Casanovas

pintexsc@terra.es
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