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SALUTACIÓ 
DE L’ALCALDE

Passada la meitat de l’any, a hores d’ara tots sabem que el 2014 serà recordat 
com l’any de la consulta. Uns mesos abans d’arribar al 9 de novembre, tinc el 
convenciment que la voluntat majoritària dels catalans és celebrar-la. També 
estic segur que no hi ha legalismes que puguin impedir, d’una manera o 
d’altra, que el Poble expressi la seva voluntat. Estem tots una mica a l’espera 
de com es desenvolupa el tema. 

A l’estiu, a Garrigoles i a les Olives, també tenim dates rellevants. Hem pas-
sat la Festa Jove, Sant Vicenç, Carnaval i el Cant del gall... i ara ens arriba la 
Festa Major!

Em fa il·lusió presentar-vos el programa d’actes. És un progra-
ma variat, amb actuacions i activitats pensades per entretenir i fer 
gaudir una mica a tothom, des dels més petits fins als més grans. 
Vull demanar-vos que hi participeu i us ho passeu d’allò més bé. 

L’organització és a càrrec del Jovent de les Olives. Els hem d’agrair 
el seu esforç i dedicació, que és molt important, i que permet, amb la 
col·laboració dels veïns i de l’Ajuntament, gaudir d’una magnífica festa. 

Bona festa a tothom. 

Josep Hipòlit i Comas – Alcalde
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Ja hem fet dos anys! No hi havia millor manera de celebrar aquest dos anys de l’Associació Jovent de les Olives que 
amb la gran festa que vam organitzar al gener. Volem agrair a l’Ajuntament i als veïns del poble, que van fer possible 
aquesta festa, la seva comprensió pel remenament, ha vegades molest, que pot causar aquest tipus d’activitats.

El resum de totes les activitats realitzades al municipi, tant les organitzades per l’Associació Jovent de les Olives com 
les que organitza l’Ajuntament, les trobareu detallades més endavant. Aquestes dues entitats són les que s’ocupen de 
l’organització, però sense l’ajuda dels veïns i amics del poble no serien possibles aquestes grans festes que tenim i que 
tots estimem.

El que ara arriba i el que ens interessa per aquestes dates és la Festa Major d’estiu. Com l’any passat, hem fet un seguit 
de canvis en la programació per tal de millorar l’organització i el bon funcionament de la festa. No ens cansem de 
repetir que aquesta festa és possible gràcies a les aportacions de la gent del poble, de l’Ajuntament i de les empreses 
patrocinadores de la revista. Moltes gràcies a tots vosaltres i moltes gràcies al jovent que, malgrat tenir moltes altres 
coses a fer, dedica una molt bona part del temps a organitzar i preparar les festes amb l’objectiu que tot surti bé. No 
sempre tot surt com un vol, però amb esforç i amb l’ajut i consell de l’experiència de la gent del poble, intentem mi-
llorar.

Associació Jovent de les Olives.
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PRIMERA PROMOCIÓ D’ESO
INSTITUT - ESCOLA FRANCESC CAMBÓ I BATLLE DE VERGES

Aquest curs escolar 2013 – 2014 s’ha acabat la primera promoció de secundària de l’Institut – Escola Francesc Cambó 
i Batlle de Verges, la promoció 2010/2014.

Durant el curs escolar 2009-2010 va començar a haver-hi rumors que potser a Verges s’ampliaria l’educació fins als 16 
anys. Semblava ben bé que no podia ser, però es va treballar prou per aconseguir-ho. Va haver-hi emoció per la gran 
notícia, però també interrogants i dubtes. 

La notícia va arribar amb poc temps 
i es va haver de fer una marató per 
col·locar el primer mòdul i poder-lo 
equipar amb els mínims necessaris 
per poder començar a fer classe amb 
dignitat. 

La majoria dels nois i noies d’aquest 
primer curs ja havien estat companys 
a infantil i a primària; primer s’hi 
van afegir els de Bellcaire i després, 
al llarg de l’ESO, s’han incorporat 
d’altres pobles.

Del municipi de Garrigoles, acaben 
aquesta promoció l’Eva Coderch 
i en Marc Parra de Garrigoles i en 
Gaia Magrané i la Raquel Cos de 
les Olives. En Gaia i la Raquel van 
començar a P3 i han estat, doncs, 13 
cursos seguits a Verges.

En un principi, la infraestructura era bàsica: es va començar amb un mòdul amb dues aules, un despatx i dos lavabos. 
Actualment, l’Institut ja compta amb 6 aules, una biblioteca, un taller d’informàtica i tecnologia, l’aula oberta i el 
que era el menjador també s’ha convertit en una aula de desdoblament i laboratori. Paral·lelament, també s’ha anat 
incrementant el nombre de professorat i d’alumnat: de 29 nens i nenes al curs 2010-2011 s’ha acabat el curs 2013-2014 
amb 157 alumnes.

El nivell d’educació, al nostre entendre, ha estat molt bo. Les ganes i l’empenta de tot l’equip docent diu molt d’ells 
i fa que aquest llistó sigui molt alt. La comunicació entre l’equip docent, l’alumnat i les famílies ha estat sempre molt 
propera. 

Ara, aquests alumnes, tenen ganes de volar i obrir-se una mica més al món. A partir del proper curs s’aniran distanciant 
entre ells perquè tindran destins diferents: Torroella, la Bisbal, Girona, Figueres... és llei de vida. Sigui quin sigui el 
camí que hagin triat, esperem que tinguin molta sort i, sobretot, que siguin feliços fent allò que més els agradi.

El passat dissabte dia 21 de juny, els de tercer d’ESO van organitzar el sopar de comiat, on van participar més de 
300 persones, entre elles famílies, personal docent i representants d’Educació i dels diferents ajuntaments de l’àrea 
d’influència. El representant del nostre municipi va ser en Josep Pons. En Josep va fer el lliurament del diploma als 
alumnes del municipi que hi eren presents, als quals també els van obsequiar amb una orla dels alumnes i professors, 
així com un DVD basat en un recull de fotos dels cursos 2010-2014 i de quan eren més petits.

Va ser un acte molt bonic i emotiu. Esperem que la crisi no espatlli l’oportunitat de seguir tancant promocions de 
secundària en un institut que, tant per la qualitat de l’ensenyament, com per la quantitat d’alumnat i per l’ambient 
“majoritàriament sa” dels alumnes, el converteixen en un “institut de luxe”, al meu entendre.

Dolors Hugas Puigvert
Un mare, que ja s’enyora del centre.
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RACÓ DE CUINA
LASANYA DE PORROS I GAMBES

Ingredients:

Plaques de lasanya o de canelons

Formatge ratllat
Per al farcit: Per a la salsa beixamel: 
Porros 100 g de farina
Ceba 1 litre de llet
Gambes 1 ceba petita
Oli d’oliva, sal i pebre Oli, nou moscada i sal

Preparació:

Fregim les gambes, les pelem i les reservem. Piquem els caps, els passem pel xino i els reservem.

Posem oli en una cassola i hi rossegem la ceba picada i tot seguit els porros que  haurem tallat petits. Tapem i ho 
deixem coure.

Colem l’oli de fregir les gambes, hi torrem la farina i fem la beixamel, amb la llet, la nou moscada i el suc dels caps que 
hem reservat. Ho anem remenant tota l’estona fins que arribi a bullir. 

Prepararem els porros amb les gambes i una mica de beixamel per lligar-ho. Ho rectifiquem de sal i pebre.

Al fons d’una safata apta per al forn, hi posem una mica de beixamel perquè no s’enganxi i començarem posant una 
capa de pasta. Després hi posarem una capa de porros amb gambes i una altra de pasta, i així repetidament. Acabem 
amb una capa de pasta i la cobrim amb beixamel, una mica de mantega i formatge ratllat i ja ho podem posar al forn 
a gratinar.

CONILL ROSTIT A LA CASSOLA

Ingredients:

Un conill

2 cebes

4 grans d’all

1 copeta d’anís

1 copeta de conyac

1 branqueta de canyella

1 fulla de llor

1 branca de farigola

Oli d’oliva, sal i pebre

Preparació:

Tallem el conill, el salpebrem i el rossegem a la cassola amb l’oli a foc fort. Quan és ros, hi afegim les cebes tallades 
en quatre talls, els alls i el farcellet de les herbes. Ho tapem, abaixem el foc i ho deixem coure fins que la ceba agafi 
color.

Quan tot està ben doradet, ho reguem amb l’anís i el conyac, tornem a tapar la cassola i ho deixem coure a foc molt 
lent fins que es redueixi.  
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FIGUES CONFITADES

Ingredients :

15 figues ben senceres

300 g de sucre

1 tavella de vainilla

1 gotet d’aigua

1 copa de conyac

El suc de mitja llimona
 
Preparació:

Rentem les figues, les escapcem i les col·loquem en una cassola, que no quedin estretes. Les cobrim amb el sucre i 
les posem a coure a foc lent amb un gotet d’aigua.

Quan el sucre s’hagi fos, hi afegim el conyac i la vainilla i ho deixem coure molt lentament, fins que quedi un almívar 
espès. Al final de la cocció s’hi afegeix el suc de llimona.

Es poden acompanyar amb gelat de vainilla.        Empar Falgàs



- 8 -

RECEPTA ECOLÒGICA
RECEPTA PER FER UN REPEL·LENT DE MOSQUITS

100 g de vinagre de poma ecològica

50 g d’oli macerat d’espígol mascle amb oli d’ametlles ecològiques

20 gotes d’oli essencial de citronella ecològica

20 gotes d’oli essencial de clau ecològic

20 gotes d’oli essencial d’alfàbrega ecològica

Preparació:

Recolliu una miqueta d’espígol mascle (l’espígol comú que hi ha als nostres boscos) i poseu-l’ho a macerar en un 
pot de vidre tancat amb oli d’ametlles (si no en tenim, el d’oliva també va bé) durant 40 dies a sol i serena perquè les 
plantes extreguin de forma natural les seves propietats dins l’oli. Una vegada colat i filtrat, barregeu-lo amb el vina-
gre fins que quedi amb una textura de maionesa. Afegiu-hi els olis essencials i ja el podeu fer servir.

Per una banda, el que m’interessa amb aquest repel·lent és que no em piquin els mosquits i això ho aconseguim 
amb els olis essencials naturals que tenen propietats repel·lents, com ara el clau, l’alfàbrega, la citronella, l’eucaliptus, 
l’espígol mascle…I per altra banda, m’interessa que em curi les ferides provocades pels insectes i que hidrati i des-
infecti. I per això, no hi ha res millor que el vinagre de poma per desinfectar i l’oli d’espígol que, a més a més, és un 
repel·lent natural.

Que gaudiu de l’estiu!               Ana Gayoso
Mas Estebanet
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CUINERES

N’hi ha a cada casa.   

Em refereixo a les cuineres del nostre poble, les dones de cada casa que surten més o menys un parell de cops l’any 
de les seves pròpies cuines per anar a cuinar aquell ja conegut arròs tan bo. 

Es retroben totes any rere any. Moltes vénen de fora, les circumstàncies així ho han volgut, però per a moltes d’elles 
poder retrobar-se per fer els preparatius  és com festa major.

Comencen per preparar les cassoles pel sofregit, que vol hores i hores de foc lent, sense presses, remenant. I enmig 
d’aquell petit núvol del fum de la ceba, elles van  remenant i xerrant, remenant i rient, remenant i preparant, remenant i 
organitzant, però sense deixar mai de remenar, fins a arribar just a aquell punt de color i brillantor. Mentrestant, també 
han sofregit la carn i han cuit la sèpia.

Ara ja gairebé tot està enllestit i ja és fosc, només fumegen els perols de la sèpia que s’han d’acabar de refredar. I sense 
que ningú se’n adoni, en un racó de la sala s’ha format una rotllana de dones assegudes al voltant d’una antiga taula 
del cafè, que fan una gresca i una xerinola terribles. No us ho perdeu: estaven jugant a la brisca i s’han revolucionat 
perquè dues d’elles feien trampa. Entre riallada i riallada, la sèpia s’ha acabat de refredar i aquelles bones estones no 
els les treu ningú.

Secrets? Ah!, els ho haureu de preguntar...

Però el secret més important són aquelles poques estones d’unió, xerrameca i rialles, conservant el que van aprendre 
de les seves mares, avies i besàvies del poble.

Gràcies, cuineres!

Pilar Casellas

REFLEXIONS
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FESTA MAJOR D’ESTIU 2013

La festa d’estiu de l’any passat va ser la segona organitzada pel Jovent. Hi havia un munt d’activitats que podien com-
plaure molta gent.

Es van conservar les tradicionals bicicletada i caminada populars, de les quals ja se’n feia la XII i XIII edició, respec-
tivament.

El dijous ja es va començar la festa cantant i escoltant havaneres, amb 
el grup Xicranda, 

acompanyades de coca i cremat per a tothom.

El divendres vam poder sopar plegats a la plaça amb el II Sopar 
popular d’estiu, que va ser molt bo i complet. La vetllada va 
ser amenitzada per l’Orquestra Montecarlo, i per entretenir el 
públic ens va sorprendre l’improvisat monòleg a càrrec d’en 
Marc de Can Llambert. 

El dissabte va haver-hi, també, un gran repertori d’activitats: 
l’ofici solemne a Garrigoles amb el Cor Interparroquial, l’audició 
de sardanes a la tarda amb la cobla la Principal de Porqueres, la 
jornada de portes obertes a la Fundació Rodríguez Amat i es va 
acabar amb la nit jove amb els grups Under Rabbit, Juke Box i DJ 
Ivanote.

El diumenge hi havia el tradicional vermut a càrrec de l’Ajuntament i a la 
tarda la festa                                               

de l’escuma, esperada per tots els petits i els no tan petits.

CASTANYADA: 26 D’OCTUBRE DE 2013

La castanyada de l’any passat, organitzada per l’Associació del Jovent, es va encetar amb un repertori de contes i lla-
vors es van repartir castanyes i xarel·lo a tothom. El temps no acompanyava massa, ja que feia calor, però, tot i així, 
ens vam fer un tip de menjar castanyes, que eren molt bones.

La llàstima és que el coi del futbol es va endur gent al bar; què hi farem, aquest esport “mou muntanyes”.

CAMPIONAT DE BOTIFARRA

Una fita important i reconeguda a molts llocs de les comarques gironines és el Campionat de botifarra que fa molts 
anys que s’organitza al nostre poble. Tot i ser una practica poc habitual entre el jovent, enguany la parella guanyadora 
van ser un nois joves que van presentar-se al concurs a través de la informació que es va filtrar per les xarxes socials. 

Un agraïment especial a tots els col·laboradors, que en són molts, que treballen amb el que volen i el que creuen opor-
tú, i tota la gent que participa i organitza.
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FESTA DE SANT SADURNÍ: DIUMENGE 1 DE DESEMBRE DE 2013

La festa va començar al migdia amb la missa solemne a Garrigoles en honor al seu patró. L’acompanyament va ser 
a càrrec del Cor Interparroquial dirigida per l’Empar de Foixà que, com ja sabeu, està formada per gent de totes les 
parròquies que regenta Mn. Joan Planella.

Al final de la missa vam cantar els Goigs en alabança del gloriós Sant Sadurní, dels quals us en transcric un parà-
graf: 

 D’aquest poble de Garrigoles

 sou titular i mirall pur, 

 de vostres devots segur

 i poderós mitjancer.

 De tots en l’instant darrer

 sereu gran intercessor.

 Sigueu sempre Sadurní

 d’aquest poble protector.

Com a novetat d’aquesta festa vam tenir l’oportunitat de veure el ball de bastons a càrrec de la Colla de Camallera.

A l’hora de parar taula ens esperava una fideuà feta pels arrossaries d’Argelaguer i es va cloure la festa amb una ballada 
de sardanes amb la Cobla La Cervianenca.

QUINA DE NADAL: DIUMENGE 29 DE DESEMBRE DE 2013

La II edició de la Quina de Nadal, organitzada també pel Jovent, es va celebrar al local de les Bassotes. El jovent, 
aprofitant-se de les noves tecnologies, fins i tot va utilitzar un projector perquè la gent anés seguint els números en una 
pantalla; això sí, el joc del bingo amb el que feien voltar els números era l’antítesi de la tecnologia moderna.

Hi havia servei de bar amb begudes i entrepans, i a la mitja part van oferir coca a tothom.

La participació va ser molt bona, així com els regals que es van endur els premiats. Hi havia 10 quines batejades 
molt simpàticament com ara: la quina per als desperts, per als desgraciats, per als sibarites, per als aventurers, per als 
panxuts, per als greixuts, per als llaminers, per als nets, per als especials i per als hortolans.
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FESTA JOVE: 18 DE GENER DE 2014

Aquest jovent atrau gent de sota les pedres i ho aconsegueix amb l’esforç i l’empenta que posen a l’hora de fer les 
coses. La difusió a través de les xarxes socials i a través dels fullets que van escampar als pobles d’arreu van ajudar a 
que un miler de joves omplissin el local a vessar, tot i el mal temps que feia.

Van poder ballar tant com van poder amb els taloners GIR, amb l’Orquestra Di-versiones i van acabar amb el DJ 
MIT, only hits.

La pluja forta d’aquella nit va complicar la sortida dels cotxes del pàrquing que s’havia habilitat per la trobada; alguns 
van acabar ben enfangats.

FESTA DE SANT VICENÇ: DIUMENGE 26 DE GENER DE 2014

La diada de Sant Vicenç s’inicià amb la missa solemne acompanyada pel Cor Interparroquial. 

L’arrossada popular feta pels i per les arrossaires del municipi va sortir excel·lent i va comptar amb la participació de 
250 persones. 

Tot seguit la cobla La Principal de l’Escala ens va oferir una audició de sardanes. A la rotllana de germanor, que ja és 
tradició fer-la al final del repertori, hi vam comptar unes 70 persones.

CARNAVAL: DIUMENGE 2 DE MARÇ DE 2014

El carnaval d’aquest any va ser lluït com sempre. Una arrossada d’allò més bona que no pot fallar mai, feta també pels 
i per les arrossaires del municipi.

Aquest any els que remenaven i servien els perols de l’arròs portaven un davantal amb la senyera catalana fets tots per 
la Lola Hipòlit, que és tota una artista; també n’hi havia que duien barretina. Els complements donaven molt de color 
a la festa de carnaval.

Per poder pair el dinar hi havia un ball de disfresses amb el Conjunt Còctel que va amenitzar la festa amb una colla 
de cançons per ballar.
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FESTA DEL CANT DEL GALL 2014 

Diuen que la tercera és la bona i potser tenen raó. Després de dues diades de la Festa del Cant del Gall (2012 i 2013) 
acompanyades de pluja, aquest any el sol ens va acompanyar i va deixar al Jovent lluir d’aquesta festa tan ben prepa-
rada. Com sempre, no hi faltava cap detall i estava tot molt ben organitzat.

Al matí la plaça feia goig: cinc parades de segona mà i parades de mercat artesanal (embotits, jardineria, roba, for-
matges, melmelades, productes independentistes...),  un bar on podies fer un bon esmorzar i seure a les taules de sota 
les oliveres, el joc dels pollets que ja forma part de la festa i les gàbies dels galls i els pericos que no hi podien faltar. 
Aquest any es celebrava ja el XIVè Concurs de Cant de Galls i de participants n’hi havia menys que en les darreres 
edicions. Una anècdota: quan es posaven els galls a les gàbies, un es va escapar i va anar a sobre les melmelades, sort 
que només va ser un petit ensurt i no hi va haver desperfectes.

Un bon complement era l’exposició dels 16 tractors d’època, polits i lluents, que venien de diferents pobles de la 
província de Girona. Els més matiners van ser els d’Hostalric, que per poder arribar a l’hora van sortir a les 5 del matí 
de casa; tot un mèrit. Això sí, aquí els esperava un bon esmorzar que va preparar el Jovent. Un dels tractoristes em 
va comentar que li agradava molt venir a Les Olives perquè en tenia bon record: era l’últim xofer dels autocars Pou.

També hi havia les portes obertes a la Fundació Rodríguez-Amat i a l’exposició d’escultures de ferro del Sr. Joan 
Claveguera.

Al migdia, abans d’anar a taula, la colla sardanista Continuïtat del Montgrí ens va fer una exhibició de sardanes i danses 
d’allò més originals. La fideuà, a la qual hi havia uns 275 comensals, la va fer la colla d’Argelaguer.

Vam acabar la tarda amb l’acompanyament de la Cobla Cervianenca que ens va oferir 3 sardanes pels petits dansaires 
i 4 sardanes per a tothom. La Festa Infantil de la Sardana va comptar amb la participació de 70 dansaires provinents 
de l’Escala, de Torroella de Montgrí, de Sant Pere Pescador, de Cervià de Ter i de les Olives.

Dolors Hugas Puigvert
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RESUM METEOROLÒGIC
Com l’any passat i l’anterior, des del projecte MeteoLesOlives, farem un resum dels fenòmens i condicions atmosfè-
riques que hi ha hagut al nostre municipi, des de l’edició anterior de la revista.

A la següent gràfica s’observa l’evolució de l’últim any, tant de les temperatures com de les precipitacions, des del juliol 
del 2013 fins al juny del 2014:

2013

El juliol va ser lleugerament més càlid de l’habitual amb més de 20 dies amb màximes per sobre dels 30 ºC, registrant 
la màxima d’aquest resum amb 35,4 ºC, i 6 nits tropicals, amb temperatures superiors als 20 ºC. Les precipitacions van 
superar considerablement la mitjana gràcies al potent grop, com es denomina localment a les tempestes engendrades 
a les faldes del Canigó, del dia 19, que va deixar 69 mm, 43,3 mm d’aquests en 45 minuts, acompanyats de pedra de 
mida superior a 3 cm o a una moneda de 2 €, fet que va provocar la crescuda de les torrenteres del municipi en un mo-
ment. El grop es va produir en unes condicions una mica peculiars: es va formar una línia de tempestes cap al Ripollès, 
que ràpidament va avançar cap a l’est virant, posteriorment, cap al sud. A les 15.45 h aproximadament, o “l’hora del 
grop”, la pluja i la pedra venien acompanyats d’un vent molt intens i durant la tarda es van anar reproduint diversos 
ruixats de menor intensitat tot i que seguien sent forts. La zona pluviomètricament més afectada va ser el sud-est dels 
Terraprims, però agràriament va ser el sud de l’Empordà o l’Empordanet.

L’agost no va ser més que una continuació del juliol, temperatures lleugerament superiors a les habituals, però preci-
pitacions normals, el dia més plujós va deixar uns 35 mm després d’un grop.

La tardor es va estrenar amb poca aigua i temperatures estiuenques. Aquest mes va ser el menys ventós, tant del 2013 
com del resum interanual, amb vents variables de mar a terra i a la inversa bàsicament.

L’octubre va continuar sent una prolongació de l’estiu amb temperatures màximes la majoria de dies per sobre dels 25 
ºC, i les mínimes amb dificultat baixaven dels 10 ºC. L’únic dia que es va escapar d’aquesta tendència va ser l’11. Les 
precipitacions van ser molt deficitàries, però es van començar a deixar veure les primeres boires de la tardor. 

El novembre, sobretot l’última quinzena, va ser el més semblant a un hivern que vam tenir, amb 3 dies amb tempera-
tures mínimes negatives i la mínima del resum  a -2 ºC. Últimament no sembla que els hiverns vulguin ser descoberts, 
però, de fet, tot i no ser encara hivern pròpiament, el dia 27 la neu va fer acte de presència dèbilment. Aquest mes 
també va tenir l’honor de rebre l’única llevantada decent d’aquest període, a mitjan mes, que va durar 4 dies i va deixar 
pràcticament la totalitat del recollit en tot el mes amb més de 150 mm, gairebé 73 mm d’aquests en un sol dia. Les 
precipitacions, tot i que molt ben rebudes i caigudes, només omplien el buit del mes anterior. El vent també va ser un 
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meteor persistent durant el mes, que va registrar el cop màxim del resum, en períodes de 4 dies aproximadament. És a 
dir, cada uns 4 dies la tramuntana encalmava mínimament per, seguidament, tornar a augmentar i així successivament. 
Això va afavorir el ràpid avenç de les flames del major incendi d’un novembre a Catalunya, declarat a les proximitats 
d’una explotació forestal al nord del municipi veí de Vilopriu, que va arribar a saltar l’extensió del Ter dels Terraprims.

Tancant l’any, el desembre va ser un mes molt sec, com de costum, i amb temperatures normals tirant a càlides. L’any 
2013 va ser normal tirant a càlid quant a temperatures i normal tirant a sec pel que fa a les precipitacions. Tot i la 
certa normalitat d’aquests valors, la distribució tant de les temperatures com de les precipitacions va estar desplaçada 
i fraccionada. De fet, es van superar els 90 dies de pluja, un 25 % de l’any, però van quedar concentrats bàsicament a 
la primavera i la majoria de dies no s’arribaven a recollir més de 5 mm.  

2014

El primer mes d’aquest any va ser càlid i sec, tot i ploure fins a 11 dies, un d’aquests, el de la Festa Jove que, seguint 
l’exemple de la Festa del Cant del Gall, va estar marcada per una situació com la de l’any anterior. Les boires matinals 
van fer acte de presència sobretot la segona setmana del mes, acompanyades de temperatures que porugament arri-
baven als 0 ºC de forma puntual.

 El febrer va ser un calc del mes anterior, amb la diferència que a mitjan mes es van superar els 20 ºC un parell de dies. 
També el vent, que majoritàriament era de component sud a oest, vents típicament d’estacions més càlides, però que 
van bufar amb força els migdies d’aquest mes, generalment.

La primavera va arribar sense tenir noticies de l’hivern i va començar càlida quant a les temperatures i més seca que 
l’estació anterior. Amb l’arribada de la nova estació els vents de component nord van predominar, però no molt forts, 
fet que va provocar, indirectament, que les boires fossin escasses o nul·les.

L’abril va ser el mes més primaveral d’aquest any. Les temperatures van ser molt càlides i agradables amb una anomalia 
mensual de més de 2,5 ºC positius amb màximes per sobre dels 20 ºC la gran majoria de dies i mínimes per sobre dels 
10 ºC, exceptuant dies puntuals. Les precipitacions es van repartir en 8 dies i dos d’aquests van ser a principis de mes, 
com a conseqüència d’una borrasca mediterrània, o llevantada, que va deixar més de 55 mm.

El maig va certificar la tendència a avançar cap a l’estiu amb temperatures agradables al migdia i mitja tarda i matins 
frescos. Les precipitacions van ser lleugerament inferiors a les considerades normals i, així com al mes anterior, es van 
repartir en 8 dies, 4 d’aquests concentrats durant els últims dies en forma de restes o tempestes de tarda. Enguany, 
curiosament, el dia que es va celebrar la Festa del Cant del Gall no hi havia expectatives de tempesta, trencant una 
sinistra però alhora molt interessant similitud de situacions atmosfèriques des de feia dos anys.

L’últim mes d’aquest resum, el juny, les temperatures ja començaven a pujar amb força amb moltes màximes per 
sobre dels 30 ºC i, fins i tot, amb un episodi de calor relativament intensa la segona setmana, que va acabar amb una 
anomalia mensual positiva de prop de 2,5 ºC. Les precipitacions van ser minses i el vent ja presentava règim de vent 
de vall i marinada, aquest últim en menor mesura.

Un cop fet aquest extens resum meteorològic interanual, ja sabeu que podeu trobar dades meteorològiques de les 
Olives actualitzades cada 5 minuts a la pàgina web www.lesolives.tk, i també vull dir-vos que per a qualsevol inquietud o 
curiositat que tingueu en relació amb el tema o necessiteu dades d’algun dia o mes concret, no dubteu en preguntar-
m’ho, ja sigui per les diverses vies de contacte digital disponibles al web o personalment, que si en sé la resposta, us la 
donaré molt amablement. També podeu escoltar l’entrevista sobre meteorologia olivenca i els Terraprims que vam fer 
l’1 de juliol a Ràdio l’Escala i que podeu trobar a la pàgina del Facebook de MeteoLesOlives o al seu web. 

I dit això, només em queda desitjar-vos, des de MeteoLesOlives, una bona Festa d’Estiu!

Aleix  Llusà
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Sr. PRESIDENT,

He preparat varis articles i cada cop que els tinc força avançats l’actualitat em fa fer un gir i començar de nou...

Ara sembla que el fet problemàtic és tenir o no tenir exèrcit. Doncs bé, tots el països en tenen. Sols cal tenir clar qui 
és el nostre enemic. És clar, que el nostre són els agents de la natura, per això ens hem de preparar per combatre’ls 
dins d’una premissa fonamental.

Som un país pobre i la població ha d’exigir als nostres polítics que a la Constitució hi quedi blindada aquesta premissa, 
perquè no haguem d’assumir càrregues que no podem suportar. Un altra cosa seran els extres que ens toqui assolir 
per estar dins de la CE, que tots sabem que va de bracet amb ser de la OTAN. Però, fins i tot així, tenim marge per 
encaixar les nostres necessitats amb les del bé comú.

Les nacions que han assolit recuperacions històriques en el seu nivell de vida (Alemanya i Japó) després de la segona 
guerra mundial ho van fer per la prohibició de tenir exèrcit. D’aquesta manera, les quantitats ingents de diners mal-
gastats amb aquesta tribu es varen poder invertir en economia productiva.

Ostres! Ja que comencem una nació de nou, almenys aprenem dels errors i encerts dels altres.

No ens enganyem, una guàrdia nacional s’ha de tenir per salvaguardar les fronteres, no de les bones persones, sinó 
de la mala gent. També s’ha de tenir algun tipus de recurs aeri, i aquàtic, per donar cobertura i servei als nostres pes-
cadors que estiguin vorejant les illes Formigues, per exemple. Però si passéssim d’això a assumir un cost superior, ja 
començaríem a veure com uns quants en fan negoci...

Sobretot, hem de construir una nació neta amb gent productiva, on és més interessant que la gent estigui aturada que 
no pas engreixant ineficaçment les rodes  de l’administració. De burocràcia, la mínima!

La lacra de desigualtats que produeix l’excés de funcionariat després és molt difícil d’eradicar.

Per concloure, si us plau, vigilem amb això. Molta gent entrarà a l’administració perquè faran falta, però se’ns hi cola-
ran uns quants inútils i, per això, cal estar alerta a partir d’ara mateix.

Molt bona festa major!

Jaume Llusà

SERRELLS
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CONSELLS DEL DOCTOR 
COM I QUAN UTILITZAR EL DESFIBRIL·LADOR DE LES OLIVES

Com tots ja haureu pogut veure, des de fa uns mesos disposem d’un desfibril·lador al nostre poble, situat al costat de 
l’Ajuntament. Ha estat instal·lat pel Dipsalut en el marc del projecte “Girona, territori cardioprotegit”, a través del 
qual s’han col·locat desfibril·ladors a tots els pobles de Girona.

A continuació us explicaré breument el seu funcionament i els principals passos que cal seguir en cas d’una aturada 
cardiorespiratòria.

És destacable que més del 90 % de les persones que pateixen una sobtada parada cardíaca lluny d’un centre mèdic, mo-
ren. Moltes d’elles s’haurien pogut salvar si se’ls hagués intervingut a temps amb un desfibril·lador. Els desfibril·ladors 
externs automàtics són aparells molt senzills d’utilitzar i els pot fer servir tothom, sense formació prèvia. 

Què són els desfibril·ladors externs automàtics (DEA)?

Tots coneixem casos de persones aparentment sanes que han patit una mort sobtada. Aquesta 
es presenta de forma inesperada per l’evolució, també inesperada, d’una malaltia o per causes 
desconegudes. La mort sobtada cardíaca és molt evident i cridanera, ja que el pacient sofreix una 
pèrdua de coneixement i cau fulminat a terra.

El cor actua de bomba de pressió per fer moure la sang. Perquè això sigui possible, cal una activi-
tat elèctrica, l’estimulació, que està completament controlada i determinada per generar l’activitat 
mecànica, la contracció. 

Quan l’estimulació elèctrica falla, l’activitat mecànica s’altera i el cervell deixa de rebre oxigen. El 
desfibril·lador és un aparell que emet un impuls de corrent continuat al cor per tal de possibilitar 
que torni a bategar a un ritme normal i pugui bombar la sang.

Els DEA analitzen el ritme cardíac de la víctima i, tots sols, determinen si és convenient donar-
li una descàrrega elèctrica per poder recuperar el ritme normal del cor i permetre que torni a 
bombar la sang. Mai fan la descàrrega si no és necessària, és a dir, no hi ha possibilitat d’error. 

Qualsevol persona pot utilitzar-los. Només s’ha d’obrir la tapa de l’aparell i anar seguint les ins-
truccions que ens dóna la locució. L’única acció que cal fer és enganxar els pegats (elèctrodes) tal 
i com ens indica la màquina. El desfibril·lador monitoritza la víctima i decideix si és convenient 
administrar la descàrrega. Si és així, ho fa, sense que haguem de realitzar cap acció, ni tan sols 
prémer un botó.

Què he de fer en cas d’aturada cardíaca?

En cas de trobar-nos davant d’una possible parada cardíaca, cal seguir els passos següents (l’anomenada “cadena de 
supervivència”):

• Cal apropar-nos a la víctima i comprovar si està conscient i si respira. Una bona manera és parlar-li per veure si 
reacciona i apropar la cara a la seva boca per determinar si respira. 

• Cal demanar ajuda a les persones que hi ha a la vora i trucar al telèfon d’emergències: el 112. És recomanable 
realitzar aquesta acció mentre ja es va a buscar el desfibril·lador més proper. Si algú ens està ajudant, el millor és 
que cadascú faci una cosa. 

• Un cop som davant el DEA, hem d’obrir-ne la caixa amb decisió, agafar-lo i córrer per portar-lo fins on és la 
víctima. En cas que no s’hagi pogut trucar a emergències, ens hi podem comunicar des de la mateixa columna del 
DEA. 

• Un cop som al lloc dels fets, hem d’obrir la tapa de l’aparell (DEA) i escoltar i anar seguint les instruccions que 
ens dóna la locució. 

• El primer pas és descobrir el pit de la víctima. 
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• Després, cal agafar els pegats (elèctrodes), desenganxar-los i col·locar-los sobre el tors de l’afectat. Un, el que es 
prefereixi, s’ha de posar a la part dreta, sobre el pit (per sobre el mugró). L’altre va a l’esquerra, per sota el pit, a 
la zona de les costelles. 

• Quan l’aparell ens ho indiqui, ens hem d’apartar de la víctima per tal que el DEA doni la descàrrega elèctrica. 

• Si la persona recupera la consciència, només ens queda esperar els serveis mèdics. Si no és així, el DEA segueix 
monitoritzant el pacient i indicant-nos els passos a seguir. L’aparell determina si calen noves descàrregues i, si és 
així, les va administrant, sempre amb previ avís. Les persones que en tinguin nocions, poden fer massatge car-
diorespiratori entre una i altra descàrrega: consisteix a fer 30 compressions toràciques seguides de 2 ventilacions 
(cadència: 5 tandes de 30 compressions/2 ventilacions cada 2 minuts), i idealment, s’hauria de fer mentre no arriba 
el desfibril·lador.

• L’últim pas és esperar l’arribada de l’assistència mèdica i explicar-los la situació. Ells s’enduran el DEA, ja que 
conté informació de les constants del pacient. El proveïdor del servei reposarà l’aparell en menys de 24 hores, ja 
que ha rebut una alerta indicant-li quin DEA s’ha utilitzat. 

Algoritme del Suport Vital Bàsic amb desfibril·lador extern automàtic (DEA)

Amb tot això, i desitjant que no l’haguem de fer servir mai, si finalment ho hem de fer, espero que ens hi sentim una 
mica més segurs i ho puguem fer coneixent uns pocs conceptes que ens poden ser de gran utilitat.

Yoseba Cánovas Zaldúa

Metge de família
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FESTA D’ESTIU AGOST 2014
XIV CAMINADA POPULAR - DISSABTE 23 D’AGOST
Primer dia de la festa! 
El plat fort de la festa serà l’altra setmana, però per millor organització i per no patir la calor dels últims anys, que feia 
enrere a molta gent, la caminada la farem nocturna. La ruta serà apta per a totes les edats. No inventem res, ja s’havia 
fet una caminada nocturna fa molts estius i algun any per Nadal també. 
Agafeu bon calçat i cap a caminar, gaudint de la nit enmig de la natura i sota la llum de les estrelles. Sembla ser que la 
llunya aquest any no ens vol acompanyar, però esperem que tots vosaltres, sí!
L’esdeveniment serà l’inici d’aquests dies de festa i se celebrarà el dissabte 23 d’agost a les 20h del vespre.

XIII BICICLETADA - DISSABTE 6 DE SETEMBRE
La bicicletada d’aquest any es realitzarà conjuntament amb Jafre per tal de millorar la organització, tant de la mateixa 
bicicletada i el condicionament del recorregut com dels dies principals de la festa.
L’esdeveniment serà la cloenda d’aquests dies de festa i se celebrarà el dissabte 6 de setembre. El punt de sortida 
serà la plaça de les Olives a les 18h, on esperarem els ciclistes jafrencs per continuar la ruta.

FESTA D’ESTIU AGOST 2014
DIJOUS 28

22.00h. - HAVANERES AMB XICRANDA
Xicranda és un duet d’havaneres i música folk, composat pel bisbalenc Guillem Payaró i el reusenc Martí Santacana. 
Ambdós són alumnes del Conservatori Superior 
de música del Liceu, lloc on es coneixen al 2012 i 
descobreixen la passió que comparteixen pel cant 
català tradicional. 

Des d’aquest moment canten junts i formen el duet 
Xicranda, actuant en escenaris ben reconeguts dins 
del món de l’havanera: la Taverna de la Bella Lola, 
el port de l’Escala, el teatre Mundial de la Bisbal, la 
Taverna de Can Batlle de Calella de Palafrugell, la 
Plaça Major de la Bisbal, la Taverna de Can Bernat 
de l’Estartit, la Plaça Major de les Olives… 

També han actuat al Club de la Pipa a la plaça Reial de Barcelona, per les Joventuts Musicals de Figueres al Museu de 
l’Empordà, pels Amics de la Ratafia al Restaurant Daró de la Bisbal, a l’auditori del Conservatori de Granollers, per 
Àgape als departaments de Benestar Social i Família, Interior, Presidència, i Justícia de la Generalitat de Catalunya, a 
l’Eart de Gràcia, entrevistats per Ràdio Palafrugell i Ràdio l’Escala, al Centre Cívic de Fontpineda, a la Taverna Raïm 
de Gràcia, presentant el llibre SMS il·lustrat de Marta Pérez Sierra al Babèlia de Barcelona, a la taverna Dublins de 
Barcelona i a la taverna Sonora, a la llibreria la Gralla de Granollers, a The Quiet Man de Barcelona...

TOT SEGUIT, COCA I CREMAT PER A TOTHOM!
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21.30h - SOPAR POPULAR

Aquest any el Jovent tornen a organitzar el sopar popular a un preu de 8€ per persona. Les inscripcions seran el di-
marts dia 26 al Local de l’Associació de 20.00h fins a les 21.00h.

MENÚ

1. Meló amb pernil

2. Amanides complertes

3. Carn a la brasa i pa amb tomata

4. Gelat

Aigua, vi i cafè.

RECORDEM QUE NO CAL PORTAR PLATS, GOTS NI COBERTS, NOMÉS GANA I GANES DE PASSAR-
HO MOLT BÉ!

FESTA D’ESTIU AGOST 2014 
DIVENDRES 29

US HI ESPEREM  

A TOTS!
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23.00h - CONCERT I BALL AMB LA MONTECARLO

En acabat del sopar, La Montecarlo, ens oferirà un concert de sobre taula per acabar de fer baixar el sopar. Seguida-
ment, començarà el concert per ballar i gaudir de la Festa Major.

Dins del seu producte ofereixen: un concert de música tradicional catalana, un ball fresc i divertit, i versions per al 
jovent més engrescat de la festa major. Són el que podríem dir un grup complert, és a dir, tot terreny. Si amb tot això 
hi afegim que en el seu ampli repertori hi inclouen temes propis, amb tres Discos al mercat i tot plegat amb un rigorós 
directe, podem dir que és un grup adequat per a qualsevol festa major.

El grup, fundat per Josep Reixach l’any 1984, no ha parat de recórrer tots els racons del país des d’aleshores.

Els seus components actuals són Sara Renau (veu), Josep Masó (teclats i veu), Josep Reixach (guitarra i veu), Ferran 
Muñoz (teclats i veu) i Santi Gifre (bateria i veu). Aquests cinc músics sintetitzen l’experiència i el bagatge professional 
que el grup ha acumulat al llarg de trenta anys d’història en l’àmbit de la música de ball i les versions pel jovent. incor-
porant sempre les noves tecnologies, ofereixen un directe d’una excepcional qualitat musical. Si a tot això hi afegim 
la complicitat i la sintonia que hi ha entre ells, podem afirmar sense por a equivocar-nos que LA MONTECARLO 
és garantia d’èxit.
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FESTA D’ESTIU AGOST 2014
DISSABTE 30

12.00h - OFICI SOLEMNE AMB EL COR INTERPARROQUIAL A GARRIGOLES

UN ANY... I UNA MICA MÉS

Sí, ja fa un any i una mica més que engegàrem el nostre COR INTERPARROQUIAL.

Va ésser a Foixà el 24 de juny de 2013!

UN ANY compartint els nostres cants amb altres pobles com la Sala, Rupià, Colomers, Jafre, les Olives-Garrigoles, 
Foixà i el Santuari dels Àngels.

UN ANY amb estones d’assaig i llavors, amb la gola seca, un refresc amb unes galetes...

UN ANY que també ens ha servit per recuperar uns goigs de Sant Sadurní que, feia temps, restaven en l’oblit i gràcies 
el Sr. Josep Castañé els vam poder tornar a cantar.

UN ANY que, mica en mica, hem incorporat nous cants al nostre repertori, fins a atrevir-nos a celebrar un petit con-
cert de cançons catalanes un cop acabada la missa.

UN ANY afinant la nostra veu i assistint als oficis solemnes de festa major, acabant amb un vermut i també algun 
dinar!

UN ANY d’unes 15 cantades, amb molta atenció als consells i normes de la nostra directora, l’Empar de Foixà.

Tots hem fet una gran pinya, hem sentit una munió d’emocions molt agradables, ens hem conegut, hem establert una 
sòlida convivència que perdurarà per sempre... hem viscut, plegats, una bonica experiència!

A tots vosaltres, dels quatre cantaires de les Olives.

Montse, Miquel, Pilar i Manel.
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18.30h - AUDICIÓ DE SARDANES AMB LA PRINCIPAL DE PORQUERES 
             COBLA “LA PRINCIPAL DE PORQUERES”15 ANYS FENT PAíS!

Ja fa 15 anys! Era l’any 1999, a Porqueres, a la comarca del Pla de l’Estany. Es  posà fil a l’agulla a una pregunta que va 
sorgir al mig del carrer: “I ara, què faràs?” La resposta va ser fulminant: “Faré una cobla! Ja que el més important serà 
que el públic s’ho passi molt bé a la plaça, gaudint tot ballant i escoltant la cobla, amb sardanes evidentment balladores 
i saltirones, altrament dit, sardanes denominades de plaça”.

Al principi no va ser fàcil trobar músics; alguns de veterans que ja havien tocat amb cobles o orquestres de renom i 
altres de més novells que acabaven de sortir d’escoles de cobla.

Vam començar els assajos els dissabtes a la tarda. Alguna vegada podíem comptar amb la presència del mestre Manel 
Saderra i Puigferrer, ja que en aquells moments vivia a Porqueres. Una de les coses que també teníem per decidir 
era el nom de la cobla. Començàrem a cercar-lo i, lògicament, no tothom hi estava d’acord: que si és molt llarg, que 
si és molt difícil de recordar… Al final va ser escollit el que havia de ser: el nom del poble, o sigui “La Principal de 
Porqueres”.

Al llarg d’aquests quinze anys, hem tingut moments millors que d’altres, però al final hem aconseguit fer realitat un 
somni, ja que actualment som una de les cobles més apreciades pel públic que ens acompanya en cada audició. Po-
dríem dir allò de: no som millors ni pitjors…som diferents! 

Com a la festa del Cant del Gall, les sardanes que s’interpretaran a la festa d’estiu seran de 7 tirades en lloc de 10 
tirades.

Les sardanes de 7 tirades consten de dues tirades de curts, dues tirades de llargs, una tirada de  curts, una tirada de 
llargs, un contrapunt i una tirada de llargs.

Fer les sardanes més curtes ens permet fer-ne 9 en lloc de 6, i això dóna més diversitat i varietat de sardanes. Al ser 
més curtes, també facilita que la gent les pugui ballar totes des de bon començament.
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INFORMACIÓ: 

Enguany no farem l’exposició de manualitats. Des de l’associació hem vist com, any rere any, a la gent li costa por-
tar manualitats per exposar i ens ha semblat que era millor passar un any sense fer-la, en previsió que la gent s’ho 
repensi i puguem fer-la el proper any.

No obstant això, disposarem de dues sales on es mostrarà el talent artístic del poble. D’una banda, les portes obertes 
de la Fundació Rodríguez Amat, i per l’altra, l’exposició d’escultures de ferro, utilitzant eines del camp, del Sr. Joan 
Rius. Aquest dos racons els trobareu situats a la plaça del poble, l’un al costat de l’altre.

00.00h - NIT JOVE AMB ELS MONTGRONS, ORQUESTRA MARIBEL I DJ STAUNING 

Vols passar-t’ho bé amb la millor música de taverna, ranxera i canço popular? Els Montgrons convertiran la Plaça 
Major en una cantina mexicana on la diversió i el bon ambient estan assegurats!

Albert Such: guitarra i veu

Jordi Gasull: acordeo i veu

Pau Torres: contrabaix i veu

Toni Molina: bateria

COBLA / ORQUESTRA ELS MONTGRONS 
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ORQUESTRA MARIBEL 
Des de Sarrià de Ter i amb moltes ganes de festa ens arriba l’Orquestra 
Maribel, grup de versions amb molta diversió i molta marxa, que ens 
vol versionar la nit de la festa del nostre poble.

Aquest grup es va crear ara fa un any i mig. Els mateixos membres del 
grup ens diuen que “el que va començar sent una broma l’hivern del 
2012/13... continua sent una broma!”. 

En aquest grup hi podrem veure una cara coneguda, amb trets oli-
vencs; es tracta del cantant del grup, en Jordi Nadal, de Can Barretina.

Txals - Cantant

Pep - Guitarra

Eloi - Guitarra

Pau Cullell - Baix

Jaume - Bateria

Pau Puyol - Teclats

DJ STAUNING 
Per acabar bé la nit, un DJ de casa, en Frederic Stauning, olivenc de tota la vida.

Punxant per terres empordaneses i sempre deixant marca després de cada festa! Mesclant tot tipus de música que no 
us deixarà parar de ballar i saltar durant tota la nit. 
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FESTA D’ESTIU AGOST 2014
DIUMENGE 31

HI HAURÀ UNA SORPRESA PER A TOTS 

ELS NENS I NENES QUE VINGUIN!

10.45h - MISSA SOLEMNE
Missa Solemne a l’esglèsia de Les Olives. 

12.30h - VERMUT A CÀRREG DE L’AJUNTAMENT

Com cada any, l’Ajuntament convida a tothom amb vermut per celebrar la nostre Festa Major.

17.00h - FESTA DE L’ESCUMA
Si hi ha una festa que triomfa a l’estiu, sens dubte és la Festa de l’escuma. Un bon remei per combatre les altres tem-
peratures, tot passant-t’ho de la millor manera possible.

A qualsevol hora del dia o de la nit, per espais oberts o tancats, és la diversió ideal per a petits o grans.

Amenitzat amb la millor música, podràs ballar al ritme de les bombolles.
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RECULL D’IMATGES
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PASSATEMPS
Busca 11 bolets comestibles que es poden trobar a les nostres terres: 

Resol els sudokus: 
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SOLUCIoNSTELÈFONS
D’INTERÈS

Disseny:

Emergències    112 
Sanitat Respon   061 
Mossos d’Esquadra   088 
Cap de Bàscara   972 56 06 28 
Ajuntament de Garrigoles  972 76 80 28

Ajunta els números: 



18.00h XIII Bicicletada Popular conjunta amb el poble de Jafre6

10.45h Missa solemne
12.30h Vermut a càrrec de l’ajuntament
17.00h Festa de l’escuma

31

12.00h Ofici solemne amb el Cor Interparroquial

18.30h Sardanes amb La Principal de Porqueres
Portes obertes de la Fundació Rodrígues Amat i Can Joan Rius

00.00h

JOVE
NIT

30

21.30h

23.00h

Sopar Popular 8€ (inscripcions el dia 26 de 20.00 a 21.00
a les Bassotes)

29

Havaneres, coca i cremat amb Xicranda22.00h28

XIV Caminada popular (aquest any nocturna)20.00h23

  FESTA D’ESTIU AGOST 2014

Nota: l’Associació es reserva el dret de modificar el present
programa si causes alienes obliguessin a fer-ho


