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HORARIS DE SERVEIS

AJUNTAMENT
Dilluns, dimecres i divendres
Obert de 10:00 a 13:30 h
Dimarts i dijous, tancat
Podeu trucar per concertar cita
prèvia a hores convingudes.
SERVEIS SOCIALS
Treballadora social
Educadora social
De dilluns a divendres de 8:00
a 15:00 h. Demanar cita prèvia.

SERVEI D’URBANISME
Arquitecta municipal.
Demanar cita prèvia a l’Ajuntament.
JUTJAT DE PAU
Jutgessa de Pau.
Demanar cita prèvia a l’Ajuntament.

CONSULTORI MÈDIC
Metge: Dr. Pedro Aparicio
Dijous de 9:00 a 13:00 h
Infermera: Dolors Golobardes
Dijous de 10:00 a 13:00 h
Per demanar hora de visita i receptes: De dilluns a dijous tarda
de 15:00 a 19:00 h al telèfon
del dispensari o bé dirigir-vos al
casal de la gent gran en aquest
mateix horari, i els dijous al matí
de 9:00 a 13.00 h al telèfon del
dispensari o al mateix consultori.
Durant els altres dies de la setmana veure els altres dispensaris
dels pobles adjunts.
ESCOLA
Horari acadèmic:
De 9:00 a 12:30 h i de
15:00 a 16:30 h

CASAL DE LA GENT GRAN
RECOLLIDA DE MOBLES, TRASTOS De dilluns a divendres de 15:00
a 19:00 h
VELLS I RESTES VEGETALS
A la depuradora municipal de dilluns
MISSES
a divendres de 15.00 a 18:00 h.
Diumenges i festius a les 10:45 h
CORREUS
Horari atenció al públic:
de dilluns a divendres de 13:00 a
13:30 h. Oficina de Correus
de Vilamalla.

CENTRE CÍVIC
Dissabtes, diumenges i festius
de 17:00h a 21:00h.
S’adapten horaris a dies de
futbol.

AUTOBÚS ESCOLAR E.S.O.

TELÈFONS
Ajuntament .............................972 51 11 08
Fax ..........................................972 67 36 05
Serveis socials ........................972 67 70 50
Dispensaris Municipals:
Far d’Empordà........................972 502 905
Fortià.......................................972 53 41 88
Vila-sacra................................972 50 56 53
Riumors...................................972 53 42 72
Escola .....................................972 67 00 88
Casal de la Gent Gran ...........972 50 29 05
Parròquia Mn. J. Pratdesaba ..972 50 03 31
Mossos Esquadra .................................112
Policia Nacional .......................................091
Policia Nacional (Figueres) .....972 67 75 60
Guàrdia Urbana (Figueres) .....972 51 01 11
Bombers ................................................085
Creu Roja (Figueres) ................972 67 29 39
Emergències .........................................112
C.A.P Ernest Lluch ..................972 67 76 31
C.A.P. Figueres sud .................972 67 72 08
Servei cita prèvia C.A.P. ..........902 11 14 44
Hospital de Figueres ...............972 50 14 00
Clínica Santa Creu ..................972 50 36 50
Hospital Dr J. Trueta ................972 94 02 00
Protecció civil .........................972 20 34 35
Consell Comarcal Alt Empordà ..972 50 30 88
Renfe (Figueres) .......................972 50 46 61
Estació autobús (Figueres) ......972 67 33 54
Diputació Girona .....................972 18 50 00

I.E.S. CENDRASSOS 2016/2017

Sortida: El Far 7.50 h - Arribada: 15.00 h

FESTES LOCALS DEL FAR D’EMPORDÀ

Festa d’hivern: Cap de setmana més proper a Sant Martí (11 de novembre)
Festa d’estiu: Durant el mes de juliol.
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EDITORIAL
A ningú se li escapa que estem vivint uns moments particularment
complexos en l’actual realitat política i social del nostre país on
les persones hi tenen molt a dir. Aquesta revista no pretén reflectir
la realitat global del moment, només es fa ressò de l’entorn del
nostre poble.
Tots anem corrent, de vegades per arribar no se sap ben bé a on,
per tant, és d’agrair que hi hagi persones que destinin una petita
part del seu temps a col·laborar escrivint un article per la nostra
revista.
Aquest any la portada i la contraportada estan dedicades a la nova
plaça que s’ha fet davant l’església de Sant Martí i la sala que
s’ha construït sota d’aquesta. Parlem del centre d’interpretació del
paisatge on estava ubicada l’antiga rectoria. La portada és una
fotografia de la plaça i la contraportada és un muntatge fotogràfic
de la conferència realitzada el passat mes de juliol pel Dr. Eusebi
Ayensa i el veí del nostre poble, l’Arnau Sirvent.
Esperem que el variat contingut d’aquesta revista us complagui.
Hi trobareu articles ja habituals relacionats amb l’escola, l’Ajuntament i les activitats del poble, com cada any, i d’altres de contingut
més divers.
Ens agradaria que aquesta revista fos per tot el poble i que tothom
s’hi sentís representat. És per això que us encoratgen a enviar-nos
escrits per la propera edició. Tots seran benvinguts, escriptors novells o reputats articulistes. Podeu enviar els vostres escrits al correu electrònic de l’Ajuntament: far@far.cat
Recordeu que la revista es reserva el dret de corregir els escrits
tan a nivell ortogràfic com gramatical i a publicar-los en un número o bé el següent, en funció de l’espai disponible i de la data de
lliurament.
Per acabar us volem donar les gràcies de nou a tots els que heu
col·laborat i desitjar a tothom que tingueu una bona Festa Major.

La comissió de la revista

PORTADA i CONTRAPORTADA: fotografies d’Arnau
Sirvent Ferrés.
AGRAÏMENT: A la Conxi Molons per totes les fotos
cedides
EDITA I PATROCINA:
Ajuntament del Far d’Empordà
IMPRIMEIX: Impremta Pagès

Amb el suport de:

Ajuntament del
Far d’Empordà
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L’AJUNTAMENT INFORMA
Des de l’Ajuntament us informem de les actuacions més significatives que s’han portat a terme durant els últims mesos:
SUBSTITUCIÓ DE LÀMPADES DE
VAPOR DE SODI PER LEDS

Concretament s’ha portat a terme l’acció de millora de l’eficiència energètica en instal·lacions
de propietat municipal o altres de titularitat pública, la despesa energètica dels quals va a càrrec de l’ajuntament. S’ha continuat canviant part
de l’enllumenat públic, de la Urbanització Nova,
per a bombetes més eficients que les existents.
Aquestes accions s’estan portant a terme en diferents anualitats. Els resultats reflecteixen un
potencial d’estalvi pel municipi d’aproximadament 9.361€ en un any. Els estalvis calculats
són el resultat d’ajustos de potències, canvis de
tarifa, canvis de bombetes led, detecció d’energia reactiva, unificació de comptadors,...

RECTORIA

En data juliol de 2016 s’han finalitzat les obres
de rehabilitació de l’antiga rectoria i el seu entorn. Les obres han permès obtenir una plaça

davant de l’església de manera que s’obre cap
a la plana, preservant les visuals de l’Església
de Sant Martí.

REHABILITACIÓ DE LA
MURALLA

Les muralles del Far d’Empordà, es conserven
en tres trams, essent el tram sud el més ben
conservat. Les obres de remodelació del nucli
històric de la vila, realitzades l’any 2012, van
descobrir bona part del llenç sud de la muralla, fet que va permetre deixar al descobert la
seva fisonomia original, al mateix temps que es
reordenava tot el sector de la Plaça de l’Ajuntament i els seus carrers adjacents. Aquest tram
s’uneix en cantonada amb els altres dos trams
conservats i ja rehabilitats durant aquest any: el
de llevant i el de ponent; tancant així el recinte
murari del sector sud del Castell.
Durant el mes de setembre hem començat
les obres de rehabilitació del tram sud, mitjan-
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Tram sud, actualment en fase de rehabilitació.

ASFALTATGE CAMÍ DE L’OLIVA I
ADEQUACIÓ PER A VIANANTS

La proximitat del Veïnat de l’Oliva amb el nucli
del Far fa que molta gent faci aquest recorregut
peatonalment. La carretera actualment està en
mal estat, sense vorals, sense recollida d’aigües
plujanes...

Tram est, rehabilitat a principis d’any.

çant una subvenció de la Diputació de Girona.
D’aquesta manera ja ens quedarà per finalitzada la rehabilitació i condicionament de la muralla en la seva totalitat.
El conjunt del castell del Far, l’església i les seves muralles, són Bé Cultural d’Interès Nacional
(BCIN).

Al marge esquerre es portarà a terme una vorera, que quedarà elevada respecte la calçada, totalment pavimentada. S’aprofitarà per soterrar la
xarxa de telefonia existent. Es facilitarà la recollida d’aigua plujana d’aquest vial. Es col·locaran
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L’AJUNTAMENT INFORMA
noves lluminàries en tot el tram, i les existents
s’aprofitarà per recol·locar-les a la part del Camí de
Sant Pere, actualment hi ha un tram de vial que està
totalment a les fosques.

CONCESSIÓ DEL SERVEI DE SECRETARIA - INTERVENCIÓ PER
LA XARXA LOCAL DE MUNICIPIS
DE GIRONA (XALOC)
L’Ajuntament d’El Far d’Empordà va sol·licitar el servei de Secretaria - Intervenció a la Xarxa Local de
Municipis de Girona (XALOC). A tenor de dita petició, des del passat mes de febrer ens presta l’esmentat servei la Secretària - Interventora Àngela
Sáez Torres, la qual podreu trobar a les dependències d’aquest Ajuntament els dilluns i dimecres, dins
de l’horari d’obertura al públic del mateix (10.00 a
13.30 hores).

ORDENANÇA TINENÇA ANIMALS
I CENS MUNICIPAL D’ANIMALS
DE COMPANYIA

Actualment existeix una creixent sensibilitat social
pel respecte, protecció i defensa dels animals, i concretament, dels animals més propers a les persones
com els animals domèstics. Per aquest motiu, l’Ajuntament d’El Far d’Empordà ha aprovat una Ordenança dirigida a regular la tinença, el comerç i la recollida d’animals domèstics mitjançant un plantejament
integral de la problemàtica existent, tant des de l’àmbit de la salut pública com des de l’àmbit general de
la convivència ciutadana, la higiene i la qualitat de
vida, fomentant la tinença responsable dels animals
i promovent el respecte pels seus drets.
L’esmentada Ordenança està vinculada amb l’obligació de censar els animals de companyia en el
municipi a fi que constin en el Registre General
d’Animals de Companyia (RGAC) del Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Per poder inscriure l’animal en el cens municipal caldrà portar la següent documentació:
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- Instància facilitada per l’Ajuntament especificant
les dades del propietari i de l’animal
- Còpia de la cartilla sanitària de l’animal
- Còpia de la targeta de l’AIAC (Arxiu d’Identificació
d’Animals de Companyia) o bé documentació acreditativa que confirmi que l’animal disposa de xip.
Respecte els gossos perillosos us informem que cal
sol·licitar una llicència administrativa per a la tinença
i/o conducció dels mateixos. Així mateix, les persones que siguin propietaris de gossos perillosos han
de contractar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la indemnització pels danys i per les
lesions que aquests animals puguin provocar a les
persones i altres animals.
Finalment, us recordem que cal informar l’Ajuntament de qualsevol canvi, tant si és de propietari com
de domicili de l’animal, pèrdua definitiva, robatori o
mort, per poder-lo donar de baixa al cens.

INSTAL·LACIÓ DE CÀMERES DE
SEGURETAT A LA PLAÇA DE
L’ESGLÉSIA

El passat mes de juliol de 2016 es van finalitzar les
obres de rehabilitació de l’antiga rectoria i el seu
entorn. A fi d’evitar que els esmentats elements puguin ser objecte de cap tipus de dany intencionat
causat per tercers, l’Ajuntament d’El Far d’Empordà
ha instal·lat càmeres de seguretat en l’esmentada
plaça, tal com es va fer en el seu dia al Dispensari
i Casal d’Avis. L’esmentat sistema de càmeres, consisteix en un software controlat des de les dependències municipals que enregistra temporalment les
imatges captades per dites càmeres.
L’objectiu de les esmentades càmeres, a més de ser
considerat com una eina dissuasiva dels atacs dels
vàndals contra els diferents béns municipals, vol garantir també la seguretat dels ciutadans del municipi.
L’Ajuntament queda a la vostra disposició i desitgem
bona festa major a tothom!!!

EL PAISATGE EN L’OBRA DE

MARIA ÀNGELS ANGLADA

E

n motiu de la xerrada oferta el 22 de juliol sobre el paisatge en l’obra de Maria Àngels Anglada1 us en faré un petit resum dels temes comentats. Val a dir que aquesta xerrada tractant de
paisatge no es podia fer en un lloc millor, en el turó del Far d’Empordà on recentment s’hi ha
fet un mirador, des d’on podem contemplar aquesta bella plana, l’Empordà.
La literatura d’Anglada té un esperit reivindicatiu en la defensa dels paratges naturals i la memòria
històrica. Amb la lectura acurada dels textos d’Anglada podem observar uns models2, que també
responen a la seva forma de ser. Anem a veure aquestes premisses, ho mostraré amb exemples.
Així doncs podem parlar de 2 idees principals:
I La necessitat de conservació del paisatge
II La petja humana
La primera premissa, tal com el seu nom indica és l’impuls cap a la conservació i preservació del
paisatge. El món en el qual vivim canvia ràpidament, i debades sense respectar el passat, quelcom
que l’escriptora tenia present. Anglada no rebutja el futur, ara bé tampoc n’exclou el passat. Això vol
dir que no va contra el progrés tecnològic, ans el contrari, usa els nous coneixements per mirar de
respectar i cuidar el medi que ens envolta. Donarà a conèixer les injustícies de forma serena i suau
en les seves obres. Algun exemple en seria el poema El bosc cremat, hi és present la necessitat de
conservació del paisatge, desprèn indignació degut a la talla i crema del bosc. Descriu pins, alzines
i roures —són uns elements fràgils i delicats els quals hem de cuidar— i en l’última estrofa parla
dels bolets. Un altre que ens servirà d’exemple és El bosc3 on descriu el bosc des de la perspectiva
d’un bolet, una idea molt romàntica4 i ens el defensa. En aquest poema hi apareix la segona premissa, la idea de la petja humana, com influeix l’home en la natura). És l’home qui posa els bolets
al cistell, ho ha de fer amb seny perquè sinó els bolets es tornen tristos, el mateix passa quan les
persones disparen als ocells.
Així doncs, entenem com a petja humana5 l’acció de l’home envers la naturalesa, és a dir com els
éssers humans marquen i canvien el paisatge. Algunes vegades denuncia la destrucció i d’altres
n’exposarà l’admiració de com un paisatge s’haurà humanitzat sense malmetre el paisatge i en tot
cas fent-lo més bell. Moltes més vegades MAA es referirà a l’home com l’element que el destrossa.
Però no sempre la petja humana és negativa, ans el contrari. El que busca MAA és donar un tomb
i valorar la petja humana positiva en el paisatge.
Un exemple seria el bell paratge del monestir de Serrabona i el seu entorn —monestir que es troba
a una hora direcció França, a la regió dels Aspres. Tracta com aquest paratge, unes muntanyes
arrodonides i humanitzades en el passat —veiem la petja humana positiva i la necessitat de con1 Nasqué a Vic el 9 de març de 1930, hi visqué 24 anys aproximadament. Estudià Filologia Clàssica a la Universitat de Barcelona. Va venir a viure
a l’Empordà de la mà del seu marit, Jordi Geli. Hi visqué 39 anys i l’any 1996 fou nomenada filla adoptiva de Figueres. Morí el 23 d’abril de 1999.
2 En parlar del paisatge empordanès veurem la seva literatura (narrativa, prosa i fins i tot periodística) que parla de la plana de l’Empordà.
3 Extret de “Poesia completa”, Edicions Vitel·la, Barcelona, 2009, Pàg. 95. Poema inclòs a “Arietta” (1996). Va ser escrit el 14 d’octubre de 1990.
4 L’ús d’aquestes comparacions i personificacions —en animals, plantes o fins i tot objectes inerts—, era un recurs molt usat pels escriptors del
Romanticisme.
5 La idea de petja humana no és un concepte nou, sinó que ja era usat pels clàssics. Homer, a l’Odissea, ens descriu unes muntanyes on hi ha un
ramat de cabres soltes, on el pastor no en té cura, les quals mengen sense control les plantes autòctones que finalment acabaran desapareixent.
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servació del paisatge. Descriu dos animals petits, senzills i fràgils —l’oreneta i la salamandra—,
al segon i tercer vers a partir d’un capitell del claustre amb la figura d’un lleó —nom del mateix
poema: El lleó6—, contraposa la llibertat de la vida salvatge a la clausura del capitell de marbre
vermell. Veiem com li fascina aquest relleu dins el conjunt monumental. La petja humana de forma
positiva MAA la transmet també donant a conèixer els llocs, oferint rutes pels paratges naturals o
acostant-se a miradors i observatoris. Amb l’article Propostes Empordaneses7, fa propaganda de
l’Empordà, defensa els pobles, parcs naturals, o antics conjunts monumentals com per exemple el
monestir de Sant Pere de Rodes.
En la petja humana negativa carregarà envers els caçadors, pagesos i constructors, per la destrucció dels paratges naturals per obtenir benefici econòmic o l’assassinat d’animals protegits i destrucció del medi travessant paratges verges o també la destrucció de les closes. La més crítica, més
agressiva i reivindicativa, aquella que ens recorda a Homer, la podem observar en l’article L’altre
llicència per matar8, arrel d’una denúncia feta per Jordi Sargatal9 envers l’assassinat, altrament dit

6 Extret de “Poesia completa”, Edicions Vitel·la, Barcelona, 2009, Pàg. 108. Poema inclòs a “Arietta” (1996). Datat per l’autora l’any 1994.
7 Anglada, M.À.; Aiguamolls 1994. Propostes empordaneses. Ayensa, E.; Foguet, F. (ed.). Defensa de la Terra. Diputació de Girona. 2013. Pàg.
195-196
8 Anglada, M.À.; Aiguamolls 1994. L’altre llicencia per matar. Ayensa, E.; Foguet, F. (ed.). Defensa de la Terra. Diputació de Girona. 2013. Pàg.
171-172
9 Ornitòleg empordanès que de jove es manifesta a favor de la preservació dels Aiguamolls de l’Empordà i més endavant en fou el director, entre
els anys 1984 i 1998.
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caça, d’una cigonya. Relacionat amb aquest article un altre seria el de Depredadors Humans10, on
exposa l’actuació vergonyosa del pitjor depredador, l’home. Aquests éssers humans es personifiquen en caçadors. Maten, assassinen i pengen ocells protegits alhora que amenacen a en Jordi i a
la Rosa —membres actius cap a la defensa del parc natural. Exposa el greu que li sap que l’ésser
humà de forma irracional destrueix el paratge, matant espècies en perill d’extinció i amenaçant
persones humanes. Posa de manifest els pobles que estan a favor de la lluita cap a la defensa
dels Aiguamolls. L’últim article és Carta oberta a Jordi Sargatal11, on de forma directa en format de
carta personal exposa la necessitat de conservar el paisatge, ja que hi ha hagut una petja humana
negativa, degut a l’amenaça als aiguamolls amb l’intent de construir un complex “proUniteds” —fent
ús de l’especulació urbanística per obtenir benefici econòmic i destruint aquests aiguamolls posant
de manifest el descrèdit del capitalisme malgastador i destructor– on posa de manifest el poema
que feu abans de l’intent de fer el complex amb el poema Aiguamolls12 —el poema diu que els vols
dels ocells seran destruïts i que si seguim destruint el planeta ens portarà a la nostre destrucció— i
encoratja a seguir lluitant per la feina del parc, ja que posa de manifest la feina feta del Grup de
Defensa dels Aiguamolls que pogueren aturar la construcció i refereix al segon poema Aiguamolls
198513 —on els aiguamolls s’havien salvat de la construcció— però en l’article exposa que encara
no s’ha salvat del tot per la destrucció de les closes que enllaça amb la narrativa, Les closes14.
Les Closes explica la història a través de la Serafina Major, besàvia del seu marit. Intenta defensar
la innocència d’una dona a qui havien acusat d’assassinar el seu marit. A partir d’això, ella reivindica la defensa de l’Empordà i denuncia aspectes de la societat amb els quals no estava d’acord i en
alguns moments li tocarà al paisatge. Exposa el paisatge amenaçat dels aiguamolls i en reivindica
el salvament, és un paisatge fràgil. Es declara obertament enamorada de les closes a la primavera.
Se serveix de la descripció de molts arbres, per crear un locus amoenus comparable a la literatura
virgiliana de les Bucòliques, i així salvaguardar aquest bell paratge. Tracta les fileres de xiprers
que protegeixen els sembrats de la tramuntana imatge típica. Descriu pam a pam les contrades de
l’Empordà amb aquest esperit de defensa del paisatge.
A tall de conclusió, veiem doncs que Anglada és una escriptora compromesa amb el seu entorn i
conscient del món i moment en el que viu. Defensa els paratges naturals, acceptant l’actuació de
l’home sempre i quan sigui per envellir-lo i no per destruir-lo.
Arnau Sirvent Ferrés

10 Anglada, M.À.; Aiguamolls 1994. Depredadors humans dels aiguamolls. Ayensa, E.; Foguet, F. (ed.). Defensa de la Terra. Diputació de Girona.
2013. Pàg. 135-136
11 Anglada, M.À.; Aiguamolls 1994. Carta oberta a Jordi Sargatal. Ayensa, E.; Foguet, F. (ed.). Defensa de la Terra. Diputació de Girona. 2013.
Pàg. 179-180
12 Extret de “Poesia completa”, Edicions Vitel·la, Barcelona, 2009, Pàg. 60. Poema inclòs a “Kyparíssia” (1980).
13 Extret de “Poesia completa”, Edicions Vitel·la, Barcelona, 2009, Pàg. 77. Poema inclòs a “Camina cum fragmentis” (1990).
14 Anglada, Maria Àngels. Les Closes. Segona Edició. Barcelona: Edicions Destino, 1979.
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L’ESCOLA

ELS GRUPS DE L’ESCOLA CURS 2016-2017
Us presentem els grups d’alumnes que aplega l’escola CEIP EL FAR D’EMPORDÀ durant el curs
escolar 2016-17

Follets P3
Vera, Gala, Abril B.,
Dúnia, Lia, Abril M., Pau
i Sara, amb les senyoretes
Irene i Helena.

Monstres P4
Ricard, Julià, Martí, Felip,
Dídac, Oriol, Iris, Gemma,
Gina, Marina, Mar, Gala,
Carmen i Biel amb les
senyoretes Olga i Janine.

Minairons P5
Ígor, Naia, Júlia, Èlia,
Pol, Xavier, Javier, David,
Martí, Xavi, Jan S. i
Jan P. amb la senyoreta
Rosa Maria.
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Llops 1r
Carlos, Noa, Amèlia, Júlia,
Laia, Hugo, Martí, Marc,
Ramon, Ona i Paula, amb
les senyoretes Anna Maria
i Alba.

Dracs 2n
Pol, Marc, Joel, Max,
Jan, Arnau, Noel, Júlia,
Laia, Noa, Oriol, Martí,
Artur i Ferran, amb la
senyoreta Àngels.
Aventurers CM
Oleguer, Miguel, Jan J.,
Martí, Ízan., Sergi, Arnau,
Natàlia, Anna, Jan V.,
Lila, Nayara, Raquel i
Quirze amb les senyoretes
Laura i Vero. Falta l’Emma.
Súper Herois CS
Emma, Sandra, Laia J.,
Ainhoa, Laia S., Estela,
Mercedes, Maria, Judit, Ona,
Sílvia, Adrián, Jesús, Joel,
Unai, Guillem, Nil, Adrià
i Oriol amb les senyoretes
Elisabet i Carme. Falta la
Júlia.
11
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ALGUNS FLAIXOS DE LES NOSTRES ACTIVITATS
Aquest any, la nostra escola
ha estat guardonada amb un
dels Premis Baldiri Reixac que
atorga la Fundació Carulla a
nivell de tot Catalunya, on es
reconeix la qualitat de la tasca
educativa que l’escola fa anys
que desenvolupa. Els alumnes
de CM han dissenyat el logo
del casal de la gent gran, hem
dissenyat una vistosa catifa per
Corpus per ornamentar l’entrada, hem elaborat coques originals i boníssimes pel taller
alimentari...
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El carnestoltes d’enguany,
l’hem ambientat en personatges fantàstics de sèries televisives i no hem
descuidat de celebrar com
cal les nostres festes tradicionals: la castanyada i
els panellets, el calendari
d’advent i el Tió, el dia
de la Pau, els festivals…
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PROJECTE OFICIS ARTESANS
Durant el curs escolar 2015-16 a la nostra escola hem treballat com a projecte
interdisciplinari els oficis artesans i un munt d’activitats relacionades amb la
seva feina. Hem visitat el ferrer Pey de Borrassà, el joier artesà Vladimir, hem
fet pa amb el flequer de Fortià, hem anat a collir raïms i hem fet most com els
antics veremadors, hem fet de pastors, hem dissenyat les nostres pròpies joies, hem
teixit amb teler, hem visitat el mas Soms i hem vist els carruatges, ha vingut
un apicultor, la cistellera Matilde, l’embalcador de cadires...
Vegeu algunes de les activitats més destacades.

Amb cadascuna de les visites que hem tingut a
l’escola hem après un ofici i, després, l’hem posat
a la pràctica a l’aula, en la mesura de les nostres
possibilitats. Per això hem fet coca dolça a Fortià,
un pastís de formatge a P4, collarets i braçalets a
segon, hem teixit un ninot a primer, hem construït
amb fang a CM i CS.
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Hem compartit algunes activitats amb el casal de
la gent gran i, sempre que podem, sortim a visitar
gent que ens pot aportar coneixement del que estem
estudiant. Finalment hem plasmat el nostre projecte
en un desplegable que hem regalat a les famílies, per
deixar-ne constància escrita.

15

farus

COLÒNIES A L’ESTARTIT I A CAN FONT DE BRUNYOLA
Aquest any, les colònies d’Educació Infantil i Cicle Inicial a l’Estartit, ens van
permetre descobrir el fons marí a través del catamarà. Els alumnes van poder
gaudir d’aventures esportives a mida i s’ho van passar genial. Els alumnes de
Cicle Mitjà i Superior es van desplaçar a Can Font de Brunyola, a la comarca
de la Selva, i van poder fer activitats ben diverses, com pista americana,
orientació pel bosc, circuits dirigits,...
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EL LLAPIS DE L’ESCOLA
Aquest hivern es va morir l’eucaliptus del davant de l’escola que tanta ombra
ens havia fet durant anys. Tant per la grandària de la soca i l’alçada de la
capçada, com per la situació, no seria agosarat pensar que aquest eucaliptus es va
plantar coincidint amb la inauguració de l’escola a l’edifici actual, l’any 1925.
Segons la documentació de l’època, el 20 de gener es va inaugurar l’escola a can
Dalmau, coincidint amb la Fiesta del Árbol i per a l’ocasió, Miquel Carbonell
i Ferrer fou l’encarregat de comprar sis eucaliptus i quatre pins que havien de
ser plantats al pati aquell dia per tal d’ornamentar el lloc. Pensem doncs que es
tracta d’un dels eucaliptus que es devien plantar al pati durant la festa.
La qüestió és que quan va ser l’hora de tallar-lo, l’Ajuntament va proposar
deixar-lo per tal que l’escola el pogués reutilitzar d’alguna manera.
Gràcies a la bona traça d’en Josep Coll que el va perfilar i la creativitat de
l’Óscar García que el va pintar i decorar, la soca de l’eucaliptus s’ha convertit
en un llapis de la marca Stadler que dóna la benvinguda a l’escola.
D’aquesta manera, l’arbre s’ha convertit en una icona de la nostra escola i se li
ha pogut donar una segona oportunitat per tal que llueixi com es mereix.
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AMPA
L’ESCOLA RURAL

B

uscant a Internet definicions i idees
per escriure alguna cosa sobre l’escola rural, vaig redescobrir un documental que ja havia vist i que em va tornar
a commoure com la primera vegada que el
vaig veure. Es tracta de “Camí cap a l’Escola”. Per als que no l’han vist el podeu trobar
a www.caminoalaescuela.com.
Com s’explica a la mateixa pàgina web, es
tracta d’un documental que narra la història real i extraordinària de quatre nens, herois quotidians –Jackson, Carlitos, Zahira i
Samuel– que s’han d’enfrontar diàriament
amb una multitud d’adversitats i perills per
arribar a l’escola. Aquests nens viuen en
quatre punts molt distants de la terra, però
comparteixen les mateixes ganes d’aprendre i són conscients que només l’educació
els obrirà les portes cap a un futur millor.
Les dificultats que ha d’afrontar cada un
dels protagonistes per anar a l’escola: viatges de quatre hores per camins escarpats,
quilòmetres en cadira de rodes, enormes
distàncies a cavall recorrent inhòspits territoris, animals salvatges, obstacles (camions, calçades inundades) fan que un es
pregunti què és el que empeny a aquests
nens a anar a l’escola.
La resposta és molt senzilla, les dificultats
del camí queden relegades per l’esperança d’un demà millor, el suport incondicional
de les famílies, conscients que aquesta és
l’única oportunitat que tenen d’imaginar un
futur, transcendeix a les dificultats físiques.
A més, en aquests recorreguts es troba
sempre la solidaritat, la companyia, l’amistat, i el desig conjunt d’arribar a una meta
que necessàriament passa per l’escola.
No obstant això, veure aquest documental
produeix cert desassossec si ho comparem
amb el nostre concepte d’Escola Rural. A la
nostra escola tot són avantatges: proximitat
a casa, proximitat amb els professors, contacte amb el nostre entorn proper, participació en la comunitat, interacció dels diferents
grups, qualitat. Tots aquests avantatges

haurien de servir per complir amb l’objectiu
que ens van marcar els pares i que no deixa
de ser el mateix que el de les famílies del
documental, nens feliços i la recerca d’un
futur millor. Ara bé el que ens diferencia és
com pretenem assolir aquestes fites.
Mentre que al documental les famílies aposten pels nens, els animen a travessar selves
i deserts, germans i amics els donen suport
perquè ho aconsegueixin amb optimisme i
esperança sota la premissa de la determinació i l’esforç, a la nostra societat sembla
que ens hem oblidat d’aquestes premisses.
Diversos experts* coincideixen a afirmar la
sobreprotecció a la qual sotmetem avui en
dia als nostres fills. Una sobreprotecció inconscient per part d’uns pares que posen
tots els mitjans al seu abast perquè la infància dels seus fills sigui perfecta. Potser
aquest sigui l’error, la infància és un període
d’aprenentatge per a la vida, els nens han
de plorar, mullar-se, passar fred i calor, lluitar, assumir professors i companys que no
els agraden, respondre dels seus errors.
Cristina Gutiérrez Lestón, pedagoga, en el
seu llibre Entrena’l per a la vida (Plataforma), insta als pares a què, “si hi ha pedres,
se’ls hi han d’ensenyar”, i si el fill o filla cau,
“mirin com cau i l’ajudin a aixecar-se, però
que no impedeixin que caigui, perquè a la
vida cal saber aixecar-se. Els pares han de
saber que sobreprotegir és desprotegir”,
conclou.
Nosaltres tenim sort. La nostra escola,
a través del seu projecte educatiu i amb
l’esforç de la seva direcció i professorat,
transmet tots aquests valors. Disposem de
tots els avantatges d’una escola rural i d’un
entorn privilegiat. Només ens queda als pares saber aprofitar-ho i seguir lluitant per tal
que aquesta escola sigui l’escola de tots i
permeti als nostres fills una infància feliç i
enriquidora.
Norma Pérez i Natàlia Torralba

* (http://www.lavanguardia.com/estilos-de-vida/20141024/54417325097/padres-hiperprotectores-hijos-sin-autonomia.html)
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LOGOTIP DEL CASAL DE LA GENT GRAN
DISSENYAT PER ALUMNES DE L’ESCOLA DEL
FAR

Q

uan el casal de la gent gran es va plantejar tenir el seu propi
logotip o distintiu per facilitar i promoure el seu reconeixement públic sempre que fes falta, no va dubtar a demanar
ajuda al col·lectiu més trempat del poble, els nens de l’escola.
Des d’allà, tots els alumnes de cicle mitjà i superior, guiats pel seu
gran equip docent, van treballar-hi de valent i van participar en el
disseny d’aquest emblema a partir de grups cooperatius.
Tots plegats van fer una molt bona i acurada feina i com a resultat
en van sortir deu logotips molt treballats i amb un contingut molt
ben pensat. Després d’una molt llarga i meditada deliberació, el
passat mes de març es va fer públic l’equip guanyador. El jurat
format per la regidora de benestar social, Elena Capablo, un nombrós grup de gent gran del casal i l’Eva Roca com a dinamitzadora
del casal van recalcar i subratllar la gran dificultat a l’hora d’escollir el logotip guanyador. Finalment, el logotip triat va ser el del
grup les Tutifruti, format per l'Ainhoa Frank, l’Emma Díaz i la Júlia
Pararols. El seu dibuix representa una mà amb les cartes i damunt
de cadascuna de les mans hi ha unes petites il·lustracions que
identifiquen un tret característic del casal: la silueta de l’església
del Far, unes ulleres i una bossa, un grup de gent i un bastó amb
una gorra. Finalment, a la mà hi ha la corretja d’un rellotge que
simbolitza el pas del temps. Tenim, doncs, un logotip molt suggeridor i visual per identificar les activitats del casal.
Des del casal es vol agrair, una vegada més, la tan estimada collaboració de l’escola i tots plegats volem tornar a felicitar els guanyadors i tots els participants.
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DISPENSARI DEL FAR D’EMPORDÀ

A

quest any 2016 va començar amb l’arribada i incorporació al nostre dispensari del Dr. Pedro Aparicio com a metge titular del nostre poble i dels dispensaris adjunts a El Far d’Empordà. El Dr. Aparicio ens
ha mostrat des del primer dia la seva satisfacció i il·lusió
de poder treballar i assistir a la nostra població, i ha estat
molt ben rebut per part de tothom. Formen doncs, amb la
infermera Dolors Golobardes, apreciada i coneguda per
tots, un molt bon equip professional amb una gran qualitat humana.
Just després de la jubilació del Dr. Jaume Bertran i fins
l’arribada del Dr. Pedro Aparicio vam estar també molt
ben assistits i acompanyats per la Dra. Yulia Vladikyna, a
qui recordem amb molt d’afecte.
Volem, des d’aquí, donar-li al Dr. Aparicio novament la
benvinguda i aprofitar també per agrair a l’equip mèdicinfermeria la seva gran tasca. El poble del Far està molt
content i satisfet de comptar amb aquests grans professionals.
Adjuntem el nou horari del dispensari del Far i pobles
adjunts que s’ha fet vigent a partir d’aquest setembre.

Podeu veure que hi ha un canvi d’horari els dilluns (tarda
enlloc de matí) als pobles de Fortià i Vila-sacra i també en
l’horari de començar els dimecres i divendres matins a
Fortià i a Vila-sacra. No hi ha cap modificació en l’horari
del nostre dispensari.

ABS FIGUERES DISPENSARI -EL FAR D’EMPORDÀ
Infermera: Dolors Golobardes - Dr. Pedro Aparicio
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SER INFERMER

F

ins fa literalment quatre dies en una porta del dispensari de Riumors es podia llegir “PRACTICANT”.
Aquesta figura que administrava injectables i “obeïa” les ordres mèdiques ja fa lustres que va passar a la
història. Avui dia la infermeria és una diplomatura universitària en la qual s’estudien assignatures pròpies de la
professió i s’aprenen tècniques sanitàries específiques.
Això fa que actualment un infermer sigui un professional sanitari autosuficient, assenyat i amb criteri propi per
prendre decisions sense dependre d’un metge. La gran
fortalesa del nostre sistema de salut és que metge i infermera treballem en equip remant cap al mateix destí,
complementant cadascú on no arriba l’altre.
Després d’algunes voltes pel món (Dinamarca, Itàlia, Canàries, Canadà, Figueres...) des de l’any passat exerceixo
en els Dispensaris Locals Rurals de l’ABS de Figueres, on
espero quedar-me molt temps. El poblet del Far d’Empordà compta amb un dispensari modern i funcional, un
lloc idoni per poder exercir la professió. Els pacients són
respectuosos i esperen sense pressa el seu torn, fent honor al terme “pacient”. Tinc clar però que el millor no són
els usuaris ni les instal·lacions. El major luxe amb el que
compta el dispensari són les dues persones que hi treballen des de fa temps en ell, la Dolors i l’Eva. Les dues
representen per a mi l’ideal de com ha de ser un professional sanitari excel·lent i unes fantàstiques companyes
de treball. El lector d’aquesta revista ja les coneix i sap
perfectament a què em refereixo. Les dues són unes infermeres excepcionals, tot i que l’Eva, des de fa uns anys
ja no exerceix com a tal. En la seva forma de ser s’adverteix la vocació, la paciència, la comprensió, l’amabilitat
i, el més important, el coneixement
de l’ofici. Per diferents motius cap de
les dues no ho ha tingut fàcil en els
últims anys i, no obstant això, la seva
entrega i professionalitat és irreprotxable.
Quan em va arribar l’hora de triar estudis universitaris primer de metge
vaig voler ser infermer. Una sèrie de
casualitats que no vénen al cas van
fer que acabés com vostès ja s’imaginen estudiant medicina. La meva
mare era infermera d’hospital i gairebé cada dia, a l’hora de sopar, ens
entretenia amb les seves fascinants
històries de cremades, úlceres, pulmonies o infarts, però també sobre
comprensió, paciència, generositat,
esperança... Va ser així com en el
meu inconscient va sorgir la idea que
la infermeria era una professió propera al que pateix mentre que les imatges que venien al meu cap sobre el

que significava ser “metge” eren fredes i gens pròximes
a la capçalera del malalt. La televisió sempre ha mostrat personatges de metges bastant dèspotes i distants,
normalment en un fred ambient hospitalari ple de passadissos interminables, bates i pijames verds. Frases com:
“Hi ha un metge a la sala?” “Haurà de passar un tribunal
mèdic!” “Necessita un certificat mèdic!” “Si no et portes
bé el Doctor et posarà una injecció!”, no m’ajudaven a
pensar que ser metge era una professió propera al pacient, sinó més aviat més semblant a ser jutge o policia.
Això va motivar que quan em va arribar l’hora de triar
especialitat, escollís fer Medicina de Família, la més semblant al que per a mi és un veritable professional sanitari:
la infermeria.
Ser infermer significa tenir cura més que curar, acompanyar més de derivar, educar més que prescriure, comprendre més que explicar. Ser infermer vol dir entendre
a la persona que pateix i com afecta la malaltia a la seva
família. Vol dir distingir quan un refredat necessita alguna
cosa més que paracetamol o el millor apòsit per curar
una nafra complicada. Significa conèixer a la veïna que
té la clau per obrir la porta de la casa de l’avi que viu sol
o estar disposat a atendre trucades fora del teu horari
laboral o a curar la veïna el cap de setmana per estalviar-li
un desplaçament a l’hospital (oi, Imma?).
Tinc clar que ser infermer és incompatible amb ser mala
persona o odiar la teva feina. M’agradaria poder dir el
mateix d’altres professions.
Pedro Aparicio i Ruiz de Castañeda
Metge de Família, ABS Figueres

Yulia Vladikyna, Eva Roca, Pedro Aparicio, Dolors Golobardes.
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LA MEVA SALUT, UN SERVEI AVANÇAT
PER A LA CIUTADANIA

S

i trobeu algun conegut que us pregunta “Has consultat la meva salut?”, no us penseu pas que us
ofereix la possibilitat de fer el tafaner sobre els seus
problemes de migranyes, restrenyiment, coragre o altres
malalties. En realitat no es refereix pas a la seva salut
personal, sinó que l’expressió té un altre sentit.
Perquè ho entengueu millor, us explicarem una historieta
de pel·lícula, que tant podria ser veritat com una pura coincidència, si l’experimenteu en viu i en directe.
L’acció transcorre al cafè de la Societat Fraternal o centre
cívic d’un poble empordanès, on hi va la gent del poble

a passar-hi l’estona, jugar a cartes, prendre alguna cosa
i fer tertúlia. Imagineu-vos un parell de joves a la barra,
prenent una cerveseta i observant la taula del costat, on
tres homes estan esperant el quart jugador que necessiten per iniciar una partida de botifarra. En segon terme,
una altra taula rodona de dones fan propostes per una
exposició que organitzen per a la festa major. I aquí i allà
altres grups de gent diversa.
Aquest és el diàleg que sent una senyora que està llegint
una revista i prenent un cafetó:

J
Jugador
A: Cordons!, aquest en Met sempre és l’últtim d’arribar. Quan no té naps té cols, i sempre l’hem
d’esperar...
d
J
Jugador B: Pobre, es veu que tenia la recepta dels
m
medicaments sobre la taula de la cuina, se li va tomb
bar el got de vi i ja us podeu imaginar com va quedar.
H
Ha hagut d’anar al dispensari perquè li’n fessin una
a
altra, i ja sabeu com està la sala d’espera els dijous a
lla tarda.
J
Jove de la barra: Doncs, això us passa perquè voleu.
S
Si us donéssiu d’alta en això que en diuen La Meva
S
Salut us podríeu imprimir la recepta des de casa matteix tantes vegades com vulgueu.
J
Jugador C: És veritat. Mira, jo que m’he de fer controls de “sintrom”, em vaig afartar d’anar a buscar els resultats, que era una murga. La infermera em va dir
que si volia, la recepcionista em faria una fitxa i m’activaria un compte per internet. Ara m’imprimeixo jo
mateix la dosificació a la tarda, des de casa. Visca la modernitat!
Jugador A: Jo tenia una llibreta on hi apuntava les visites que tenia per al metge, la dentista i el cardiòleg,
però l’he perdut. Fa dies que la busco i no sé pas on ha anat a parar. Hauré de trucar a tres llocs per saber
quins dies i hora tenia agafats.
Cambrera del cafè: Doncs si tinguéssiu La Meva Salut podríeu veure en una sola pantalla totes les visites
que teniu pendents, tant al dispensari, com al CAP, o a l’hospital. I desar-les a l’agenda del mòbil.
Jove de la barra: Sí, i jo el mes vinent me’n vaig de viatge a Tailàndia i m’he agafat cita pel centre de vacunacions internacionals, amb el mateix programa.
Jugador B: Per a vosaltres els joves tot això de la informàtica ho veieu molt fàcil, però nosaltres no sabem
ni per on començar.
Jugador C: No creguis, si vas al dispensari o al CAP, les noies de la recepció t’ho explicaran molt bé i et
faran tots els tràmits. Jo la primera vegada estava una mica nerviós, però el meu nét, en Sisquet, em va dir,
avi, això està xupat, i em va ajudar. La segona vegada va ser bufar i fer ampolles. Cada vegada que ho miro
hi descobreixo més utilitats.
Cambrera: I no sabeu l’última. La setmana passada volia aclarir un dubte que tenia sobre l'al·lèrgia que em
dóna problemes, però m’anava molt malament anar al consultori. Vaig provar d’enviar una consulta a la
meva metgessa mitjançant La Meva Salut i l’endemà em va respondre amb les recomanacions sobre com
m’he de prendre els antihistamínics.
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I ara, sense historietes, com funciona aquest servei
del Departament de Salut?
Mitjançant l’obtenció d’un codi d’usuari i contrasenya,
qualsevol ciutadà major de 18 anys, a través de la Cat@
Salut La meva Salut, pot accedir a les dades i a la informació més rellevant sobre la seva salut. Es tracta d’una
plataforma digital segura, personal i intransferible que li
ofereix múltiples serveis ja en l’actualitat, i que s’aniran
incrementant. Ara mateix, pot disposar de la seva informació personal de salut i utilitzar-lo de forma segura i
confidencial a més de facilitar-li la realització de tràmits
electrònics.
Quins serveis m’ofereix La Meva Salut (LMS)?

Les prestacions que podem obtenir són les següents:
• Informació clínica
• Informes mèdics, informes d’alta d’hospitalització, informes d’urgències, resultats d’analítiques, els diagnòstics, pautes de dosificació de tractament anticoagulant
(sintrom), etc., de qualsevol centre de la xarxa sanitària
pública, que podem ordenar per motius, per diagnòstics
o per dates a partir de 2010.
• Registre de vacunacions, amb les dates d’aplicació de
les diferents dosis.

• Medicació. Informació dels medicaments actius, amb
el nom del producte, període de validesa, metge prescriptor i percentatge de copagament. Permet imprimir-se
un mateix el Pla de Medicació actiu.
• Voluntats i donacions. Permet registrar-se com a donant d’òrgans i imprimir-se el carnet de donant. També
permet visualitzar el Document de Voluntats Anticipades
(DVA) a les persones que l’han presentat.
• Tràmits.
• Programació de visites anticipades pel metge de família, infermera, odontòleg o treballador social.
• Sol·licitud de canvi de metge de família.
• Programació de visita per un centre de vacunació internacional, en cas de voler viatjar a un país on s’exigeixi
determinat tipus de vacuna.
• Consulta. Fer consultes sobre un tema de salut personal al metge de família i obtenir resposta d’aquest per la
mateixa via amb les recomanacions i informació de seguiment.
• Altres tràmits administratius (presentar una reclamació,
etc.).
• La meva agenda.
• Permet visualitzar les properes visites programades,
tant per als professionals d’atenció primària (metge, infermera, etc.) com per als hospitals.
• També permet comprovar la inscripció a una llista d’espera per intervenció quirúrgica i la previsió del temps
d’espera.
Com puc obtenir el codi d’usuari i contrasenya?
Cal adreçar-se als professionals d’admissió i atenció a
la ciutadania del Centre d’Atenció Primària o consultori
mèdic municipal, amb el document d’identificació (DNI o
NIE) i la targeta sanitària individual (TSI) i l’activaran. És
imprescindible disposar i facilitar un número de telèfon
mòbil i una adreça de correu electrònic.
Com ho he de fer per accedir a La Meva Salut (LMS)?
Si ja tens el compte activat, has d’anar a la següent adreça d’internet:
https://lamevasalut.gencat.cat/
Un cop ets a la pàgina inicial, has d’introduir primer el
codi CIP que veuràs a la Targeta Sanitària Individual. Després hauràs de posar el número del DNI o NIE i per acabar la contrasenya personal.

Que tingueu tots una molt bona salut!
JmCompany
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DESCOBRINT LES PLANTES DE
EL FAR D’EMPORDÀ

E

n una passejada per l’entorn del poble podem observar que les plantes no es distribueixen a l’atzar
sinó que s’agrupen segons les característiques del
lloc: si hi ha ombra o sol, si és un indret humit o més aviat
sec, si es tracta d’un marge d’un camp o fins i tot si es fan
dins d’un conreu de cereal. Podem dir que els vegetals
formen comunitats i aquestes estan determinades pels
factors ecològics de cada localitat. Fem una passejada
per descobrir algunes comunitats i conèixer algunes espècies del nostre poble.
Com a qüestió prèvia direm que les plantes es classifiquen en famílies i aquestes s’han definit en primer lloc
per les propietats de les flors: si tenen 4 pètals, 5 o més,
si aquests estan soldats entre ells o no, etc. Una altra
característica important és la llavor i especialment on es
troba aquesta; si dins un fruit carnós, o una tavella o una
càpsula... Tanmateix les fulles ens ajudaran a conèixer de
quina espècie es tracta.
Val a dir també que moltes plantes tenen nom comú,
per exemple “alzina” que pot canviar segons el lloc com
ara “aulina”. Altres espècies ja sigui per la mida petita o
perquè són rares o bé sense interès comercial ni gastronòmic no compten amb denominació popular. Ara bé,
totes tenen nom internacional, millor dit nom científic, format per dos mots: el gènere i l’espècie. A tall d’exemple,
nosaltres (que no som plantes, però sí animals) ens diem
Homo sapiens, el conegut tiranosaure és Tyrannosaurus
rex. Alguns predecessors de la nostra espècie són Homo
habilis i Homo erectus, que comparteixen gènere amb
nosaltres, però són espècies distintes. Aquesta és la nomenclatura binomial. L’esmentada alzina té com a nom
científic Quercus ilex.
Podem parlar d’una família de plantes, molt estesa al Far,
per posar un exemple: Es tracta de les crucíferes, plantes amb una flor que sembla una creu grega, és a dir de
4 pètals iguals. Crucíferes vol dir precisament això, portadores de creu. El fruit serà una tavella més o menys
llarga. Algunes plantes crucíferes donen color al paisatge
com ara:
Els cap blancs o la ravenissa blanca o: Diplotaxis erucoides.
L’escopinya de la mare de Déu o caps blancs (petits)
Alyssum maritimum.
La colza, que pinta de groc el paisatge Brassica napus
var. oleifera.
La col, recordeu dels crucigrames castellans “planta crucífera hortense, 3 letras”? Brassica oleracea.
Passejada fins els estanys
El nostre passeig recorre zones de secà –els camps i els
seus marges– i arriba fins a una antiga zona humida on
es poden veure els recs. Sortirem des de la plaça de l’es-
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glésia i anirem cap al cementiri. En aquest sector podem
veure en els marges dels camps, plantes de “marge”,
com són:
El boixac de camp Calendula arvensis, del mateix gènere
que la calèndula de jardí Calendula officinalis i la borratja
Borago officinalis
Si el marge del camp és un lloc on hi pastura el bestiar
sovint o que hi hagi residus, la matèria orgànica afavoreix
una comunitat vegetal de plantes que “suporten” molta
matèria orgànica (excrements, matèria orgànica), com la
malva Malva sylvestris i alguns cards.
En els conreus de secà i com a “males herbes” tenim
també unes espècies pròpies, essent la més coneguda
la rosella, quiquiriquic, pipiripiu (Papaver rhoeas). Podem
fixar-nos que té 4 pètals, però no és una crucífera perquè
les granes no estan dins una tavella sinó en una càpsula
que allibera les llavors al vent, com un salpasser.

Altres espècies que podem trobar entre les messes són
el gladiol Gladiolus italicus; un dels noms és espadella o
herba d’espasa, per les seves fulles que semblen espases, recordeu una de les armes que duia el gladiador?
En els camps, prolifera també la grogor de la ballarida
Hypecoum procumbens i l’ull de bou Chrysantemun segetum. Val a dir que segetum significa “dels camps”. Una

de les plantes que donen color al paisatge és l’agrella
o agrelleta de bou Rumex bucephalophorus, una catifa
vermella a les vinyes i olivets.
Una altra agrupació de plantes la trobem en els marges
dels camins que passen entre camps, amb arbustos com
l’aladern Rhamnus alaternus i l’espinavessa Paliurus spina-christi .
Els antics estanys són depressions del terreny que tenen
canals de drenatge. En aquests s’hi fan plantes pròpies
dels llocs humits com el lliri groc Iris pseudacorus i el
canyís Phragmites australis.

Sota els arbres, es poden trobar plantes que criden
l’atenció com l’all de bruixa o llet de gallina Ornithogalum
umbellatum i al llarg de l'itinerari, hem trobat altres arbres, propis de llocs més secs: roure martinenc, Quercus
humilis, alzina Quercus ilex, i el xiprer Cupressus sempervirens.
De tornada podem adonar-nos d’un indret on s’hi fan
plantes d’altres llocs, probablement hagin arribat aquí
com a restes de jardineria, com ara la figuera de moro
Opuntia stricta, la Cylindropuntia el pa i cucut, Oxalis latifolia?. Aquestes espècies tenen potencial invasor i poden
escampar-se pel medi natural. Per això si les tenim al jardí, hem d’evitar que es dispersin i sobretot gestionar molt
bé les seves restes.
Ara bé, una de les plantes més interessants del Far, que
està protegida perquè té una àrea de distribució molt petita, és Silene sennenii, que floreix a l’estiu.
Josep M Dacosta

En aquesta zona hi podem
trobar
diversos arbres,
típics
E
d
b di
b
í i
d’indrets amb humitat:
Ulmus minor
Freixe de fulla petita Fraxinus angustifolia
Om
Pollancre (plantat per la fusta -populicultura) Populus sp
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LA CASTA I EN RAMON DE CA L’ORTEGA
Una vida marcada pels desplaçaments en busca de millors condicions de vida. El treball i l’esforç constant
han estat els seus aliats més potents per aconseguir una vida plena que ara gaudeixen en el poble que els
va acollir fa gairebé cinc dècades.

E

n Ramon Ortega Álvarez, va néixer al poble granadí
de Capileira, el quinze de gener de l’any 1932. En
Ramon va ser el quart d’una família pagesa de nou
germans. Els pares eren els masovers d’una finca agrícola que es dedicava a l’explotació de les terres i el bestiar.
Tenien vaques, cabres, ovelles. “La nostra vida era molt
semblant a la de les altres famílies veïnes. Engegàvem el
bestiar durant tot el dia i treballàvem al camp. La vida de
la mainada llavors era molt diferent. Vam aprendre just
a llegir i a escriure perquè anàvem pagant una estona al
vespre a l’escola”. Amb una família tan nombrosa i amb
poques possibilitats de guanyar-se la vida, en Ramon va
marxar cap a Catalunya als vint anys “Una de les meves germanes havia anat a viure a Barcelona i semblava
que allà tindria més oportunitats. Només d’arribar-hi ja
em vaig posar a treballar de paleta, que és la feina que
sempre he fet”.

farus 26

La Casta González Rodríguez havia nascut dos anys
abans que en Ramon, el vint-i-tres de febrer de l’any
1930, al poble gallec de Montederramo, a la província
d’Ourense. Va ser la més petita de cinc germans. Els pares eren propietaris pagesos d’una finca i es dedicaven
a la cria del bestiar (conills, gallines, porcs, ovelles, vaques…) i al cultiu de les terres per al subministrament de
l’economia familiar. Malauradament, el pare va morir als
quaranta anys d’una pulmonia i la mare va quedar vídua
molt jove amb cinc criatures petites. “Llavors jo tenia un
any, per tant, no el vaig conèixer mai. El meu germà gran
em va fer de pare sempre.
Davant d’aquesta situació, la família es va haver de reestructurar i dues de les meves germanes van anar a viure
a Barcelona molt jovenetes per guanyar-se la vida treballant com a minyones en cases benestants.
Aquest fet va fer que als vint-i-dos anys jo també marxés
a Barcelona”. Només arribar a Barcelona, la Casta es va
posar a treballar. “Sempre m’ha agradat ser independent,
tenir el meu sou i no haver de dependre de gaire ningú.
Vaig treballar a la fàbrica Duralex i a varis llocs, però del
que estic més orgullosa és d’haver servit en cases benestants on vaig ser sempre molt ben acollida i em van
estimar molt”.
Va ser justament a la gran capital on en Ramon i la Casta
es van conèixer. Es van casar l’onze d’octubre de l’any
1959.

Poc temps després però, marxaven a França buscant millors condicions de vida. En Ramon tenia més opcions de
feina de paleta i ben aviat es van establir a la ciutat de
Tarves, prop de Lourdes. Allà van néixer els dos primers
fills de la parella: en Josep i l’Angui. “El metge ens va dir
que havíem de canviar d’aires, perquè a en Josep el clima
de Tarves no li provava. Era millor buscar un clima més
airejat i sec i vam decidir desplaçar-nos fins a Perpignan.
Era un lloc amb millors condicions climàtiques i saludables per al nen però també era un lloc més proper a la
frontera”. A Perpignan va néixer la Brigitte.
Malgrat viure a França, la jove parella, no va deixar de
visitar amb freqüència la família de la part espanyola. En
Ramon tenia una tia que vivia a Figueres i regentava un
hostal al carrer dels Tins. Aquesta tia havia comprat una
casa al poble del Far (just la casa on ara viu en Marsal) i
un dia van venir a veure-la. “D’aquesta manera, a la llarga, vam comprar el femer de can Caixes, que és on ara
vivim”. La primera impressió del poble no va ser gaire
afalagadora. La Casta estava acostumada a viure a la
ciutat i en llocs grans. “Sempre he sigut molt urbanita.
A mi m’encantava Barcelona, les ciutats grans, amb moviment, les botigues i anar a llocs. Recordo que m’agradava molt arreglar-me, pintar-me, posar-me els talons i
sortir a passejar i trobar-me amb la gent. Quan vaig veure
el poble; sense aigua corrent, sense clavegueram, ni escombraries,… em va caure l’ànima als peus! El màxim
que podia aspirar era a arreglar-me per anar fins a Figueres i xerrar amb les amigues”.
La Casta rememora aquells temps amb certa nostàlgia.
“Vam decidir establir-nos al poble amb la idea de marxar
en un futur. Al principi va ser dur. Vam construir nosaltres
mateixos tota la casa. Tota la meva dot de Galícia va servir per ajudar a pagar part de les despeses. Després de
tot el dia treballant, els vespres els dedicàvem a fer pasta
i a pujar la casa. En Ramon era el paleta i jo el manobre.
Primer vam condicionar el baix per a viure-hi i, poc a poc,

i a base de molt esforç vam anar construint les diferents
estances. Allò sí que era treballar!”. En Ramon tot el dia
treballava a la construcció i la Casta, activa com ha sigut
sempre, va treballar a dins i fora de casa: a collir pomes,
cireres, blat de moro, a la granja d’ous de can Moret, a triar fruita a can Lorca… Malgrat tot, els caps de setmana,
agafaven als nens i a voltar! Mai els va fer mandra sortir
a visitar llocs amb la família. De tant en tant, també feien
escapades a Barcelona. “Allò em carregava les piles. El
poble no era fet per a mi”. Amb el temps però, i amb la
família ja establerta al Far, van decidir que ja tenien la
vida arrelada a l’Empordà. Havien construït una casa per
a cada fill i van desestimar la idea de marxar. En Ramon i
la Casta van seguir mantenint-se actius fins fa ben pocs
anys. Fa un parell d’anys que en Ramon no pot conduir i
ha deixat d’anar a l’hort. El que no renuncia però, és anar
a esmorzar cada diumenge al matí amb la seva filla la Brigitte. És la seva festa setmanal. La Casta, molt delicada
de salut, prefereix quedar-se a casa. “No puc suportar no
fer res. A mi, el que més m’ha agradat ha estat treballar.
M’ha mantingut viva. Ara, la vista ja no m’ho permet i
pateixo perquè no puc fer gaire res. Gairebé no surto ni al
carrer. No m’hi veig amb cor”.
La Casta i en Ramon són l’exemple d’una generació valenta que ha treballat molt dur per sortir-se’n. Una generació que va començar de zero, deixant la seva vida i
la seva família, per construir un futur nou en un lloc llunyà. És l’exemple d’una gent treballadora, que s’ha sabut
adaptar a les diferents vicissituds de la vida. Ningú els hi
ha regalat res. Per tot arreu que han treballat, els hi ha
quedat un bon record.
Aquest mes d’octubre farà cinquanta-set anys que es
van casar. Ara descansen i gaudeixen d’una merescuda
jubilació, envoltats dels seus fills i néts que els mimen i
cuiden. S’ho mereixen!
Rosa Maria Moret
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EL CASAL DE LA GENT GRAN
DEL FAR D’EMPORDÀ

A

l casal de la gent gran gaudim del nostre espai físic, del punt de trobada, de relació i de reunió de la
gent amb més edat de tot el poble. El casal esdevé
un punt de referència per totes les persones grans i allà
s’hi promou la convivència i la participació per part de
tothom.
És durant totes les tardes de dilluns a divendres de 15:00
a 19:00 h quan està obert i quan les persones grans hi
acudeixen per motius diversos. Les activitats que fem al
casal tenen caràcter lúdic i cultural, fet que afavoreix les
relacions socials de tots els seus participants. Aquestes
activitats que han tornat a començar aquesta tardor són
les classes de català, el taller de manualitats, el taller de
gimnàstica i el taller de memòria. Per qui hi estigui interessat sempre hi és a temps a començar i hi serà molt
ben rebut.
Compartim tardes de rialles, jocs de taula, converses,
gresca i en definitiva, molt bons moments. No falten les
celebracions tradicionals com la castanyada, la calçotada, la brunyolada i el dijous llarder amb festa de disfresses. Tampoc falta alguna altra festa i àpat que va sorgint
al llarg de tot l’any.
En un àmbit una mica més cultural podem escoltar, de
tant en tant, algunes xerrades impartides per professionals que ens ensenyen i aconsellen en aspectes tan importants com són la nostra salut i seguretat, i que sempre
són molt instructives i interessants. Ens encanta quan
tenim la visita dels nens de l’escola, amb qui compartim
activitats conjuntes i molt constructives, així com també
amb l’Associació Juvenil Atalaia, que ens fa passar molt
bones estones.
Organitzem també una sortida d’un dia per gaudir d’algun indret interessant i de la companyia de tots durant
tota la jornada. És, en definitiva, un lloc on viure experiències i estones molt agradables, per ensenyar i aprendre,
per jugar, escoltar i parlar, però sobretot per compartir les
tardes plegats.
És per tot això i moltes coses més que animo a la gent
gran que encara no ha pogut venir a participar-hi a gaudir-ne. Us hi esperem de tot cor.
Vull aprofitar per donar les gràcies a tota la gent que hi
assisteix i fa possible que el casal sigui una bonica realitat. Gràcies a l’Ajuntament i a tothom qui ens ajuda i collabora amb nosaltres. Gràcies especialment a en Jaume
Coll i en Josep Trulls, que sempre hi són quan els necessitem per dur a terme qualsevol activitat.
Eva Roca i Farrés
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FESTA DE LA GENT GRAN 2016
El ben merescut homenatge de la gent gran del poble es
va celebrar el passat 24 d’abril d’enguany.

La diada va començar amb una missa de germanor oficiada pel mossèn Jaume Pratdesaba i seguida de la foto
de grup commemorativa de la festa. Tot seguit es va oferir un àpat al centre cívic que va estar amenitzat i acompanyat amb música.
El moment més emotiu de la jornada va ser la proclamació de la pubilla i l’hereu 2016. Es va tenir el gran honor
de poder coronar com a reis de la festa i així hereu i pubilla durant tot aquest any a un matrimoni molt entranyable i estimat per tothom. Ells porten gairebé 70 anys de
casats, són el matrimoni més gran del poble i un d’ells és
actualment la persona més gran de tot el Far. Parlem de
la Maria Sudrià Estarriol i d’en Pere Campmol Barnada, a
qui volem tornar a felicitar de nou i donar les gràcies pel
seu gran exemple d’amor.
Va ser en aquest gran acte en què es va estrenar el logotip del casal, el bonic emblema realitzat pels nens i nenes
de l’escola del Far (per més referència llegir l’article del
logotip del casal, que trobareu també en aquest exemplar).
Vull aprofitar per agrair l’ajuda i col·laboració de tothom
qui va fer possible aquest dia festiu. Gràcies a tota la gent
gran i als seus acompanyants, que vau poder assistir-hi.
Gràcies a l’Ajuntament per fer realitat cada any aquesta
bonica tradició i pel seu sempre incondicional recolzament. Moltes gràcies també a totes les persones, empreses i entitats que van col·laborar i molt especialment
a l’Associació Juvenil Atalaia, que ens van acompanyar i
com sempre van fer una gran feina. No vull deixar d’elogiar també la sempre ajuda d’en Jaume Coll i d’en Josep
Trulls i un any més també la col·laboració de l’OBRA SOCIAL LA CAIXA.
Vam gaudir tots junts d’una gran diada i esperem retrobar-nos tots l’any vinent.
Eva Roca i Farrés
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Volem agrair a en Ramon
Casademont la bonica foto
que ens va cedir pel regaldetall de la festa de la gent
gran i que va agradar molt
a tothom

ASSOCIACIÓ JUVENIL ATALAIA

H

ola! Ja tornem a ser aquí, i això és un bon
senyal!
En aquests darrers mesos us hem proposat activitats per a totes les edats i n’estem molt
contents, però tenim la intenció de seguir millorant
aquest 2017!

Concurs de postres:
Serem sincers, no ens esperàvem tanta participació!!! Si
no recordo malament, hi va haver 17 postres. Ostres! Moltes gràcies! Tot això no seria possible sense vosaltres!
També volem agrair al jurat la paciència, gràcies! Jo les
vaig tastar totes i estaven boníssimes! Aquest any més i
millor! Enhorabona als guanyadors!

PER AL POBLE
HALLOWEEN 2015

Un any més ens va costar molt decidir la temàtica, però
finalment ens vam decantar per portar l’hotel Encantat
al poble. Vau ser molts els que ens hi vau acompanyar!
En el moment que vam fer la foto estàvem anant al casal
d’avis a buscar caramels. L’Eva Roca treballa moltíssim
per la decoració i les bossetes de caramels pels nens, i la
cara dels avis i les àvies no es paga ni amb tots els diners
del món.
Volem agrair a Can Tuies (Carmen Diaz) i a la Mònica Garcia que ens portessin el berenar (coques, rosquilles…):
GRÀCIES!
I, personalment, vull donar les gràcies sobretot als meus
nens i nenes, que li posen més il·lusió que els petits!
Per cert! Aprofitem per demanar-vos que si teniu material que no feu servir (teles, caixes...) nosaltres estarem
encantats d’anar a recollir-ho, ja que fem servir material
reciclat per fer el túnel del terror.

QUINA 2015

Ja gairebé som tots uns experts fent quines: ja era la tercera quina que fèiem! Ostres! Entre anar a comprar, comparar preus, muntar els cubells... solament de pensar en
les quines d’aquest any ja em canso. Però veure la sala
plena fa tant de goig!
Aprofito per agrair a tots els nostres patrocinadors les
donacions. Sense això no sé com ens ho faríem! GRÀCIES. Acceptem tot tipus de donacions i, a canvi, posem el
vostre logotip al cartell o us mencionem a la quina i a les
xarxes socials. Animeu-vos-hi!

GIMCANA MARRANA 2016

SANT MARTÍ 2015

Jocs de cucanya:
Amb els jocs de cucanya que vam organitzar per la mainada, ens ho vam passar tan i tan bé...!

Perquè sí. No era cap festa ni res
representatiu, però va sortir tan bé
per Sant Martí que vam decidir fer
una altra ronda de jocs de cucanya...
però aquest cop acabaríem ben
bruts (encara més que a l’altra!).
Gràcies a tots els pares que van
venir a portar la mainada, ja que el
temps no ens acompanyava gaire, i
gràcies a en Radek, perquè sense ell
no sé com hauríem netejat el camp
de futbol.
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PER A NOSALTRES

Aquest any, a més, hem fet moltes d'aquestes activitats
per a nosaltres. Perquè sí, perquè ens ho mereixem:

DINAR

Aquest any, tant per a la quina de l’AMPA com per a la
nostra vam oferir-vos frankfurts i patates fregides, i ja us
podeu imaginar què vam fer amb el que va sobrar, no?
Mm… a dinar!

TALLER DE PAPIROFLÈXIA

Vam intentar fer una rosa. I dic «intentar», perquè és molt
difícil, la papiroflèxia! Però aquestes estones ens vénen
tan bé per desconnectar... i el que és més important: vam
riure moltíssim!

EXPOSICIÓ DE PAPIROFLÈXIA
El noi que ens va fer el taller de papiroflèxia, molt amable, ens va comentar
que faria una exposició de papiroflèxia
a Llançà i no vam dubtar a anar-hi. Ens
va encantar i vam aprofitar per anar a
la platja!
Mireu la foto... increïble, oi?

COL·LABOREM

Vam col·laborar amb l’ONG Children of Africa per Halloween i per Sant Jordi, amb l’AMPA pel playback infantil,
amb l’Ajuntament servint en el dinar de la gent gran i amb
l’Ajuntament de Figueres en l’acte Figueres amb els refugiats.
Per acabar, i no per això menys important (al contrari!), us
vull explicar la fira!

FUNDACIÓ
Ó MONA

Vam decidir anar a la Fundació Mona a Riudellots de la
Selva, i no sé per on començar... és tan maco com impactant. La noia que ens ho anava explicant tot era molt
simpàtica i ens va contestar totes les preguntes i dubtes
que teníem.
Si encara no hi heu anat... feu-ho ja!

GRANJA SUÉS
É

V
Vam
anar fins a Vilanova de la Muga plon
vvent i amb bicicleta...
però va valdre la pena.
p
Ens van ensenyar tot
E
el procediment, des
e
del menjar que donen
d
a les vaques, fins als
iiogurts boníssims que
fan! El tracte cap a nosaltres, immillorable: ens van deixar
tastar el que feien, i crec que no ens podria haver agradat
més! A mi m’han guanyat com a clienta!
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III FIRA DE L’ÀNEC
À

No sé per on començar... És pensar en la fira i la panxa
em fa pessigolles! L’esforç ha valgut tant la pena!
Aquest any vam decidir fer-la nocturna, ja que els altres
anys amb la calor no acabava d’anar bé. Hem fet els tastets al carrer (per cert! Gràcies a tots els que ens heu cuinat!), hem portat la Colla Castellera de Figueres, la Fairy
Artist per pintar les cares dels petits... i els grans!, els jocs
de fusta tradicionals gegants de Diverfesta, i la traca final:
els focs dels Senyors del Foc!
És difícil d’explicar, només ho entendreu del tot si hi vau
ser... Va ser MÀGIC!
La cara dels meus nens portava un somriure tota l’estona, encara que estiguessin cansats. Era tanta l’emoció
que expressaven! Jo vaig acabar plorant! Era una barreja
d’emoció i de poder dir «adéu, estrès». La fira porta moltíssima moltíssima feina. Han estat mesos d’estrès, mesos de pensar que no podia més, però a pesar de tot seguirem lluitant per fer coneguda la fira i, amb ella, el poble!
Tinc tanta gent a qui agrair tantes coses, que si em deixo
algú... de veritat, perdoneu-me. Són moltes les persones
que d’una manera o una altra ens ajudeu. En aquesta edició de la Fira de l’Ànec tothom hi va col·laborar d’una manera o altra. L’Ajuntament, El Far Actiu, l’AMPA, la majoria
dels firaires del poble i molts veïns. Gràcies!!!

AGRAÏMENTS

Vull agrair a en Jaume Coll (en Met) i a en Josep Trulls (en
Trempat) que estiguin sempre disposats a ajudar-nos. A
la Sara Pey, els cartells que ens fa desinteressadament. A
l’Anna Amer i a l’Elena Capablo, la paciència infinita que
tenen amb l’Atalaia. A l’Eva Roca, l’ajuda que ens brinda
sempre des de l’ombra. A la Norma Pérez, el suport que
ens dóna sempre i que ens deixés el garatge per a la fira.
A en Xavi, per ajudar-nos des de Coll Verd.
I, per descomptat, vull agrair als meus pares, Miquel i Eugènia, i a la meva parella, l’Edu, el fet que hi són sempre
per donar un cop de mà. Sense vosaltres la fira no sortiria
tan bé! I amb vosaltres ho tinc claríssim!
Gràcies de tot cor a tots els que ens ajudeu, ja sigui recollint (a les dues de la matinada el dia de la fira), ja sigui
oferint-nos material per les activitats, ja sigui venint a les
activitats que organitzem... No sabeu el que significa per
a nosaltres.

I gràcies als meus nens, que no em cansaré mai de dir
que estic súper orgullosa d’ells, que fem un equip fantàstic i que me’ls estimo amb bogeria.
Per acabar, us convido a passar pels nostres perfils de
Facebook i d’Instagram, on podeu trobar informació de
tot el que hem fet i del que farem. A més, podeu contactar
amb nosaltres a través de les xarxes socials o per correu
electrònic. Estarem encantats d’escoltar les propostes i
idees que tingueu!
Cristina Espadalé.
Presidenta de l’Associació Juvenil Atalaia.

Associació Juvenil Atalaia
@jovesdelfar
atalaia.elfar@gmail.com
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EL GRAN DICTAT

E

l passat dia 7 de juny, tota una colla de gent del poble vam anar a Barcelona per participar de públic en
el conegut programa del Gran Dictat de TV3. Vam
haver de desplaçar-nos amb autobús i el trajecte va durar
aproximadament un parell d’hores.
Quan vam arribar, vam dinar; uns en el bar de davant de
les instal·lacions de TV3 i els altres en una plaça on hi
passava un tramvia i ens divertíem mirant-lo.
Un cop vam acabar de dinar, vam entrar a l’edifici del
Gran Dictat on ens van acollir molt bé.
De seguida ens van acompanyar als serveis i després
vam entrar al plató. Ens va sobtar comprovar que el plató
és tan petit. El que passa és que amb les càmeres el fan
molt més gran. Quan vam estar asseguts, ens van explicar que gravaríem tres capítols. Per tant, hauríem de canviar-nos a cada gravació per tal que semblés que érem un
públic diferent a cadascun.

En Jordi, un noi molt simpàtic, ens entretenia durant les
estones que no gravàvem… i en Pere Pujolàs semblava
que li volia treure el protagonisme perquè li deia moltes
coses i ens feia riure molt.
Quan vam començar a gravar, vam quedar bocabadats
amb en Julià, un dels millors concursants que ha passat
pel programa.
A la mitja part, ens van repartir begudes i llaminadures
per tornar a agafar forces per continuar amb les gravacions. A la sortida, també ens van donar entrepans i motxilles per a tothom.
Alguns de nosaltres, com l’Oleguer Sagué, va tenir l’oportunitat de fer-se una foto amb en Julià. De tornada, dues
hores més d’autobús i vam arribar a casa.
La veritat és que va ser una experiència única que ens
va permetre aprendre una mica més de català i a no fer
tantes faltes d’ortografia.
Xènia Pujolàs i Laia Sala
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NOMS, RENOMS I MALNOMS DE LES
CASES D’EL FAR D’EMPORDÀ
Tenim una vegada més el plaer de conèixer la història d’algunes cases del nostre poble.
Volem tornar a recordar a tothom qui estigui interessat en fer-nos saber informació sobre la procedència del nom de
casa seva que ens ho pot fer arribar quan vulgui per publicar-ho en la pròxima edició.
Us donem les gràcies per endavant.

CAN MARSAL

Carrer de St. Martí, 2,
Cantonada Plaça Major

H

abitants actuals: Josep Marsal i Manolita Serrano.
Can Marsal crida l’atenció per la grandària de la
façana i el contrafort que recolza part de la paret
lateral. Aquesta casa que actualment veiem d’una peça,
té els seus orígens en la unió de dues cases veïnes: cal
Sastre i ca la Molinera.

Fins a principis dels anys noranta, can Marsal era
propietat de la família de can Caixes. Un dia passant pel
poble en Josep Marsal va veure el rètol de venda de la
casa i la va comprar. "La mestressa dels dos habitatges
era la Pepa de can Caixes, tot i que vaig fer els tractes
amb en Miquel, el fill. Vaig comprar una verdadera ruïna.
En aquells moments, a cal Sastre només hi havia uns
graners a baix i un paller a sobre.
Ca la Molinera, pel carrer de St. Martí era una casa amb
varis pisos estrets: una entrada pel carro i l’animal i tres
pisos més a sobre, comptant-hi les golfes”. Durant força
anys, en Josep va fer les obres de reconstrucció de la
casa i ara fa uns vint anys que s’hi van instal·lar. Des de
llavors, la casa ha adoptat el nom del propietari actual;
can Marsal.
Quan es va arrebossar la paret del lateral esquerre que
dóna al carrer St. Martí, just per sobre d’on hi ha el
contrafort, van sortir tres espitlleres. La paret d’un gruix
més que considerable, podria haver format part de la
muralla que tancava el recinte fortificat del poble. Per
tant, l’actual casa de can Marsal, molt probablement
devia formar part de la muralla, tal i com ens indica el
mapa que va presentar l’arqueòloga Anna M. Puig amb
les hipòtesis sobre les dimensions del recinte.

D
Delimitació
li it ió d
de l’l’emmurallat
ll t del
d l nuclili del
d l Far.
F

La Manolita i en Josep a
l’escala d’entrada.

La façana de can Marsal que dóna a la plaça, formada per la unió
de les dues cases: ca la Molinera i cal Sastre.

Rosa Maria Moret

La paret que hauria format part
de l’antiga muralla del poble en
època medieval.
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EL MAS PRADET

H

abitants actuals: Joaquim Clos i Dolors Casellas.
Cada vegada que entrem o sortim del poble del Far, direcció Figueres, passem pel costat de quatre masos molt propers a la carretera
i envoltats de camps de conreu. Després d’haver passat per sota de la
carretera general, direcció al Far, aquestes construccions ens queden a
mà esquerra, una darrera l’altra: el mas Clos, el mas Perpinyà, el mas
Pradet i can Pau.

El dia del casament d’en Joaquim i la Dolors
amb tots els convidats visitant el mas acabat de
construir.

La Dolors i en Joaquim davant de l’entrada del
mas a l’actualitat.

Els propietaris del mas Pradet són en Joaquim Clos Solà que va néixer al mas Lluís, conegut també com mas Xom
Gros (just a l’altra banda de la N-II), el 16 de maig de l’any 1936 i la Dolors Caselles Hortensi nascuda el dia 19 de febrer
de l’any 1944 al carrer Toribi Duran, núm. 17 de Castelló d’Empúries.
La parella es va casar a la basílica de Castelló d’Empúries el 17 d’abril de l’any 1968.
El mas Pradet, és una construcció relativament moderna. Aquest mas va ser projectat per l’arquitecte Josep Maria Pla
i Torres de Girona l’any 1966 i les obres van finalitzar l’any 1968. La construcció va ser llarga i feixuga donat que en
aquell moment, la Compañía Fecsa no va subministrar el corrent elèctric fins l’any 1967 i s’havia de pujar tot el material
amb la pala del tractor de manera gairebé manual.
En un primer moment, el nom del mas era Clos, però amb el temps aquest nom es va haver de desestimar ja que el
mas veí també s’anomenava mas Clos, propietat de Vicenç Clos i posar mas Xom Petit portava a embolics amb el
correu ja que el germà gran d’en Joaquim vivia al mas Xom Gros, no gaire lluny d’aquest. Finalment, en Joaquim i
la Dolors van decidir posar-li el nom de la finca on s’havia construït: mas Pradet. La finca en qüestió està situada al
polígon 1, parcel·la 48 del Pla de Pagès, juntament amb tres finques més de conreu que envolten el mas. D’aquesta
manera agafava un nom propi i completament diferent al dels masos veïns.
Amb el pas del temps, el mas ha anat agafant la forma actual i s’ha ampliat amb el cobert, la tanca que delimita el mas,
l’hort i diferents millores per tal d’acomodar-lo i modernitzar-lo.
Joaquim Clos i Solà

El mas P
Pradet
d t l’any
l’
1970 aprox., abans
b
d
de lla construcció
t
ió d
de lla N
N-IIII
i la modificació de la carretera municipal.
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La
L nevada
d del
d l di
dia 8 de
d març de
d l’any
l’
2010.
2010

Nota de la redacció: Malgrat que la revista FARUS edita els articles en llengua catalana, en aquest cas, la comissió
redactora ha cregut convenient publicar l’article de Can Suro tal i com ha estat redactat per tal de respectar al màxim
l’expressió del text i, d’aquesta manera, conservar el seu significat original.

CAN SURO
INCÓLUME GENERACIÓN TRAS GENERACIÓN.

Carrer de Baix, 2,
Més conegut actualment com LES QUADRES

H

abitants actuals: Mercedes Bosch, Ignacio Agelet de Saracibar, Raquel González i Mercedes,
Raquel i Javier Agelet de Saracibar González.

Localización de la masía.
Se trata de una casa, un corral, un pajar y era para
trillar contigua a la misma (el pajar citado hoy convertido en su base por terraza y se supone destruido durante la última parte del año 1880 dado
que desde esa fecha no consta en el Registro de la
Propiedad). Situada en el pueblo de Alfar y calle de
Baix, signada de número 43 (el corral signado con
el nº 42), de medida dos vessanes que linda al Este
con camino que dirige a esta ciudad (Figueras), al
Sur con don Juan Ripoll, al Oeste con los herederos
de don Martín Granés y dicho Ripoll y al Norte con
la restante mitad de la era. Esta finca es dependiente de la heredad denominada Manso Suro.
Así describe la localización de la casa el Registro
de la Propiedad de Figueras en anotación Finca 244
folio 135 del Libro V de Alfar, Tomo 302. Una vessana son 2187,40 m2, que en mi tierra Asturias, son
días 2 días de aradura aproximadamente (superficie
que podía labrar una yunta de bueyes durante un
día, en este caso 2 días).
Si queremos encontrar la evolución y mantenimiento de la casa así descrita, es necesario que la observemos desde varios puntos de vista, arquitectónico, el jurídico civil y el económico social.

Arquitectura
Si nos centramos en los requisitos arquitectónicos
de la casa decir que es una construcción popular
dispuesta en cuadras y vivienda superior distribuida en salón espacioso que hace las funciones de

repartidor central, amplia cocina y habitaciones
más pequeñas, estancias casi todas ellas con voltes catalanes y con amplias puertas de entrada que
aún se conservan. Esta distribución no es más que
la razón lógica, sencilla y práctica, consecuencia de
su uso por razones agrícolas y ganaderas, climatológicas y de situación en el territorio que ocupa. El
desván se encuentra hoy repartido en cuatro habitaciones sobre un techo en dos aguas, en cuyo
vértice se yergue y encuentra el medianil de la casa.
En pocas palabras resume el arquitecto modernista
Josep Puig i Cadafalch (1867-1956), la distribución
de las masías:
“Les masies catalanes, més que obra de l’arquitecte
serien obra de la naturalesa: la pagesia creix com
una flor del nostre paisatge, feta de la pedra de les
seves muntanyes, i del fang de les seves valls.”
Dentro del Inventario del Patrimonio Arquitectónico
de Cataluña aparece descrita esta casa como:
“Es tracta d’un edifici aïllat de planta rectangular
format per diversos cossos adossats, distribuït en
planta baixa, pis i golfes, i envoltat de jardí. Presenta les cobertes de teula d’un i dos vessants, amb un
tancat davanter a la façana principal. En general, les
obertures de l’edifici són rectangulars i estan bastides amb carreus de pedra ben escairats i les llindes
planes. A la façana de tramuntana, una de les finestres presenta la data “MDCCC” gravada a la llinda.
També hi ha diverses obertures bastides en maons,
com per exemple el portal d’accés a l’interior, de
mig punt, tot i que conserva els brancals bastits en
pedra. A l’interior, les estàncies estan cobertes amb
voltes rebaixades amb llunetes bastides en maons
disposats a sardinell o bé a pla, recolzades als murs
de pedra interiors. Es comuniquen mitjançant obertures de mig punt bastides en maons, algunes restituïdes. Destaca el forn de coure pa, bastit també
en maons.
La construcció està bastida amb pedres petites
sense escairar lligades amb morter de calç. Hi ha
diverses parts del parament bastides en maons, així
com les diferents refeccions efectuades per adaptar l’edifici al seu nou ús com a restaurant.”
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Enfoque jurídico

las legítimas paternas y maternas que les correspondían.

Desde la segunda posición me remonto a 1809
cuando ante el notario don José Puig y Pi en el
Castillo de Bagur, don Ignacio Suro y Freixas otorga testamento a favor de su hijo don Narciso Suro
i Pont,

Dado que don Ignacio Suro y Noguera falleció el 2
de mayo de 1883 sin hijos y le sucedieron en sus
bienes sus tres hermanas por iguales partes y porciones (su hermana Magdalena falleció el 18 de julio de 1878, sin sucesión), siendo esta la voluntad
de don Narciso Suro y Pont, de tal manera que se
mantenga las herencias por grados o generaciones.
Quedaban así nombradas herederos por sustitución
las hermanas Francisca, Micaela y Antonia.

“En todos los otros empero bienes míos muebles é
inmuebles, presentes i futuros, nombres voces derechos y acciones mías… cualesquiera y en cualquier
parte que reza y á mi me pertenezcan y correspondan ahora o en el futuro por cualquier nombre, título, causa ó razón, excepto de los que anteriormente
he dispuesto, heredero mío instituyo á Narciso Suro
y Pont, mi hijo y de dicha Francisca Suro i Pont
mi difunta mujer, común, legítimo y natural, si el día
de mi muerte vivirá y heredero mío querrá ser, y él
muerto á sus hijos é hijas, el uno después del otro,
de grado en grado, orden de primogenitura y derecho de preferencia entre ellos y ellas siempre guardando, prefiriendo los mayores á los menores y los
varones á las hembras. Y si el día de mi muerte dicho Narciso Suro y Pont mi hijo y heredero instituido no vivirá o vivirá y heredero mío no será porque
no querrá no podrá, ó lo será,…ó morirá sin hijos ni
hijas o los tales que ninguno de los cuales llegará á
edad de poder hacer testamento, en dichos casos
y en cada uno de aquellos á el sustituyo y heredero
mío universal instituyo a Jaime Suro y Pont otro hijo
mío y de la querida difunta mi mujer, común, legítimo y natural así y del modo y forma que del dicho
Narciso mi primer hijo y heredero instituido tengo
dispuesto y ordenado; y fallecido el dicho Jaime sin
hijos ni hijas á él sustituyo y heredera mía universal
instituyo a Teresa Suro y Pont impúber mi hija y de
la predicha mi difunta mujer, común, legítima y natural…; y faltando dicha Teresa sin hijos ni hijas á
ella sustituyo y heredero mío universal instituyo a
quien de derecho corresponda”
Don Narciso Suro y Pont que murió el 13 de enero de 1871 en Borrassà, cuando tenía 77 años de
edad, y ya viudo de doña María Noguera, instituyó
heredero a su hijo don Ignacio Suro y Noguera con
motivo del matrimonio de este hijo con Teresa Botas y Bas (mediante capitulaciones matrimoniales
en fecha de 1856 y del testamento de fecha 1870).
Las hijas de don Narciso, Magdalena, Francisca,
Micaela y Antonia ya habían sido satisfechas por
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En el año 1888 convienen las hermanas Suro y Noguera dividirse la herencia en tres partes iguales
mediante contrato y sin condiciones especiales entre ellas. Dos años más tarde fallece sin hijos Doña
Antonia Suro y Noguera pasando su patrimonio heredado a sus otras dos hermanas, por voluntad de
testamento de su difunto padre. Dándose así otra
división entre las dos hermanas Micaela y Francisca.
En el matrimonio de doña Micaela Suro y de Domingo Grau Gibert de 6 de noviembre de 1860 previnieron en capitulaciones que su primer hijo varón recibiera en herencia sus bienes. Habiendo fallecido
doña Micaela Suro el 2 de mayo de 1881, le sucede
su hijo don Narciso Grau Suro.
Don Narciso Grau Suro primogénito de doña Micaela y vecino de Borrassà falleció 20 de febrero
de 1914. Realiza testamento en la misma línea que
sus anteriores padres y abuelos, testa a favor de su
hijo primogénito don Ignacio Grau Casellas siendo
sus otros hermanos don Miguel, José María, Amparo, María Enriqueta, Inés y Mercedes. En este testamento de principios del siglo XIX, ya se estipula

La Mercedes Bosch, la Lluïsa Hospital i la Teresa Coll, rememorant
temps passats.

que podría disponer de los bienes de la herencia
mediante actos y contratos entre vivos.
Don Ignacio Grau Casellas recibe la herencia de su
padre en 1914 cuando tenía 16 años, había cursado
estudios de ingeniería agrícola, promoción de 1916,
directamente se encargaba de la producción y conservación de la heredad de Borrassà, de la que la
Casa Suro del Far formaba parte. Había sido secretario de la Junta Directiva de la Cámara Agrícola
de Girona de desde 1925. En 1930 consta como
parte de la Junta Social del Pantano de Crespià de
la Confederación Hidrográfica del Pirineo Oriental
entre otros órganos de representación. De su matrimonio con Doña Rosa Pérez Tolsanas, natural
de Llançà, no tuvo descendencia al sobrevenirle la
muerte, dado que falleció inesperadamente por fiebre de difteria el 5 de octubre de 1938, en la villa de
Borrassà de la que era natural y vecino.
Este hecho inesperado, junto a la también muerte
de una de las hermanas por la misma causa en pocas semanas, hizo que heredara su hermano don
Miguel Grau Casellas, el segundo en la línea de sucesión, ingeniero industrial y afincado en Valencia
devolviendo este la aportación dotal al matrimonio
resuelto, a Doña Rosa Pérez Tolsanas (19.128 pesetas de entonces), siendo este el punto de enlace
con la familia que actualmente es propietaria de la
casa y sus otras al menos 11 fincas que ocupan
un total de 15 hectáreas aproximadamente de terreno, en el municipio del Far. Esta devolución se
formalizó el 18 de septiembre de 1943. Doña Rosa
Pérez (la tía Rosita) falleció en la década de 1980 en
Llançà y es tía materna de Doña Mercedes Pérez
Bosch actual propietaria.

Un punto de vista económico social.
Desde el punto de vista económico-social, decir que
de la casa tenemos conocimiento de al menos cuatro generaciones de masovers y en su cumplimiento
se pagaban cuantías anuales de dinero (puede que
en especie también se recibiera aceite, ocas y otros
productos durante los primeros 40 años del siglo
XX), bien a la familia de Borrassà o bien en Llançà
donde se desplazó a vivir la tía Rosita, ya viuda,
luego que su madre volvió a dicha villa de la que
era natural. Desde comienzos de siglo XX usaban
del manso como lo que era, una unidad económica

de explotación rural económicamente autosuficiente. Las citadas generaciones, de la misma línea familiar, son las siguientes:
Pau Hospital Martí y Lola Llausás
Josep Hospital Llausás y Enriqueta Cros Serra
Lluís Coll Moll y Rosa Hospital Cros
Hermanos Coll Hospital ( Josep, Jaume y Teresa).
En un encuentro entrañable el 18 de septiembre de
2016 en nuestra casa, con Lluïsa Hospital (hermana de Rosa Hospital) y Teresa Coll, recordamos los
espacios y las distribuciones de antaño, pequeños
retazos de costumbres cotidianas, véase la hendidura del pasamanos de ladrillo visto de la escalera,
dónde abría almendra Lluïsa, l’aigüera, las repisas
y los fogones de carbón de la cocina, la generosa pastera que la viste, la gran chimenea que hoy
se mantiene en su forma y que calentaba la casa,
los muebles de l'àvia Enriqueta que se disponían en
el salón y en la habitación y que se encuentran en
actual uso, así como también descubrimos dónde
guardaba celosamente el chocolate recién comprado l´àvia para que su nieta no lo descubriera, en el
reloj de pié que preside la sala junto a la virgen del
Rosario en su hornacina, la larga mesa y bancos del
salón, las antiguas ventanas y sus contras ambas
de madera, las plantas que lucen el pozo y que entonces también cuidaban las amas de la casa.
No sin pocos esfuerzos, en la explotación se cultivaba y producía almendras, trigo, maíz, aceitunas y
el producto de los animales que por épocas fueron
sucediendo, vacas de carne y de leche (esta producción hacia finales de 1970 y en otra finca Can
Tuies), cerdos, gallinas, conejos, ocas y por último
producción de derivados del pago por medio de recién sociedad mercantil Coll-Verd.
Muchos de los productos finales se almacenaban
en las amplias y oscuras golfes de la casa, las almendras, las patatas, las cebollas, los ajos, el grano
(que se subía por las actuales y estrechos 15 pasos
de escaleras en fardos portadas por los hombres
de la familia y peones para las labores de temporada) y las pechugas de pato para secadero mediante cañas e hilos que se dispusieron en el techo
de las golfes por la familia Coll. Se utilizaba la parte
más baja de la casa como cuadra sin perjuicio de
que para la cría de pollos recién nacidos tuvieran
un ambiente más cálido y propicio en una parte
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pequeña de la primera planta, donde también se
encontraba el lavadero al lado del pozo y un pequeño rebost con abertura a la tramontana para mejor
conservación de los productos allí almacenados. La
era que conforma la casa junto con otra finca de la
misma propiedad, dónde actualmente se encuentra
el pajar, servía para la trilla y el almacenamiento en
forma de varal de la hierba seca. Este pajar también
se utilizaba para recogida de la paja y resguardo de
animales en el invierno.

de las familias y para que esa casa fuera refugio de
los hermanos desgraciados, sin perjuicio de la presión que suponían los créditos de las legítimas, las
dotes convenientemente ofrecidas por las hijas casaderas y las adaptaciones a las crisis financieras
provocadas por las variaciones de los precios de
los productos agrícolas que tuvieron lugar a finales
del siglo XIX.

En el actual patio de entrada se encuentran las escaleras de piedra principal de la casa, y la puerta
de la que era la cuadra entonces, para dar acceso
a ambas, a la era y a los abrevaderos de los animales mediante el pozo profundo del que hoy también
surte agua para riego del césped. Se conserva el
horno de pan en el fondo de la planta baja, aunque
el tiro de la chimenea ha sido suprimido. La casa
también se sirve, como antaño, por otra puerta que
da a la subida de la Iglesia, desde la primera planta.

Con la inestimable colaboración de mi familia, Mercedes Bosch Pérez e Ignacio Javier Agelet de Saracibar Bosch y de la familia Hospital-Coll. Que sea
este un elogio al tesón y constancia de las mujeres
que aunque pretéritas en otras épocas, con sus voces, hechos y bienes seguimos recordándolas.

El patio trasero de la casa (el corral que se describe
en el asiendo del Registro de la Propiedad, y los
restos del pajar, en forma de gran arco, citado más
arriba), es un espacio con tres fructíferos nísperos
y donde se dispone hoy la terraza del restaurante,
la zona de recreo de la familia y donde la familia
Coll-Hospital ocupaba un pequeño huerto, patio de
tierra y flores en el lineal del fondo.
Consta como principales inversiones en la casa durante el siglo XX la recuperación del techo de dos
aguas hecha en tiempos del abuelo Josep, obra de
la familia Pujolàs del Far y la adaptación de las cuadras como restaurante en el año 1990 por mi familia. Se aprecian otras reformas importantes pero se
pueden deber al siglo XIX o anteriores.
Uniendo disposiciones jurídicas civiles y contenido
económico social de la descripción hasta aquí hecha, citar las discusiones en Comisión del Senado
para informe del Proyecto del nuevo Código Civil
común de don Alonso Martínez y en particular las
estipulaciones de las legítimas y el contraste con la
libertad de testar, de tal modo que la institución del
hereu y el orden de primogenitura establecido, obedecían a una época y sus circunstancias es decir, a
mantener unido el patrimonio de bienes muebles e
inmuebles para satisfacer el uso autosuficiente de
las masías o casas solariegas para la conservación
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Raquel González Carbajal

Otras fuentes: Registro de la Propiedad, Manual de
derecho civil -Sucesiones de Manuel Lasarte, artículo de Ricard García-Orallo sobre “La gran propiedad endeudada: decadencia continuidad y recomposición de las élites rurales catalanas a finales del
s. XIX”, expuesto en el XIV Congreso Internacional
de Historia Agraria celebrado en Badajoz el 7-9 de
noviembre de 2013.

CRONOLOGIA HISTÒRICA DELS
MOLINS DEL FAR

A

mb motiu de la preparació del Quadern de la Revista
de Girona dedicat al Far, vam tenir ocasió de treballar
amb materials que ens aportàvem força notícies sobre
els molins del terme que fins aquell moment eren molt escasses i no gaire reculades. Des de la publicació del nostre
treball, hem tingut ocasió de consultar la documentadíssima
tesi doctoral d’en Josep Maria Gironella i Granés, historiador de Castelló d’Empúries, titulada “La mòlta de cereals i
el batanatge de teixits al comtat d’Empúries i al vescomtat
de Rocabertí. Finals del segle XIII i primera meitat del XIV”,
presentada a la Universitat de Barcelona el 2013, que aporta
gran quantitat de notícies inèdites sobre els molins comarcals en aquelles remotes èpoques. Per altra banda, nosaltres hem trobat alguna notícia més relacionada amb aquest
tema, i unificant les que ja estaven publicades al “Quadern”
juntament amb les que hem pogut recollir posteriorment,
ens ha semblat que seria interessant fer-ne un resum cronològic actualitzat. Abans de repassar l’enumeració de dades
renovades volem fer notar que els límits del terme del Far
en l’edat mitjana no són els mateixos que en l’actualitat, així
trobem que el molí de la Garriga que actualment pertany a
Fortià, consta en la documentació de l’època que estava situat dins el municipi del Far. En canvi el molí del Pi en aquell
moment se situava dins dels límits de Fortià.

Molí de Baix

1432. Fra Jaume Desfous, paborde del Far i Fortià del
monestir de Sant Pere de Rodes, establí (cedí a perpetuïtat a canvi d’un cens anual) aquest molí a Pere Santpol,
cavaller de Figueres. Sabem que anteriorment havia estat
propietat d’un personatge que es deia Estany de cognom, i que amb posterioritat a Santpol, va pertànyer a un
tal Gibert, del qual només sabem que renuncià al domini
directe sobre el molí.
1607. Pertanyia a Guillem Sampsó, moliner del Far.
1664. Era administrat per Pere Banús, pagès de Pau, el
qual actuava com a usufructuari dels béns de Magdalena
Banús i Sampsó, la seva esposa.
1741. Havia passat a mans dels Triter, pagesos del Far,
i passà a nomenar-se “Molí d’en Triter”. Aquesta denominació perdurà ocasionalment almenys fins l’any 1860
quan feia molt de temps que aquesta família ja no n’era
la propietària.
1803. Era propietat de la família Lliurella.
1862. Consta que el propietari era Tomàs Lliurella, comptava amb dues moles, però només en treballava una. Tenia una força útil equivalent a cinc cavalls de vapor. A
causa del cabal d’aigua insuficient només podia treballar
uns cent dies a l’any durant quatre hores al dia.
1898. El titular del negoci era Francesc Lliurella i tributava
anualment 17 pessetes i 29 cèntims, la meitat que el molí
de la Torre i el doble que el molí del Pi.

1928. Figura com a propietat de Jaume Aupí en el document pel qual aquest senyor es va vendre el molí al matrimoni Rafel Cornellà Bramon i Magdalena Ferrer Bruneli.
Aleshores el molí ja no funcionava com a tal, tot i que tenia
tots els components preparats per tornar-lo a utilitzar. S’ha
conservat la memòria de l’última persona que hi treballa,
el qual era conegut amb el sobrenom d’en Pere Moliner.
2016. Actualment l’antic molí és un mas que encara està
habitat i hi treballen els descendents directes del matrimoni Cornellà-Ferrer.

Molí d’en Grau

1287. És esmentat per primer cop amb el nom de molí de
Cruquella. Pertanyia a la pabordia de Fortià del monestir
de Sant Pere de Rodes. Aquell any fou arrendat a Perpinyà Bremon, veí del Far.
1313. Fou arrendat, juntament amb altres béns de l’esmentada pabordia, a Ramon Pinya, de Bas.
1323. Jaume Hort i Jaume Coll del Far n’eren els arrendataris, als quals els fou renovat el lloguer l’any següent pel
preu de 400 sous anuals.
1591. El seu propietari era Martirià Compte, pagès hisendat del lloc de Parets d’Empordà. Sabem que amb
anterioritat havia pertangut a un tal Moner. Com solia ser
habitual, el molí va ser arrendat pel seu titular a un moliner professional.
1777. Havia passat a mans de la família Gorgot de Figueres i era conegut com a “Molí d’en Gorgot”.
1804. Pertanyia a Josep Garau i Gorgot, doctor en lleis de
Figueres, i passà a nomenar-se “Molí d’en Grau”. Denominació que ha arribat a nosaltres.
1862. El seu propietari era Baltasar de Cremadells, veí
de Llançà. Segons les estadístiques oficials només funcionava quatre hores al dia i, de les dues moles amb què
comptava, només podia utilitzar-ne una a causa de la insuficiència d’aigua.
1911. Consta com a propietari Josep de Cremadells i Grau.

Molí del Pi

1351. Citat com a molí dels Pins. En aquesta data Bernat
de Fortià es ven el dret de percebre els rèdits d’aquest
molí per espai de dos anys.
1598. Bertran Orador, moliner n’era el propietari.
1627. En un inventari fet a la casa del moliner només constava d’una entrada i una sala en la qual hi havia taula i llit.
1634. Fou venut a l’encant públic i adquirit per Miquel Requesens, escrivent de Figueres. En el document consta
que amb anterioritat a l’esmentat Bertran Orador, el molí
havia estat pertinença de l’Hospital de Figueres.
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1743. Pertanyia a Maria Calvet Vilarnau Parella i Falquès,
vídua de Joan Parella i Calvet, de Besalú, la qual pagava
a l’abat de Sant Pere de Rodes un cens anual de 50 sous.
1775. Consta Josep Cairó com a moliner.
1862. Apareix escrit com a propietat d’un tal Salvador
Parés. El molí treballava uns 100 dies a l’any.

Molí de Ramon del Far

1282. Estava situat vora un rec que es deia de Sabat.
En aquesta data fou venut per Arnau Seguí, veguer del
comtat d’Empúries a Ramon Savarrés, de Fontcoberta,
pel preu de 667 sous.
1322. Fou sotsarrendat per espai d’un any pel seu llogater, Bernat Jordà, de Castelló d’Empúries, a Tomàs Puig,
del Far pel preu de 44 migeres d’ordi.

El Tornall

1301. Citat com a molí de Vila. Aquell any es produí una
protesta per part del monestir de Sant Pere de Rodes
al noble Gallard de Vilamalla, el qual des de que havia
heretat del seu pare el molí, no havia liquidat els corresponents censos.
1305. Citat com a molí de Vila. Aquell any fou arrendat pel
seu propietari, Gallard de Vilamalla a Andreu Vermell del
Far. La durada del contracte fou per un any i el preu del
lloguer de 200 sous i 8 migeres d’ordi.
1317. Continuava en mans de Gallard de Vilamalla. Aleshores comptava amb dues rodes draperes i una de bladera.
1341. Havia passat a mans de l’abadia de Santa Maria
de Roses. En aquesta data fou arrendat per un període
de dos anys a Jaume d’Horts de l’Oliva, pel preu de 30
lliures melgoreses anuals que havia de pagar en terminis
quatrimestrals.
1379. Fou establert per un representant de l’esmentat
monestir a un tal Guillem Oliveres, és a dir, passava a ser
el propietari útil Oliveres a canvi del pagament perpetu
d’un cens anual.
1572. Sabem que aquest any fou venut pel seu titular,
Galceran de Còrrec, però no ens ha pervingut el nom del
comprador.
1607. Consta que pertanyia a Rafel Ferrer, de Figueres, i
que anteriorment havia estat propietat d’un tal Poch.
1664. Havia passat per herència de la família Ferrer a la
nissaga Albanyà, de Torroella de Fluvià. Aquell any el seu
titular era Francesc Ferrer i Albanyà.
1692. És esmentat amb el nom de molí de n’Albanyà.
1743. Va ser capbrevat al monestir de Sant Pere de Rodes per Cosme Bosch i Albanyà.
1804. Havia perdut la condició de molí i havia estat reconvertit en Tornall o roda de pedra moguda per la força
de l’aigua que era utilitzada per esmolar les eines agrícoles. A partir d’aleshores fou conegut com el Tornall de
n’Albanyà.
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1823. Se l’esmenta com a ”tornall, antes molí, del magnífich Cosma Pont y Albanyà... del lloch de Torroella de
Fluvià”.
1960 (aproximadament). La mola de pedra del tornall encara era utilitzada per alguns ganiveters de Figueres.

Molí de la Torre

1336. Pertanyia al noble Guerau de Baseia. Aleshores ja
tenia aquest nom i l’ha mantingut fins avui.
1420. Pere de Batet, donzell de Sant Cristòfol les Fonts
el va vendre al prior de Santa Maria de Lladó, pel preu de
500 florins d’or.
Segle XVIII. El molí produïa una renda fixa anual al priorat de Lladó de 23 quarteres de blat franques de moltura
(aproximadament 1.840 quilos).
1862. Era propietat de Manuel Lleonsi. Aleshores Comptava amb tres moles i treballava dos-cents dies a l’any
durant sis hores diàries.
1903. Tenia dues moles i tributava 37 pessetes amb 18
cèntims, la contribució industrial més alta del municipi.
En morir Manel Lleonsi, l’heretà la seva vídua, Francesca
Gironès.
1903. Miquel Plana, comerciant de Barcelona, l’adquireix
i el converteix en una granja pionera de pollastres i de
vaques.
1911. Fou comprat per la cantant d’òpera de fama internacional Maria Pichot, més coneguda com a Maria Gay.
1916. El jove Salvador Dalí hi fa una curta estada que els
seus biògrafs consideren essencial en l’evolució del seu
art.
1998-2000. L’edifici del molí alberga un efímer museu
d’art naïf.
2014. Fou saquejat durant diversos dies per part d’uns
lladres que el deixaren en un estat d’abandó que encara
es manté.
Antoni Egea Codina i Erika Serna Coba

Dibuix publicat per
Albert Gurt en el seu article “El rec dels Molins”
als Annals de l’Institut
d’Estudis Empordanesos
(volum 34, any 2001) en
el qual es pot resseguir
el curs de rec Àlguema
des de Santa Llogaia fins
al mar amb els molins
que hi havia a les seves
vores. Aquí faltaria el Tornall, les ruïnes del qual
són situades vora aquest
canal, entre els molins
d’en Grau i de Baix.

CONVERSA AMB LA CRISTINA,
FINS ARA LA NOSTRA CARTERA
Aquest passat estiu, amb la col·laboració de la meva
tia Marta, vaig entrevistar a la Cristina, la persona
que ens ha portat les cartes durant aquests darrers
30 anys. En tots aquest anys sabia a on i a quina
hora ens podia trobar per entregar-nos els paquets
encara que l’adreça no fos la correcta.
Ens ha atès a la casa on passa els estius amb la
seva família, a l’Armentera. Hem parlat amb una
Cristina alegre i relaxada gaudint del seus últims
dies de vacances.
Amb tants anys de tracte ha vist l’evolució de les
nostres vides mentre ens portava tota mena de
correspondència; ens portava propaganda, paquets
quan hi havia un nadó a la família, factures, cartes
diverses als negocis del poble, fins i tot ens ha
explicat que els Reis Mags d’Orient li han demanat
col·laboració per portar “regals”, en definitiva, que
ha vist com anaven canviant les nostres vides.
Paral·lelament, nosaltres també hem sabut com li ha
anat la vida, vam saber que va conèixer en Ramon el
seu company i més tard va néixer en Roger que s’ha
convertit en un simpàtic adolescent i bon estudiant.
Després de parlar d’aspectes de la nostra vida
vam parlar del país i de la seva feina. El resultat de
l’entrevista és el següent:
Per què vas decidir ser cartera?
La meva família em van fer saber que hi havia una plaça de
cartera a l’Armentera i vaig dir: “ah! Mira, ja m’agradaria,
perquè sempre m’ha agradat venir aquí a l’Armentera”. I
em vaig presentar a l’examen. Hi havia tres places: la de
l’Armentera, la del Far d’Empordà i una a Riudarenes. La
de l’Armentera la va guanyar un noi que viu a l’Armentera
i jo vaig quedar segona.
Des de quina edat fas aquesta feina?
Tan sols tenia 19 anys quan vaig presentar-me a les
oposicions. Les vaig guanyar i vaig començar a fer de
cartera. Mira, tenia un any menys que l’Arnau, el teu cosí.
Quin va ser el teu primer destí?
El vostre poble i la resta de l’agrupació. He estat 30 anys
allà mateix sense moure’m i no tenia cap ganes de canviar
de lloc.

Recordes quin va ser el primer dia que vas repartir a
El Far d’Empordà?
(Contesta sense dubtar)
Sí, el 16 de desembre de 1985. El primer dia vaig anar
molt malament i vaig acabar a les 6 de la tarda.
Quina era l’agrupació de pobles que reparties?
El Far d’Empordà, Fortià, Riumors, Siurana i Vilamalla.
Portava les cartes del taller del teu avi Eudald (Siurana)
i les de casa vostra (El Far d’Empordà) perquè teníeu la
mateixa cartera.
Per això tots tenen el codi postal 17469?
Efectivament, tots aquests pobles tenien la mateixa
cartera i per tant tenen el mateix codi.
Hi ha més pobles que el tenen?
Bona pregunta! Feia poc que havia començat a treballar
de cartera quan van introduir aquest codi per millorar el
servei postal.
Aquest sistema de codis postals es va estructurar des d’un
dels despatxos de Madrid que no coneixien el territori.
A més dels pobles que jo repartia també el tenia la
població de Colera. Durant molts anys les cartes de
Colera passaven primer per Vilamalla però actualment ja
s’ha arreglat.
En què consisteix la feina d’una cartera rural?
Una diferència significativa de repartir correspondència
a les ciutats i l’àmbit rural és que les adreces de les
ciutats són molt més completes i en els pobles són molt
més incompletes i “t’has de buscar la vida per trobar les
persones”.
Quant de temps tardaves en classificar les cartes?
Al començament tardava un parell d’hores. Començava a
repartir cap a les 9:00 h.
Però aquests últims cinc anys des que als carters rurals
ens van fer anar a l’oficina de Figueres repartia més tard.
Abans de seleccionar les cartes dels nostres pobles els
carters rurals havíem de destriar totes les de les altres
saques i també ens feien fer altres feines administratives
per estalviar-se personal.
T’has parat a pensar quants paquets i cartes reparties
de mitjana en una jornada?
Diàriament es repartien una mitjana de 800 cartes i uns 60
o 70 certificats i paquets.
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Però no en vaig aprendre i més recentment, l’any 2010, em
vaig trobar amb una altra nevada i volia acabar de repartir
sense mesurar prou bé el risc que això comportava i això
va preocupar molt al meu marit.

Quins tipus d’enviaments reparteixes?
Paquets i moltes cartes.
Quin és el paquet més estrany que has entregat?
Buff! He portat paquets de molts tipus: rodes, manillars de
bicicleta, paquets amb xoriço que desprenien una forta
olor. Però el més estrany de tots va ser una “verdulera”.
Estàs contenta de la feina que fas?
Sí, molt contenta. Des de bon començament em va
agradar molt fer aquesta feina. El primer any venia a
repartir en moto i mira si estava contenta que quan sortia
del poble cantava mentre conduïa pel camí que va cap al
Mas de la Gruta.
Què és el que més t’agrada de la teva feina?
El que més m’agrada és conèixer gent, parlar amb ells i
no estar tancada en un despatx.
Alguna vegada has tingut problemes per lliurar alguna
carta?
Sí, alguna vegada. Hi ha cartes que no són ben rebudes.

Amb aquesta nova era digital quin serà el paper dels
carters?
Crec que és un ofici en perill d’extinció però no perquè
s’envien menys cartes en paper ja que el futur està en
l’entrega de paquets.
Si no s’hi posa remei, la mala gestió empresarial,
estructures jeràrquiques antiquades i la poca competitivitat
amb les empreses del sector tendeix a fer desaparèixer el
servei postal tal com el coneixem.
Per acabar voldria fer-te dues preguntes que no estan
relacionades amb la teva feina:
1- Una de caire més personal: Què t’agrada fer en el
teu temps lliure?
M’agrada molt ballar, anar al cinema i llegir. Però sobretot
passar moltes estones a l’Armentera.
2- L’altra de l’actualitat: Creus que sortirem de la
crisi?
Sí, sóc molt positiva. També hi pot ajudar si aconseguim
sortir d’Espanya.
Han passat uns mesos des que la Cristina està en el seu
nou destí (barri de la ciutat de Girona, proper a casa seva)
i encara recorda els noms dels veïns del nostre poble.
Hem tingut molta sort de tenir-la de cartera durant tots
aquests anys. És una persona molt treballadora que
arribava a quarts de sis del matí a Vilamalla per fer la seva
feina amb diligència i amabilitat.
Aquesta entrevista també serveix per donar-li les gràcies
pel servei que ha fet durant aquests anys i desitjar-li molta
sort en el nou lloc de treball (estem segurs que la tindrà).
Eudald Cald
Caldas Ferrés

I en tots aquests anys no ha sentit curiositat per obrir
una carta?
No mai, quan passen tantes cartes per les teves mans no
en tens ganes.
De totes maneres hi ha gent que et té tanta confiança
que te les ensenyen ells mateixos. Sobretot les multes
de trànsit, per esbrinar on es troba el punt quilomètric en
qüestió.
Explica’ns algunes anècdotes dels anys que has estat
repartint en aquests pobles.
El gener de 1986 va nevar molt i jo tossuda volia repartir
les cartes amb la moto i me’n vaig veure un bull per sortirme’n.
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CINEMA AMB LA JÚLIA

Q

uan em van demanar escriure sobre alguna pellícula que hagués vist recentment, vaig pensar en
Heidi. Us faré un breu resum i llavors us donaré el
meu humil punt de vista.

sa que passa tot. Potser hauria de ser una pel·lícula que
durés tres hores o bé haver fet una trilogia. A mi em va
semblar curta. Penso que temes importants de la trama
els van passar gairebé per sobre...

L’òrfena Heidi (Anuk Steffen) passa els dies més feliços
de la seva infància amb el seu solitari avi, el vell dels Alps
(Bruno Ganz), aïllat en una modesta cabanya dels Alps.
Amb el seu amic Peter el cabrer (Quirin Agrippi), cuida les
dues cabres de l’avi i gaudeix de la llibertat de les muntanyes. Però de cop i volta, la felicitat s’acaba quan la
seva tia Dete (Anna Schinz) se l’emporta a Frankfurt. Allà,
amb la família de l’adinerat Sr. Seseman (Maxim Mehmet)
es converteix en l’única amiga de la Clara (Isabelle Ottman), la filla d’aquest que va amb cadira de rodes, i que
aprenen a llegir i a escriure sota les ordres de la senyoreta Rottenmeier (Katharina Schüttler). Tot i que l’amistat
entre elles dues és cada vegada més gran i que l’àvia de
la Clara (Hannelore Hoger) desperta a Heidi l’interès per
aprendre a llegir i a escriure, res no atura l’enyorança que
sent Heidi cap a les muntanyes.

Vaig anar a la sessió acompanyada per la Júlia, la meva
filla de 6 anys, i us he de dir que ella ha mirat els dibuixos
de Heidi força vegades. Però vaig descobrir a la pel·lícula
que no tenia ni idea de què anava!!! La va sorprendre que
la tia de la Heidi la deixés amb l’avi. El caràcter de l’avi
(que jo l’hagués fet més dur). Que la tia s’emportés a la
Heidi i li paguessin diners (al món dels nens això no passa). Per què la Clara i la Heidi vivien amb la Senyoreta
Rottenmeier, que sempre s’enfadava per totes les coses i
no tolerava res? Per què no deixaven tornar a Heidi amb
el seu avi? I fins aquí una gran multitud de preguntes.
Us asseguro que la va fer pensar molt i molt!!! I va sortir
entristida, pensant que la Heidi, que es passa tota la pellícula amb un somriure molt forçat, en el fons no és gens
feliç.

Fins aquí la sinopsi d’aquesta típica pel·lícula que tots
coneixem força bé. Però jo us he de dir que em va decebre no pel paisatge ni pels decorats, sinó per la rapide-
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Anna Bardera Batlle

L’EDUCACIÓ DELS NOSTRES FILLS

R

ecentment a La Vanguardia es va publicar una llista
de conductes dels pares que obstaculitzen l’educació dels fills.

Potser algunes són exagerades i es podrien interpretar
de forma diferent si ets pare o si ets mestre, però en general crec que ens fan reflexionar. Com a mínim a mi sí.

1. Estudiar amb ells.

Els pares, segons diuen els experts, hem de ser al seu
costat, vetllar perquè tinguin el seu espai i temps per fer
la feina i ajudar-los a organitzar-se si són molt petits. I
a mesura que es fan grans hem d’anar-los deixant sols.
D’aquesta manera evitarem que siguin dependents.

2. Solucionar-los-hi tot.

No els hi hem de resoldre els problemes i els errors. Han
d’aprendre a fer-ho sols. Si a vegades els demanen feines
o treballs per fer a casa que són difícils i no saben per on
començar potser sí que caldrà ajudar-los.

3. Centrar-ho tot en l’estudi.

No podem fer que la formació dels nostres fills sigui l’eix
de la vida familiar perquè pot fer malbé la relació. És clar
que a vegades tenen tanta feina a fer quan surten de l’escola que no queda gaire temps per a fer res més ni per
gaudir de la família.

4. Voler genis.

Sobreestimular els nostres fills provoca l’efecte contrari.
No cal tenir pressa perquè ho aprenguin tot i de ben petits. L’educació és un procés a llarg termini.

5. Premiar les notes.

Les notes no s’haurien ni de premiar ni de castigar. Cal
felicitar-los si ho fan bé o analitzar què li fa falta per a
poder treure millors resultats. És veritat però que quan
són petits els nens no tenen aquest problema, és quan
comencen a fer exàmens que apareix aquest esperit de
competència entre ells, que no ajuda ni als que són excessivament bons ni als que tenen una dificultat per a
seguir els estudis.

6. Disfressar la ganduleria.

No hem de justificar el fracàs dient que els nostres fills
tenen un trastorn, quan en realitat el que té és mandra
de fer les coses. Però també és ben cert que hi ha nens
que tenen dificultats d’aprenentatge. Tant l’escola com

la família han de fer tot el que calgui per ajudar al nen a
adaptar-se a la seva manera d’aprendre.

7. Exercir de detectius.

No podem controlar tot el que fan perquè genera desconfiança. Cal acompanyar-los però des de la distància.

8. Utilitzar l’estudi com a peatge.

Fer els deures, llegir, realitzar un treball, estudiar per un
examen no és un càstig i cal que entenguin que els serveix per a tenir millors resultats si s’esforcen i s’hi dediquen. Això és molt fàcil de dir, dur-ho a la pràctica ja és
més difícil.

9. Projectar-se en els ﬁlls.

Hem de tenir clar què els agrada als nostres fills, que pot
no coincidir amb allò que nosaltres creiem que és millor
pel seu futur.

10. No respectar la línia escolar.

El model i el mètode educatiu que vam seguir nosaltres
pot no ser el millor pels nostres fills en l’actualitat. Hauríem de respectar el mètode educatiu de l’escola que hem
triat pels nostres fills i no interferir i mostrar el desacord
amb els professors davant dels nostres fills. Tot i que
crec que si alguna cosa no va bé o no hi estic d’acord,
amb educació i respecte, hem de poder manifestar-ho
als mestres de seguida.
En el fons el que crec és que el sentit comú, la tolerància, la constància i la bona educació és el que hauria de
servir-nos per a educar als nostres fills. La paciència i el
bon humor també són dos ingredients que no ens haurien de faltar mai, sobretot perquè els nens
no neixen amb manual d’instruccions i a fer de pares
se n’aprèn dia a dia,
a vegades ens surt
millor i d’altres no,
però sempre amb
un somriure. En aquest
sentit us recomano els
vídeos de conferències que fa Carles
Capdevila i que els
podeu trobar al
Youtube, sobretot
el d’“Educar amb
humor”.
Sara Bayés Quer
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VIATGE ALS ESTATS UNITS

L

es meves vacances aquest estiu van ser molt especials: vaig anar a
Seattle, que és als Estats Units, per conèixer on viuen la tia Alba i el
“tiu” Andreu.

Primer vaig estar 2 dies a Los Angeles, a Disneyland i vaig pujar a moltes
atraccions i vaig veure personatges com en Mickey, l'Anna i l'Elsa de Frozen
i el Rayo Mc Queen.
Després vam anar a Seattle.
Hi vam ser el 4th of July i va ser fantàstic. Vam fer un pícnic en un parc i
quan va ser de nit van fer els focs artificials. Són molt llargs i molt bonics. Va
passar un helicòpter amb la bandera americana fent voltes pel llac, després
van posar l'himne americà i tothom el cantava.
També una cosa molt xula era l'SPACE NEEDLE que era una torre que es va
construir per una exposició universal. No hi vam pujar perquè ens va agradar més pujar a la COLUMBIA TOWER que és la més alta de Seattle, té 75
pisos i es veu tota la ciutat.
Vam visitar la UW (UNIVERSITY OF WASHINGTON) que és on estudia i
treballa el meu “tiu” i també les oficines de Booking que és on treballa la
meva tia.
Allà a Seattle hi ha dos llacs, el lake Union on ens hi vam passejar amb canoa i el lake Washington on hi vam anar amb kayac. Hi ha unes cases molt
famoses al llac que floten, es diuen Floating Homes.
Vam visitar els BALLARDS LOCKS. És una construcció que serveix perquè
els vaixells puguin anar del mar al llac. Per allà també passen els salmons
perquè aprofiten i marxen quan són petits i tornen quan són vells.
L'esport que més els agrada és el futbol americà i el seu equip són els
Seahawks.
L'equip del nostre futbol és el Sunders. També els agrada molt el beisbol i
l'equip és els Mariners.
Vivíem a casa la tia Alba i el “tiu” Andreu, veiem tots el dibuixos en anglès,
per moure'ns per la ciutat fèiem servir el bus i una vegada el ferri. Anàvem a
comprar el menjar al supermercat que era com els d'aquí però els paquets
eren més grans i ens donaven moltes bosses de paper.
El que més m'agradava per esmorzar eren els bagels que són unes torradetes rodones i també les hamburgueses i el fish and chips.
Ens ho vam passar molt bé.
Abril Tamayo Bayés
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DE MUNTANYES 2016

J

a hem passat la festa de Sant Martí i la revista Farus
ja és al carrer, comencem un nou any excursionista.

Volíem anar a l’Albera, però bufa una tramuntana
que ens fa canviar de direcció i ens n’anem cap al cantó
de Banyoles, ja que allà no hi arriba. Dit i fet enfilem cap a
l’ermita de Sant Patllari. Una excursió facileta sense gaire
pujada i de tres horetes. Érem més de 20 i venien moltes
criatures. Tothom va pujar la mar de bé i va quedar meravellat de la vista que es contempla des d’allà dalt.
En baixar hi va haver gent que comentà que no havia
estat mai a Les Estunes, unes esquerdes a les roques de
travertí. Com que les teníem allà mateix ens hi vam parar
i ens vam ficar a l’esquerda principal on hi ha trossos que
hi has de passar de cantó, perquè el cul o la panxa no
passen.
En sortir, era ja hora de dinar i com que feia un sol preciós, ho vam fer a la vora de l’estany on els nens s’ho van
passar molt bé jugant i donant menjar als ànecs.
I ara comencem el 2016.

Sant Joan de l’Albera

poder repetir la dita “de Salses a Guardamar i de Fraga a
Maó, una sola llengua i una sola nació”.
A l’estiu s’han fet dues sortides, una de Llançà a Garbet de tarda-nit, i l’altra de dia de l’Almadrava a la cala
Rustella. Aquí sí que es va patir… es va encertar el dia
més calorós de tot l’estiu i això que ja era setembre, sort
d’estar prop de l’aigua i poder-nos remullar i també agrair
a l’hora de dinar l’ombra del pi de cala Rustella.

“Caminante, no hay camino, se hace camino al andar…!”
Ho deia Machado i caminar és una filosofia de vida, de
vida a l’aire lliure, de vida per l’entrenament, per l’agilitat
física i mental, tu i els teus pensaments en el silenci del
que escolta solament les passes, i la remor del trepig de
les fulles seques.
És l’educació en l’esforç i la superació personal per aconseguir l’objectiu proposat.
Aquest any s’ha sortit gairebé cada mes. A començament d’any es va proposar anar a la neu a Vallter s’havia
programat pels nens, però no sabem perquè no va tenir
l’èxit de les altres vegades, sols hi havia un nen i 5 o 6
persones grans. Tan bé que s’ho havien passat l’altre any
a Núria…

De Llançàà a G
Garbet

S’ha anat a Talaixà, a Sallfort, a Les Salines, al Puigsacalm que aquesta vegada no hi havia boira i vam poder
veure fins a Montserrat. A Sant Cristau de l’Albera, vam
ser força gent i tothom ho trobà molt bonic ja que el camí
passa per la cara nord de l’Albera, veient-se tots els poblets del Rosselló amb l’estany de Salses al fons. Vam

De l’Almadrava a cala Murtra i cala Rustella

Ara queda pendent anar al Roc de Frausa des de Les Salines, esperem que tothom hagi carregat les piles i ens ho
passem bé com sempre, i sense perdre de vista l’objectiu
que els nens que ens acompanyin s’eduquin en l’esforç.
Fina Company
De Sadernes a Talaixà
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LES CIGONYES A L’EMPORDÀ

E

l passat dos de setembre d’enguany els que passejàvem per Figueres al cap vespre vam poder gaudir
de l’espectacle de més de 50 cigonyes que havien
escollit els teulats, les grues i el campanar de Sant Pere
per a passar-hi la nit. Pocs dies després, el dia nou, un
centenar de cigonyes voleiaven per sobre el Camp dels
Enginyers, a Vilafant.
Ja fa una bona colla d’anys que la cigonya blanca (Ciconia ciconia) és ben fàcil de veure a les nostres contrades.
La recuperació de les maresmes empordaneses de les
que ara en celebrem els 40 anys de l’inici de la campanya
per la seva recuperació, i que portà a la creació del Parc
dels Aiguamolls de l’Empordà, permeté, de primeres que
tornés a ser habitual gaudir dels estols de cigonyes migrants i poc després, gràcies a la seva reintroducció com
a nidificant, la seva observació sovintejada i propera al
llarg de tot l’any.
L’amic Jordi Sargatal dirigí aquesta tornada de la cigonya a l’Empordà com au nidificant. Primer fou al mateix
Parc dels Aiguamolls (amb la cigonya Guita com a protagonista que encara molts recordem amb emoció), i posteriorment al Castell de Peralada on una altra colònia hi
ha reeixit. L’èxit d’aquest procés és indiscutible i avui en
dia no és gens sorprenent que passejant o conduint per
la plana empordanesa, puguem gaudir de l’esplèndida
imatge d’aquest ocell cama-roig i de cos blanc i negre.
I si, entre març i juliol, ens acostem al Cortalet o al mur
sud del Castell de Peralada podrem ser testimonis del
magnífic espectacle de la nidificació d’aquests fantàstics
camallargs.
I al nostre poble, El Far? Doncs tampoc és infreqüent
observar-ne. Si estem atents a primera hora del dia i al
capvespre algunes vegades sobrevolen casa nostra. Si
passem prop del Manol, quan hi ha basses a la seva guadianesca llera, no serà estrany de veure’n alguna.
I a la tardor i inici de primavera, de tant en tant tenim el
goig de rebre la visita d’alguns exemplars que estan de
viatge i decideixen passar la vetllada al nostre poble, al

La cigonya de Cal Ferrer Vell
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campanar de l’església de Sant Martí. Alguna vegada vénen a presentar els seus respectes a la cigonya “de mentida” que tenim instal·lada a cal Ferrer Vell. Però desenganyades, solen marxar cap al campanar que els mereix
més confiança, suposo.
Probablement més d’un s’estarà fent una pregunta. Algun dia podria criar la cigonya al nostre poble?
La resposta és que no és impossible. L’Empordà té una
bona població estable de cigonyes que es va estenent i,
per tant, la possibilitat existeix. Si viatgem un xic al sud o
cap al nord, podrem veure campanars, alts teulats, torres
i altres construccions humanes ocupades amb nius de
cigonya.
Però hi ha una circumstància que de moment ens fa ser
prudents. Us hi fixeu que a l’Empordà totes les cigonyes
crien en arbres i cap ho fa en construccions? Per què?
L’explicació la trobem en el mateix procés de reintroducció.
Les cigonyes empordaneses, tant les del Parc dels Aiguamolls com les del castell de Peralada es van reintroduir preparant-los estructures per a que nidifiquessin en
arbres. I així va ser i amb un èxit indiscutible. Passa, però,
que els pollets de cigonya que han nascut en un arbre
quan són adults trien també un arbre per a criar; un tema
“cultural”, per tant.
Els elfarencs i altres empordanesos que frisem perquè
aquesta bonica au faci niu al nostre poble haurem d’esperar que un d’aquests viatgers nascut en un campanar
o una altra construcció humana s’enamori del nostre país
i decideixi fer provatura en un dels nostres campanars i
tingui èxit i trobi parella entre alguna de les cigonyes passavolants o, perquè no, convenci a alguna jova cigonya
empordanesa de canviar de costums.
El nostre repte és fer-los les coses fàcils mantenint la
nostra terra acollidora on persones i natura visquin de
manera prou equilibrada fent possible que civilitat no estigui mai renyit amb respecte i estima per l’entorn en el
que vivim i en vivim.

Cigonya al campanar de l’església de Sant Martí

Nius de cigonya al Cortalet

Aquesta tarda de setembre quan estic escrivint aquestes
línies m’arriba la notícia que al Matà, els antics arrossars
de Sant Pere, una cigonya negra (Ciconia nigra), una espècie molt més rara i infreqüent, hi fa estada aquest vespre. La notícia ens anima a pensar que les nostres terres
segueixen essent acollidores per als nostres amics els
ocells i els empordanesos tenim l’oportunitat de mantenir

i millorar un entorn del que formem part i tenim el deure
de preservar per a nosaltres i per als que ens seguiran en
generacions futures.
Quan un dia la cigonya faci niu a El Far d’Empordà serà
perquè els elfarencs i els empordanesos haurem sabut
mantenir casa nostra prou acollidora.
Joan Morales

2017 FIGUERES CAPITAL DE LA SARDANA
figuerenc, i creador de la sardana moderna, Pep Ventura.
Una base que servirà d’excusa per organitzar xerrades, conferències, exposicions, ballades, per potenciar el tradicional
Aplec de Sardanes, el 56è, fer estrenes, concerts de música
per a cobla... Es crearan activitats per a les escoles, entitats i
associacions perquè tothom pugui conèixer la figura de Pep
Ventura i el món de la sardana.

E

l proper any 2017 Figueres serà la capital de la Sardana. Aquesta serà la cinquena edició, després d’Arenys
de Munt, Barcelona, Calella i Mollerussa. La capital de
la Sardana té com a objectius contribuir a divulgar el conreu
de la sardana, incrementar el seu prestigi social i cultural en
tots els territoris de Catalunya, i també promoure el municipi
designat com a Capital de la Sardana dins i fora del país.
La comissió capital de la Sardana, entitat independent que
pertany a la societat civil i està formada per la Confederació
Sardanista de Catalunya i l’Obra del Ballet Popular, és qui ha
implantat i desenvolupa la capitalitat de la Sardana.
Figueres exercirà aquest paper amb un projecte basat en
la commemoració del bicentenari del naixement del músic

P
Pep Ventura va transformar la histtòria de la sardana d’una manera
ttranscendental, és per això que és
iimportant que en fem ressò. Va ser
u
un personatge molt popular a la Fig
gueres del segle XIX, virtuós instrum
mentista
de tenora i gran composit
tor.
Tot un ídol a les festes majors
e
empordaneses.
Destacà perquè
c
contribuí
a desenvolupar la sardan llarga, trencant l’esquema fix
na
d compassos de la sardana curta
de
t
tradicional.
I també per reformar la
cobla, afegint-hi instruments de metall, el contrabaix, i molt
especialment la nova tenora construïda per Andreu Toron.
La seva obra formada per més de 550 peces, entre sardanes
i obres corals, es conserva a l’arxiu de l’Orfeó Català, al Palau de la Música Catalana de Barcelona.
Maria Company i Coll
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QUAN DE TOT EN DIEM ECOLÒGIC

D

arrerament, quan fem les nostres compres habituals observem la quantitat de productes que venen anunciats als supermercats, botigues locals o
als mitjans de comunicació com a “verds” i “ecològics”.
Aquesta tendència està augmentant considerablement
en els últims anys gràcies a la seva elevada demanda. La
moda comercial ha convertit el màrqueting verd o ecomarquèting en una estratègia de competitivitat entre les
empreses que veuen el tema “ecològic” com una oportunitat de mercat.
Però, és verídica tota la informació que trobem? Els aliments que consumim, un cotxe, roba i altres productes, es poden considerar tots “ecològics”? O, es tracta
només d’estratègies publicitàries per millorar la imatge
d’algunes empreses o productes, o publicitat ecològica
enganyosa.
Parlem tant de productes, com d’aliments ecològics. Utilitzem aquest adjectiu per denominar tant els productes
KM0, o venda de proximitat, a tall d’exemple. Pel consumidor final tot és ecològic!!
Centrant-nos sobretot amb l’alimentació, quina és la diferència entre un producte ecològic, KM0 o de venda de
proximitat?
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Els aliments ecològics són els que han estat obtinguts
amb ingredients sense afegir-hi res més. Es produeixen
seguint els coneixements tradicionals d’agricultors i ramaders, i de l’elaboració d’aliments, però alhora integren
els progressos científics més actuals. Responen a les
preocupacions socials, mediambientals i de seguretat
alimentària.
El seu etiquetatge especial representa una opció de garantia. La certificació de l’activitat de totes les empreses que intervenen en l’elaboració d’un aliment ecològic
permet que els consumidors d’aquest tipus d’aliments
tinguin totes les garanties de la integritat ecològica dels
productes certificats. El sistema de control i certificació
s’aplica al llarg de tota la cadena, des del camp i la granja, fins que el producte queda disposat per a la seva venda al consumidor final. Així doncs, el sistema de control
específic de la producció ecològica acaba en l’empresa
que realitza l’envasament i l’etiquetatge del producte en
un envàs no manipulable o, en el cas dels productes que
es venen a granel o fraccionats, el control arriba fins a
l’empresa o establiment que realitza la venda directa al
consumidor final.
La producció agroalimentària ecològica està regulada
per una normativa de la Unió Europea, que estableix les
exigències en el camp de la producció vegetal i animal,
l’elaboració i comercialització de productes alimentaris,
així com el sistema d’inspecció, la certificació i l’etiquetatge. El resultat és que els aliments ecològics estan sotmesos a uns controls molt estrictes, realitzats per entitats
de certificació autoritzades i degudament acreditades. A
Catalunya, la inspecció i certificació dels aliments ecològics les realitza el Consell Català de la Producció Agrària

Ecològica. Per reconèixer un aliment ecològic només cal
recordar que aquests s’identifiquen mitjançant els termes ecològic, eco, biològic, bio i orgànic, reservats en
exclusiva als aliments obtinguts aplicant aquest sistema
de producció.
Les empreses que comercialitzen productes ecològics
han d’acompanyar els seus productes d’un document o
un etiquetatge dirigit al client, on s’especifica la identificació d’aquesta empresa, la data de confecció, el llistat
dels productes i la seva qualificació i quantitat (diferenciant clarament els productes ecològics dels no ecològics) el codi del CCPAE i el número d’identificació de la
comanda.
Els defensors dels productes KM 0 destaquen sobretot
la importància que productors i consumidors estiguin el
més aprop possible. S’apunten al moviment «Slow food»
(menjar lent en contraposició del menjar ràpid).
Països com Regne Unit, França o Itàlia aposten cada cop
més per aquest tipus de producció i consum local per
beneficiar-se dels seus avantatges: ecològics, gastronòmics i socials.
Davant dels canvis en les preferències dels consumidors
finals, cada cop més conscienciats i informats sobre les
característiques de nutrició i seguretat alimentària, busquen conèixer l’origen dels productes i dels mètodes de
producció. D’aquesta manera el valor del producte no és
només funció del seu preu sinó també del significat que
els consumidors li reconeixen.
Quan comprem productes de venda de proximitat tendim
a dir que comprem o consumim productes ecològics o
bio. La venda de proximitat és un distintiu alimentari del
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.
La Generalitat de Catalunya ha establert quins són els
requisits per a que l’activitat de venda dels productors o
associacions de productors es considerin com a “venda
de proximitat”. Segons el text de l’administració es defineixen aquests conceptes:

a) Venda de proximitat: venda de productes agroalimentaris, procedents de la terra o de la ramaderia i/o resultat d’un procés d’elaboració o de transformació que es
realitza en favor del consumidor o consumidora final,
directament o mitjançant la intervenció d’una persona
intermediària, per part dels productors o agrupacions de
productors agraris. La venda de proximitat inclou la venda directa i la venda en circuit curt.
b) Venda directa: la realitzada directament pels productors o agrupacions de productors agraris en favor del
consumidor o consumidora final, sense la intervenció de
cap persona intermediària.
c) Venda en circuit curt: la realitzada pels productors o
agrupacions de productors agraris en favor del consumidor o consumidora final, amb la intervenció d’una persona intermediària.
Per tant, a les nostres properes compres, que no ens enganyin i fem servir el nostre raonament eco i lògic, per
pensar que no tot el que comprem és ecològic.
Anna Pou Planas
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EN UN PAÍS DE VOLCANS

I

gual que des del Far es veu al fons el majestuós massís
del Canigó, des de la Ciutat de Guatemala es poden
contemplar vistes a tres volcans impressionants
que arriben gairebé a 4.000 m –l’Agua, el Fuego y
l’Acatenango. Són tres de les muntanyes més altes
d’Amèrica Central i són fruit d’un cinturó de foc d’alta
activitat volcànica i sísmica que s’estén des de Xile fins
a Canadà. Quan vaig visitar Guatemala per primer cop
l’any 2009, ja vaig tenir l’oportunitat de pujar a un volcà
més petit, el Pacaya, de 2.552 msnm. Llavors no es
podia ascendir fins al cim principal, degut a la seva
activitat i gasos tòxics, però el seu cim secundari, una
mica més baix, també oferia experiències inoblidables,
com tenir el magma sortint pràcticament a tocar o
veure els turistes americans rostint marshmallows
sobre la mateixa roca. Només uns mesos més tard, al
maig del 2010, l’activitat d’aquest volcà va augmentar
i va entrar en erupció. Es van haver d’evacuar alguns
pobles i aldees properes i, malauradament, una de les
roques escopides pel volcà va matar a un periodista
televisiu, just quan cobria la noticia en directe.
Quan estava preparant el meu últim viatge a Amèrica
Central, sabia que a Guatemala m’hi tocaria passar
un cap de setmana. Era una oportunitat d’or per
complir el meu somni i pujar a un dels volcans grans.
Consultant amb els meus amics guatemalencs i mirant
a Internet la dificultat i la durada de l’excursió, vaig
decidir que el meu objectiu seria l’Acatenango, de
3.976 msnm, la tercera muntanya més alta d’Amèrica
Central. L’excursió que oferia l’agència d’aventures
estava programada per dos dies. Normalment, els
caps de setmana serveixen per descansar i jo durant
aquell viatge ja havia passat un dia a Panamà, dos a
Costa Rica, un a El Salvador i un altre a Guatemala.
Molts quilòmetres, moltes reunions, molts avions i
molts hotels. Però com podia deixar escapar aquesta
oportunitat?
L’agència m’havia demanat que estigués a punt al lobby
del meu hotel el dissabte a les 4.30 h de la matinada.
Un cotxe m’havia de portar fins a Antigua Guatemala
(oficialment Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Santiago
de los Caballeros de Guatemala) on em recolliria un
mini bus amb la resta de l’expedició. Com el Pacaya,
també Acatenango es troba relativament a prop de la
capital però les excursions als volcans surten des de
la Antigua. Són les 5 h i no apareix ningú. Comencem
bé, penso jo. Truco a l’agència i m’asseguren que el
cotxe “está de camino”. Finalment, quasi a les 5.30 h
surto de l’hotel camí de l’Antigua. “Arribem a temps?”,
li pregunto al xofer. “No se preocuuuuupe”, diu ell.
A l’Antigua, davant de l’agència on m’han de recollir
sobre les 7 h del matí, espero fins a les 9 h. “Estan
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Volcà Pacaya

Volcans Agua (davant)
(davant), Fuego (darrere esquerra) i Acatenango
(darrere dreta)

de camino, no se preocuuuuupe” em diuen quan truco
nerviós varies vegades.
Sóc l’últim passatger del bus escombra que abans
havia recorregut tots els hotels i hostals de l’antiga
capital guatemalenca per carregar una barreja d’edats
i nacionalitats que junts amb mi pujaran al volcà. Ens
reparteixen bosses amb el menjar i emprenem el
viatge cap a l’aldea La Soledad on comença aquesta
aventura. La furgoneta comença a pujar i en una mica
més d’una hora guanyem quasi 1.000 m d’altura, dels
1.470 msnm de l’Antigua ens plantem a La Soledad,
a 2.400 msnm. Som un grup d’unes 20 persones,
molt heterogeni. Però, coi, tots són més joves que jo
o què??? Joves i forts, semblen tots... A veure si puc
seguir el seu ritme... Com que hem d’acampar a dalt de
la muntanya, ens repartim en grups. A mi em toca un noi
coreà i una noia suïssa. Agafem tendes de campanya,
estoretes i sacs de dormir. Uffff, tantes coses! Veig que
la meva motxilleta no és la més adequada. Ho lligo
bé tot amb cordes perquè sigui estable i còmode per
caminar. D’entrada li toca carregar amb la tenda al noi
asiàtic. S’ho pren amb tranquil·litat mentre es fuma un
altre cigarret. Un cafè i a les 12 h per fi comencem a
pujar.
De seguida es comença a notar l’altura. A més, en el
primer tram del camí ens enfonsem fins als turmells
amb la sorra volcànica. Fa molta calor i molta humitat,
clima tropical en tota la seva bellesa. Quin burro, penso
jo. Podria estar estirat a la piscina de l’hotel i descansar.
Després de 20 minuts, passant entre camps de blat
de moro, fem la primera aturada. Aigua, una barra
energètica i agafar l’aire. Passen uns altres 20 minuts
fins que arribin els últims ressagats del grup. El coreà
no pot ni respirar però encén un altre cigarret. Anem
parant cada 20-30 minuts per recuperar forces, menjar
i beure. I el coreà fa un cigarret a cada parada, és clar.
La tenda ja la porto jo, ell està mort. La motxilla pesa
cada cop més, es comença a notar el cansament i la
baixada de la temperatura. S’aixeca una mica de vent,
llavors m’abrigo i em poso pantalons llargs. Seguim
caminant per un bosc tropical i la humitat augmenta.
Ja no es veu el sol, caminem a través d’una boira
espessa. O potser són núvols que creixen a les tardes
per l’evaporació de l’aigua dels boscos. De tant en tant
cau alguna gota. I de cop, davant de nosaltres, surt de
la boira un xiringuito improvisat. A 3.187 msnm.... Un
noi, una foguera amb l’aigua bullint i cafè, te i alguna
cosa per menjar.
Caminem una hora i mitja més i guanyem uns altres
300 m d’altura. Un altre descans, abans d’encarar
l’últim tram per arribar al campament. Voregem el
volcà però el camí sembla un dragon khan, les pujades
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i baixades són contínues. De tant en tant cau un
ruixat, molt habitual aquí a les tardes. Quan arribem
al campament, a 3.570 m d’altura, els guies encenen
una foguera i escalfen aigua per fer begudes calentes
i sopes instantànies. Esperem al pobre coreà que ens
porti la tenda. Mentre ell es fuma un cigarret per agafar
l’aire, la suïssa i jo muntem la tenda. I un minut després
d’acabar-la i posar totes les coses a dins, cau una
tempesta descomunal. Es fa fosc, estem molt cansats,
fa fred i no es veu res tret dels llamps. Em poso tota la
roba que porto incloent els guants d’esquiar i la gorra.
Sort que els porto. La tempesta deu durar una hora.
Quan acaba, no tinc gens de ganes de sortir del sac de
dormir però la panxa em demana alguna cosa calenta.
Surto de la tenda i la imatge és indescriptible. Veig la
tempesta que s’està allunyant descarregant desenes
i desenes de llamps. Però el cel sobre nosaltres està
totalment clar, mai a la meva vida havia vist tantes
estrelles. A baix, al peu del volcà, es veuen llums
dels pobles i aldees. El volcà Fuego, cràter del qual
tenim només a dos kilòmetres a la dreta, està actiu i
del cim veiem sortir la lava. I al voltant nostre, la terra
està coberta per uns centímetres de calamarsa...
Guatemala màgica, Guatemala surrealista...
Mentre sopem, tots reunits al voltant de la foguera,
podem conèixer una mica millor als integrants del
grup. Hi ha de tot. 4 americans, francesos, suïssos, una
dona guatemalenca amb els seus dos fills, el més jove
de només 14 anys, belgues, holandesos, un veritable
popurri. Alguns d’ells són estudiants que han acabat
la seva carrera i ara viatgen, abans de començar a
treballar o fer un màster o doctorat. La noia suïssa,
amb la que compartim la tenda, és dissenyadora
gràfica i s’ha agafat un any d’excedència, perquè
estava massa estressada i la seva feina ja no l’omplia.
El fumador coreà treballa per a una gran corporació i
també s’ha agafat tres mesos lliures, entre vacances i
excedència. Alguns del grup són estudiants de castellà
a la Antigua. Però la majoria simplement viatja sola per
conèixer l’Amèrica Llatina. Des de Mèxic passant per
l’Amèrica Central i acabar per exemple a Patagònia.
Quina vida. Parlo amb els guies i em diuen que les
excursions es fan durant tot l’any i que ells pugen a
dalt dos cops per setmana. Durant la nit no descanso
massa, en part perquè no és gens còmode dormir
abrigat amb quatre capes, en part perquè el coreà
que tinc al costat no para de roncar i en part perquè el
volcà Fuego no para de fer molt de soroll. La sensació
que tinc és com si cada quart d’hora s’enlairés un 747
al costat de la tenda.
L’endemà els guies ens desperten a les 4.30 h. Tot
està glaçat i les pedres estan cobertes per gebre. Ens
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escalfem a la foguera, prenem un cafè ben calent, un
plàtan i un entrepà ràpid i aviat ja comencem a caminar
de nou. No ens volem perdre veure la sortida de sol
des del cim. Sort que podem deixar totes les coses
al campament i només pugem amb l’imprescindible.
Les cames pesen. Pesen molt. I s’escalfen molt poc

El cim d’Acatenango

He fet el cim!!!

Sembla una pista d’esquí
d’esquí...

Vistes des de la finestra
finestra

a poc. Ens falta l’aire. Anem tots en una filera, ningú
s’atreveix a anar més ràpid i avançar als de davant. Els
bastons que portem ens ajuden a mantenir l’equilibri,
la pedra volcànica és com sorra, com si caminessis
sobre les dunes. Ens enfonsem contínuament i això
ens fa perdre moltes forces. Les pedres i la pols
entren a les sabates. Els guies, més llestos que tots
nosaltres, porten protectors i els hi afecta. Es comença
a veure llum a l’horitzó i llavors apaguem les frontals.
Hem d’afanyar-nos per no perdre’ns el millor de tota
l’expedició! Triguem una mica més d’una hora en fer
els últims 400 m de desnivell. Segueix fent fred, estem
a sota zero, i s’aixeca el vent. Però la sensació és
increïble. Comença a sortir el sol al darrere del volcà
Agua i el de Fuego trona de tant en tant i deixa anar
un pet. La terra comença a escalfar-se ràpidament i
la diferència de temperatures fa que el vent es reforci
considerablement. Ni això priva al nostre coreà del seu
obligatori cigarret.
Les vistes des del cim són impressionants. Davant de
nosaltres, a uns 15 km, està el cràter del volcà Agua,
ja extingit, de 3.760 m, amb desenes d’antenes a dalt
de tot que serveixen per cobrir amb la senyal una gran
part de la Guatemala central. Al seu peu es troba la
Antigua. Al darrere de Agua es veu el Pacaya fumejant.
I a l’esquerra la capital guatemalenca. A l’altra banda,
quasi a l’horitzó, està el llac Atitlán amb uns altres
tres volcans de més de 3.000 m a les seves vores.
Ja se’ns està fent tard, hem de baixar al campament,
recollir les coses i tornar a l’aldea d’on vam sortir ahir.
En una hora, que indicava el cartell, no baixarem ni
bojos. Ni en dues. Ens fem unes fotos més i poc a
poc anem baixant. Els vessants del volcà, coberts de
pedra volcànica, encara estan glaçats i la superfície
fa una crosta. El sol escalfa cada cop més i alguns
de nosaltres baixem al campament com si fos una
pista d’esquí, agafant el camí més recte, directament
cap avall. (Que no era la millor idea em recordaran les
ungles dels peus durant les properes setmanes.)
Quan tornem al campament els guies ens preparen un
esmorzar i després comencem a recollir. El coreà no
protesta quan li dic que la tenda l’hauria de baixar ell.
Em trec algunes capes de roba, segur que aviat tindré
calor. Lligo bé el sac de dormir i l’estoreta, la motxilla
ja es porta d’una altra manera que ahir, sense la tenda
i una gran part dels 4 litres d’aigua. Intento seguir el
primer dels guies que baixa alguns trams corrent. Ens
endinsem al bosc tropical de nou i es comença a notar
la humitat. Tota l’aigua caiguda ahir durant la tempesta
comença a evaporar-se i de seguida es formen núvols.
Els guies presagien que la tempesta d’aquesta tarda
serà encara més forta que la que vam viure nosaltres
ahir. Ens creuem amb altres grups que estan pujant,
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alguns d’ells ascendeixen al cim i tornen el mateix dia.
Quan esperem els ressagats, els guies saluden a un
amic seu, corredor de curses de muntanya, que també
està camí del cim. Explica que s’està preparant per
a una competició i ara cada dia corre a dalt de tot
i fa la volta en una mica més de tres hores. Això sí,
porta només una ampolla d’aigua i algunes barretes
energètiques.
Quan som aproximadament a la meitat del descens,
en una aturada, hem d’esperar una bona estona fins
que aparegui la resta del grup. Baixen molt a poc a
poc. El segon guia, que tanca el grup, porta a coll
una noia francesa, que s’ha fet un esquinç de genoll a
l’entrebancar-se amb una arrel i caure. No pot caminar
sola. Tenim encara per davant uns trams amb molta
pendent i els guies rumien com baixar-la, pobre, fins
a l’aldea. No hi ha cobertura per trucar i demanar ajut
i tampoc porten walkie-talkies. Proposem que un de
nosaltres podria baixar ràpidament fins al poble i fer
pujar a algú amb cavall. Al final aquesta opció queda
descartada perquè es trigaria massa i no tornaríem a
temps a Antigua. Llavors un del guies decideix carregar
amb la motxilla de la noia i amb la seva i l’altre la porta
a coll, al menys pels trams més difícils. Sembla que
les dues motxilles no li pesen gaire perquè el noi corre
igual de ràpid. Les seves filles ja l’estan esperant amb
un gran somriure. Cap a les 12 h del migdia, després
de pràcticament 24 hores, arribem finalment al punt
de partida, a l’aldea La Soledad. Retorno el material
i prenc una merescuda cervesa. El coreà està trinxat
però no s’oblida del seu tabac. Té el seu mèrit, haver
arribat fins a dalt i tornar a base d’un pot de Yatekomo
i un paquet de tabac. Per davant encara tenim una
hora a Antigua. A l’agència em diuen que el colectivo
que m’ha de portar de nou cap a l’hotel a la capital
no surt fins a les 15.30 h, llavors aprofito per buscar
un bon restaurant. Una sopa amb patates, pollastre,
verdures i alvocat és el millor per recuperar energia.
La setmana següent les cames i sobretot els peus em
recordaran que pujar a 4.000 m no és tan fàcil com
podria semblar. Però ha valgut la pena, ha estat una
experiència inoblidable. Quin serà el proper repte?
M’agrada molt el Cotopaxi, a Equador. 5.897 m.
Radek Pavelec
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NIT DE SANT JOAN

L

a nit del 23 i 24 de juny vam celebrar la revetlla de
Sant Joan al veïnat de l’Oliva, també anomenada
popularment com la Nit del Foc, la Nit de les Bruixes o la Nit del Ros. L’origen de la celebració de la nit de
Sant Joan és pagà i forma part del grup de festes solsticials, com Nadal. Amb una tradició que es remunta a molt
abans de la implantació del cristianisme, és un culte al sol
a l’allargament del dia pel solstici d’estiu.

Nosaltres era la primera nit que ho celebràvem en el poble i no ens va deixar indiferents. Mentre la taula s’anava
muntant amb els recursos humans disponibles, una petita brisa feia voleiar algun que altre element de la taula.
Mentrestant anava arribant la gent que s’agrupava per
amistats o familiaritat buscant quin indret a la taula hi podria estar més bé.
Els nens i nenes del poble de seguida van trobar els espais per on fer sonar la petita tralla que portaven i sota
les mirades d’esguard dels adults anaven fent sonar la
música típica de Sant Joan, els petards.
Va començar el sopar amb la cura i esforç dels organitzadors i l’amabilitat dels que servien la taula, sempre amb
un somriure que amenitzava la festa. Els petits ajudaven
als grans i els grans donaven consells als menuts.
Tota la vetllada acompanyada per una llum càlida, ambient distès i popular, tranquil i molt hospitalari.
Una festa popular que recordarem i repetirem amb molt
de gust. Gràcies a tots els que vau fer possible aquest
èxit de vetllada al nostre poble El Far d’Empordà.
«La festa té una riquesa ritual i simbòlica que poques festes posseeixen: el foc, els misteris de la natura, el menjar,
les cançons, les dites, el ball, les curacions i altres pràctiques configuren un dia de transformació de la realitat
quotidiana, en què els elements que ens envolten prenen
nous significats.»
Sandra i Antoine
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AGENDA D’ACTIVITATS
Benvolguts tots una revista FARUS més,
Com sempre ens complau poder resumir-vos totes
les activitats que hem pogut gaudir al llarg d’aquest
darrer any.
NOVEMBRE 2015
FESTA DE SANT MARTÍ 2015 (13, 14 I 15)

Dijous 31 de desembre, vam acomiadar l’any celebrant les campanades a l’església i seguidament
vam gaudir de molta gresca i xerinola al centre cívic.
GENER 2016
Divendres 1 de gener, CAMPAMENT DEL PATGE
REIAL i inflables.

Divendres 13 de novembre, PRESENTACIÓ del Número 13 de la revista ALBERES i CONFERÈNCIA
dedicada a l’excursionisme a càrrec del SR. ÀNGEL
MADRIÀ, director de l’editorial Gavarres.
Dissabte 14 de novembre, pel matí vam gaudir de
la tradicional BICICLETADA popular i per la tarda el
CONCURS DE POSTRES i JOCS DE CUCANYA per
la mainada. Durant tot el dia hi van haver inflables.
Per la nit el gran PLAYBACK protagonitzat per tots
els artistes del Far d’Empordà.

Del 2 al 4 de gener, PARC INFANTIL DE NADAL amb
molts jocs, activitats i molta gresca i xerinola.
Dimarts 5 de gener, arribada de SES MAJESTATS
ELS TRES REIS D’ORIENT al nostre poble del Far
d’Empordà.

Diumenge 15 de novembre, OFICI SOLEMNE a l’església de Sant Martí i seguidament dues SARDANES
a la plaça nova del casal de la gent gran. A la tarda
SARDANES, CONCERT I BALL DE FI DE FESTA i tot
a càrrec de l’orquestra SELVATANA.
Diumenge 22 de novembre, excursió al CIM DE SALLFORT des de COLL DE BANYULS (aplaçada pel
mal temps)
DESEMBRE 2015
Dissabte 12 de desembre, QUINA DE L’ESCOLA.
Dissabte 19 de desembre, QUINA DE L’ASSOCIACIÓ JUVENIL ATALAIA.
Divendres 25 de desembre, dia de Nadal, QUINA DE
LA COMISSIÓ DE FESTES.

farus 64

Diumenge 17 de gener, excursió al PIC DE LES SALINES (aplaçada pel mal temps).
FEBRER 2016
Dissabte 13 de febrer, rua de CARNESTOLTES amb
xocolatada i discomòbil.

Diumenge 21 de febrer, excursió al CIM DE SALLFORT DES DE COLL DE BANYULS.

MAIG 2016

MARÇ 2016

Dissabte 14 de maig, GIMCANA MARRANA a càrrec
de L’ASSOCIACIÓ JUVENIL ATALAIA.

Dissabte 5 de març, concert amb L’ORQUESTRA
DE CAMBRA DE L’EMPORDÀ I QUIM MANDADO.

Diumenge 15 de maig, excursió a PUIGSACALM
DES DE COLL DE BRACONS.

Diumenge 13 de març, excursió a la MARE DE DÉU
DEL MONT DES DE FALGARS.

JUNY 2016

ABRIL 2016
Dissabte 16 d’abril, PASSEJADA PEL TERME MUNICIPAL DEL FAR D’EMPORDÀ per descobrir la flora i la fauna de la mà del biòleg i naturalista JOSEP
M DACOSTA.

Dissabte 18 de juny, obra DE TEATRE “VAIG SER
RIC UNA VEGADA” a càrrec del grup TOCATS PER
LA TRAMUNTANA del casal de la gent gran de Figueres.
Diumenge 19 de juny, excursió al PUIG DE SANT
CRISTAU DES DE SANT JOAN DE L’ALBERA
JULIOL 2016
FESTA D’ESTIU (15, 16 i 17 DE JULIOL)
Divendres 15 de juliol, nit de gresca, música i actuació del grup SOMBOITS.

Diumenge 17 d’abril, excursió al PIC DE LES SALINES.
Del 18 al 21 d’abril, RECOLLIDA DE LLIBRES DE
SEGONA MÀ a càrrec de L’ASSOCIACIÓ JUVENIL
ATALAIA per ajudar a l’organització sense ànim de
lucre, CHILDREN OF AFRICA.
Diumenge 24 d’abril, FESTA DE LA GENT GRAN
amb ofici solemne, àpat al centre cívic i a la tarda
música i ball.

Dissabte 16 de juliol, pel matí CAMINADA POPULAR
amb el tradicional esmorzar a mig camí. A la tarda
FUTBOL i a la nit el també ja tradicional SOPAR A
LA FRESCA.
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Diumenge 17 de juliol, inflables tot el dia a la pista
esportiva. A la tarda festa de l’escuma i animació
infantil amb el grup ELS XANCLETA.
Divendres 22 de juliol, PONÈNCIA SOBRE EL PAISATGE EMPORDANÈS EN L’OBRA DE M. ÀNGELS
ANGLADA al nou centre d’interpretació del paisatge.
L’acte va ser a càrrec del DR. EUSEBI AYENSA PRAT,
llicenciat en filologia clàssica, Doctor en filologia romànica i acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia
de les Bones Lletres de Barcelona. Ha estat director
de l’Institut Cervantes i editor de les obres completes
de M. Àngels Anglada. Ara actualment es dedica a la
docència i a la investigació. I també a càrrec del jove
elfarenc ARNAU SIRVENT FERRÉS, estudiant d’història de la UdG i autor d’un reconegut treball sobre el
paisatge en l’obra de M. Àngels Anglada.
AGOST 2016
Divendres 12 d’agost, NIT D’HAVANERES al veïnat de l’oliva amb l’actuació dels PESCADORS DE
L’ESCALA.
SETEMBRE 2016
Diumenge 4 de setembre, excursió de L’ALMADRAVA A CALA MURTRA.
Dissabte 17 de setembre, excursió del casal de la
gent gran a les MINES DE SAL I AL CASTELL DE
CARDONA.
OCTUBRE 2016

Dissabte 23 de juliol, excursió nocturna de LLANÇÀ
FINS A GARBET.
Dissabte 30 de juliol, 3ª FIRA DE L’ÀNEC ORGANITZADA PER L’ASSOCIACIÓ JUVENIL ATALAIA. Fira
d’artesania i alimentació, jocs de fusta tradicionals
gegants, pintades de cara, deliciosos tastets d’ànec,
actuació de la COLLA CASTELLERA DE FIGUERES,
espectacle de foc a càrrec dels SENYORS DEL FOC
DE CASTELLÓ, photocall i concurs d’Instagram.
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Diumenge 23 d’octubre, excursió al ROC DE FRAUSA des de la MARE DE DÉU DE LES SALINES.
Divendres 28 d’octubre, Halloween a càrrec de
L’ASSOCIACIÓ JUVENIL ATALAIA.

Esperem que totes aquestes activitats i les que
s’aniran duent a terme siguin del vostre gust i
les gaudiu molt.
Desitgem una molt bona festa de Sant Martí a
tothom!!!

COCA DE VERDURES

Per Marc Casademont i Reixach

INGREDIENTS
1/4 de ceba
1/4 de pebrot verd
1/4 de pebrot vermell
1/2 tomata
1/2 carbassó
4 ous
100 g de formatge ratllat
100 ml d’oli d’oliva
160 g de farina
25 g de llevat
Sal
Herbes aromàtiques (si vols)

ELABORACIÓ
Tallarem les verdures a daus petits. Les courem en aquest ordre (ceba, carbassó, tomata) i hi posarem el pebrot en cru. Posarem
tots els ingredients en un bol i els barrejarem. Ho posarem en un motlle per anar al forn i finalment ho courem a 180 graus durant
25 minuts.

COULANT

Per Marc Casademont i Reixach

INGREDIENTS
300 g de xocolata negra (70%)
10 g de mantega
6 ous
2 cullerades de farina tamisada
160 g de sucre

ELABORACIÓ
Desfarem la xocolata al bany Maria o al microones. Un cop desfeta hi afegirem tota la mantega. Hem de batre els ous amb el
sucre fins que quedin blanquejats i hi barrejarem la xocolata amb
els ous. Per acabar hi incorporarem la farina tamisada.
Agafarem motllos, els omplirem i els posarem al forn a 200 graus
durant 10 minuts.
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PIZZA

Per Marc Casademont i Reixach

INGREDIENTS
200 g de farina
100 ml d’aigua
5 g de llevat viu
5 g de sal
5 ml d’oli d’oliva

ELABORACIÓ
Farem un volcà amb la farina i la sal, i hi posarem al mig l’aigua i el llevat viu fins que quedi una massa homogènia. Sobretot l’hem
d’amassar molt bé. Després la deixarem reposar mitja hora. Finalment estirarem la massa i la farcirem al nostre gust. La posarem al
forn en un motlle durant 20-30 minuts a 180-200º.

LLAGOSTINS AL FORN

Per Aina Arbusà Roca

INGREDIENTS
250 g d’escamarlans,
gambes o llagostins
Un all
Dues branques de julivert
Dues cullerades de conyac
Oli
Sal i pebre

ELABORACIÓ
Engeguem el forn a 200 graus per tenir-lo ben calent a l’hora de posar-hi els llagostins.
Posem els llagostins en una plata per anar al forn. Pelem l’all i el trinxem ben petit junt amb el julivert. Tirem l’all i julivert per sobre
dels llagostins juntament amb la sal, el pebre, el conyac i una mica d’oli. Posarem els llagostins al forn que ja estarà calent i en 7
minuts ja els tindrem fets. Si són molt grans podem esperem de 2 a 3 minuts més, però sobretot no els hi deixem massa temps
que després poden sortir molt secs.
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LLOM AMB HERBES PROVENÇALS

Per Aina Arbusà Roca

INGREDIENTS
750 g de llom en un sol tros
Oli, sal i pebre negre
Un pot o bossa d’herbes provençals

ELABORACIÓ
Salem i empebrem el llom. El posem en una plata amb oli per
anar al forn i el col·loquem de tal manera que la part més greixosa toqui el fons. El cobrim generosament amb un bon grapat
d’herbes provençals i el posem al forn a uns 200 graus durant
mitja hora. Cinc minuts abans d’acabar el podem girar i que cogui girat aquests darrers cinc minuts.
Un cop sigui fred el tallem a rodelles. Es pot servir fred o calent.
Es conserva molt bé dins l’oli de la cocció.
Si el volem servir calent només cal posar el forn a temperatura
alta i quan aquest estigui a punt, posar-hi el llom cinc minuts. Si
algun tall sembla vermellós que li falti cocció, en escalfar-lo a
aquesta temperatura al forn quedarà ben cuit.

SOPA FREDA DE MELÓ
AMB ENCENALLS DE PERNIL

Per Aina Arbusà Roca

INGREDIENTS
Un meló
2 tasses de cafè de crema de llet
100 g d’encenalls de pernil ibèric
Menta fresca

ELABORACIÓ
Pelem el meló i després de treure-li les llavors en reservem uns
talls als que podem donar forma de boletes. La resta del meló el
passem per la batedora fins que quedi una crema ben líquida.
Hi afegim una mica de sal, oli, menta fresca i la crema de llet
i seguim triturant fins que tingui consistència. Ho passem pel
colador xinès per aconseguir una textura més fina i ho reservem
a la nevera.
Ho servim ben fred i hi afegim les boles de meló i els encenalls de
pernil per sobre. Ho decorem amb unes fulles de menta.
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ENTRETENIMENTS

Ajuda l’abella a anar a casa seva

SUDOKU

L’objectiu del joc és descobrir les nou
diferències que hi ha entre les dues
còpies del dibuix de sota

farus 70

Sopa de lletres. Encercla els 17 noms
dels aparells musicals

EL FAR D’EMPORDÀ
FESTA D’HIVERN 2016
DiVENDRES

11
de novembre
dissabte

12
de novembre

A les 20.00 h. al Centre Cívic i Social, PRESENTACIÓ DEL LLIBRE

“L’ESCOLA EL FAR D’EMPORDÀ”,

escrit per Rosa M. Moret, llicenciada en pedagogia , mestra i directora de
l’escola del Far d’Empordà. La presentació serà a càrrec de David Pujol,
mestre i pedagog.

BICICLETADA POPULAR

A les 10:00 h
Ens trobarem tots davant del Centre Cívic.
A les 17:00 h CONCURS
A les 18:00 h JOCS
Lloc: Centre Cívic.

DE POSTRES. Lloc: Centre Cívic.

DE CUCANYA PER A LA MAINADA

Durant tot el dia hi hauran inﬂables al Centre Cívic
A les 21:30 h gran

PLAYBACK DEL FAR D’EMPORDÀ

i, per acabar la nit, DISCOMÒBIL

diumenge

13
de novembre

AMB DJ MONTES al Centre Cívic.

A les 12:00 h OFICI

SOLEMNE a l’església de Sant Martí, seguidament,
DUES SARDANES a la plaça nova del casal de la gent gran.
A les 17:00 h, SARDANES, CONCERT I BALL DE FI DE FESTA al Centre Cívic i Social.
els
Tots el
ls actes d’aquesta jornada estaran amenitzats per l’orquestra

La Comissió de festes vol agrair a totes les persones, entitats i a l’Ajuntament que al llarg de
l’any ens donen suport per tirar les festes endavant. Sense vosaltres no seria possible. Cada any
treballem per fer una festa millor i al gust de tothom. Moltes gràcies a tots i bona festa major!!!

