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Benvolguts i benvolgudes, olivencs i olivenques, garrigolencs  i garrigo-
lenques,

Primer de tot, voldria expressar la meva satisfacció personal per poder-
vos saludar com a alcalde a través d'aquest programa.
Tots els que formem part de l'Ajuntament agraïm als veïns i veïnes la con-
fiança que ens heu dipositat. Som un equip renovat i amb moltes ganes i 
il·lusió treballarem per cuidar de la nostra gent, del nostre poble.

Un estiu més a les nostres espatlles (com passa el temps...!) i amb ell 
ja ha arribat la Festa Major del poble. És temps d'engalanar la plaça, els 
carrers, omplir de flors els balcons, de preparar els canelons i convidar 
familiars, amics i coneguts. Una bona dosis de gresca i xerinola, de balls 
i cantades, de beure i menjar (bé, aquests amb moderació, és clar!) i 
sobretot gaudir.

Un any més, agrair la feina que fa el Jovent de Les Olives per tenir una 
bona festa. Gràcies al seu esforç i dedicació, el contingut del programa 
d'actes s'enriqueix any rere any. Us animem a seguir així!

Finalment només resta convidar-vos a tots i totes a participar i a gaudir 
d'aquesta magnífica Festa Major.

Molt Bona Festa a tothom!
     Josep Gibert Martí
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La Festa Major del Poble, per gaudir-la tots!
El gener vam fer tres anys, tres anys treballant al màxim i amb moltes ganes per fer activitats al nostre poble. 
Alguna vegada les activitats no han sortit del tot com hauríem volgut però, en general, estem molt satisfets 
del resultat i de la implicació del poble i l’ajuntament.
Com la majoria d’associacions, al Jovent de Les Olives no hi sobra ningú, al contrari, hi falten mans i gent 
amb ganes de fer coses. Esperem que, com a totes les festes, puguem comptar amb la vostra col·laboració.
El Jovent s’emporta els aplaudiments, però cal dir que hi ha molta gent que no dóna la cara i fa una gran 
feina; és per això, que volem agrarir a tota aquella gent que dóna “un cop de mà” molt necessari al jovent, 
ja sigui des de les aportacions econòmiques, per poder fer front a la despesa que comporta la festa, com a 
totes aquelles tasques per poder gaudir d’una festa com cal.
Enguany, al programa de la festa no hi ha grans modificacions pel que respecta a les activitats. On sí que 
trobareu modificacions és als llocs de realització de les activitats, que els podeu trobar detallats en l’apartat 
de la programació de la festa. Aquests canvis es creuen convenients a causa de la gran feinada i la manca 
de recursos que comporta l’organització de tota la festa a la Plaça.
Esperem que pugueu gaudir d’una bona Festa Major d’estiu. Restem a la vostra disposició i no quedeu per 
fer-nos arribar reflexions o aportacions per millorar en pròximes edicions. També seria interessant que ens 
féssiu arribar informació de grups de música que us agradin, activitats que creieu que podríem realitzar  o  
tot  allò  que se us acudeixi per aportar diversió a la festa! Feu-nos arribar la proposta a  joventdelesolives@
gmail.com i n’estudiarem les possibilitats!

Moltes gracies i bona festa!
El jovent de Les Olives i Garrigoles
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EL CLUB DEL PARXÍS DEL BAR DE LES OLIVES

El Bar de Les Olives és un lloc de trobada de molta gent, depenent de l’època de l’any. N’hi ha que hi van 
per fer tertúlia amb una colla, alguns amb l’excusa d’esmorzar o fer un cafè, els pares i mares que acom-
panyen als seus fills a jugar a la zona d’esbarjo, per fer un gelat, ... són moltes les excuses que fan anar-hi 
per passar una bona estona.
Hi ha una colla de dones, però, que sigui l’època que sigui, es troben cada setmana per fer una partida de 
parxís i jo les anomeno “El Club de les Dones del Parxís de Les Olives”. Vet aquí que fa ben bé entre 3 i 
4 anys, que tots els dimecres, divendres i dissabtes es concentren al bar a les 6 o 2/4 de 7 (depèn de 
l’època de l’any) per fer una partida de parxís. Però no us penseu pas, juguen amb un tauler de parxís per 
a 6 jugadores i, és clar, la partida s’allarga ben bé cap a 3 horetes.
Encara que no sempre hi són totes alhora i al mateix dia, les inscrites al club són: la Muntsa de Ca l’Andreu, 
la Montse de Can Pere Mestre, La Victòria de Can Casteis, la M. Teresa de Can Modest, la Conxita de Can 
Claveguera, la Pilar de Can Sala, la Rosa i la Nandi del Bar, que m’explica que ella sempre fa de comodí 
per quan en falla alguna de les altres. 
Es bo de veure-les jugar perquè s’ho passen d’allò més bé; fins i tot, quan una perd o la maten fa veure que 
es posa a plorar i s’enfada de broma, i a vegades s’escapa algun renec i tot. Això sí, guanyi qui guanyi se’n 
van ben satisfetes cap a casa per l’estona que han passat.
M’expliquen que el més important de la trobada és sortir de casa i fer tertúlia parlant de les seves coses, 
recordant vells temps, i així poder tenir contacte amb altres dones que, de ben segur, si no fos per la partida 
potser ni sortirien de casa; és un dels seus moments d’esbarjo i divertiment. 
La Nandi ni els ha de preguntar què volen ni com ho volen, sap perfectament els gustos de cadascuna. 
M’expliquen que cadascuna té la seva manera de jugar però, és clar, les normes són les mateixes per a 
totes. N’hi ha que tenen més ratxa que d’altres però sempre l’important és participar. Ah!, a les dues Montse, 
que es diuen Batlle de cognom, les anomenen les “cosechadores”, ja que ho arrasen tot (jugant, és clar).
A la fotografia hi faltava alguna de les jugadores, que sempre tenen la mateixa distribució a la taula.

Dolors Hugas Puigvert
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RACÓ DE CUINA
PASTÍS D’ALBERGÍNIA

Ingredients:

-  ½ kg d’albergínies escalivades i pelades
-  3  ous
-  200 cl de nata líquida
-  1 cullerada de farina de blat de moro 
-  Sal, nou moscada i suc de llimona

Escaliveu les albergínies al forn, peleu-les i tritureu-les, conjuntament amb la nata líquida i els ous, la farina 
de blat de moro, la sal, la nou moscada i unes gotes de suc de llimona per evitar que l'albergínia s’oxidi. Ba-
rregeu-ho bé i aboqueu-ho dins un motlle prèviament untat amb mantega i folrat amb paper de forn. Coeu-ho 
al bany maria durant uns 30-45minuts (fins que l'escuradents surti net). Deixeu-ho refredar i guardeu-ho a 
la nevera fins al moment de servir.
Podeu servir-ho amb salsa d’alfàbrega i una bona amanida de tomata.
Salsa d’alfàbrega: Passeu per la trituradora un bon grapat de fulles fresques d’alfàbrega, un gra d’all, sal i oli.

LLOM DE PORC AL FORN

Ingredients:

-  1 kg de llom de porc sencer 
-  Sal, pebre i oli
-  Herbes aromàtiques

Salpebreu de manera abundant la carn, sencera i sense lligar, també poseu-hi una bona quantitat d’herbes 
aromàtiques, que quedi ben arrebossat i per sobre tireu-hi una bona quantitat d’oli. Deixeu-ho macerar 4 o 
5 hores.
Escalfeu el forn a 225º i, quan és calent, poseu-hi la carn uns 15-20 minuts. Tireu-hi per sobre una mica 
del seu suc un parell de vegades, gireu-lo i deixeu-l’hi 5-8 minuts més.
Serviu la carn tallada ben fina i coberta de l’oli de la cocció i acompanyada de salsa de poma.
Salsa de poma: 4 pomes, 10 g de mantega, suc de llimona, sal i pebre.
Poseu a coure en una cassola amb la mantega, el raig de llimona, sal i pebre, les pomes pelades i tallades 
a daus. Quan siguin toves, passeu-ho per la trituradora i que quedi ben fi.

TIRAMISÚ

Ingredients:

1 tassa de cafè
15-20 melindros 
500 g de formatge mascarpone
2 ous
100 g de sucre fi
cacau en pols

Agafeu un motlle quadrat de 20 cm per banda. Prepareu el cafè i deixeu-lo refredar. 
Separeu els rovells de les clares. Barregeu els rovells d'ou amb la meitat del su-
cre i el mascarpone fins aconseguir una pasta amb una textura ben cremosa i fina. 
Bateu les clares amb la resta de sucre i incorporeu-les a la mescla anterior, tot remenant amb cura per tal 
que no es desmuntin.
Col·loqueu una capa de melindros al fons del motlle de forma que cobreixin completament el fons i regueu-
los amb la meitat del cafè. A sobre dels melindros, repartiu-hi la meitat de la crema de mascarpone unifor-
mement. Torneu a repetir una segona capa de melindros i de crema de mascarpone al damunt. Reserveu a 
la nevera un mínim de 6 hores. Al moment de servir, decoreu-ho amb una capa de cacau en pols al damunt.

Empar Falgàs Oliveras

BONPROFIT!
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EL DINAR DE LES DONES DELS HORTOLANS
En Josep de Ros, a la revista del 2012 quan va fer 
l’entrevista a en Pitu de Can “Comersildo” que, per 
cert, ja ha complert 93 anys, ens explicava el perquè 
del dinar dels hortolans del poble.  

Doncs bé, les dones un dia van dir: “i perquè nosaltres 
no en podem fer un, també, de dinar?”; i va començar 
que només n’eren dues i a l’última edició ja n’eren ben 
bé una dotzena, com es pot veure a la fotografia.

En aquest últim dinar encara hi havia l’Anna Maria 
Batllori de Can Roura que ens va deixar el passat 17 
de maig, a l’edat de 69 anys.

El dia del seu enterrament, la Montse de Can Pere 
Mestre hi va llegir unes paraules ben boniques en nom de tots els que havien conviscut la infància plegats, 
i deia així:

“En nom de tots i totes els que anàvem a col·legi a Les Olives, des de ben petits, volem adreçar-te 
aquestes paraules de record. Anna, sabíem que la teva salut era fràgil, però tu no et queixaves mai; va-

lenta fins al final! 

Els nostres cors, amb el teu traspàs, s’han encongit i tenim una immensa tristesa, però volem recordar-te 
amb serenor, com l’amiga entranyable que eres.

Anna, t’estimem i et recordem. Descansa en pau!

Dolors Hugas Puigvert
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RÈQUIEM PER LA VINYA D’EN MODEST

Estimo la natura, gaudeixo de les seves transfor-
macions, dels canvis climàtics, dels seus colors, de 
les seves olors… Tot això, m’ha portat a observar i 
escriure molt de prop i, des de la finestra del menja-
dor de can “Pere Mestre” la que, fins al 22 de gener 
passat, era “la Vinya d’en Modest”

En iniciar els meus escrits jo no sabia que, un any i 
mig després, aquest vinyar ja no hi seria. Per tant, 
sense voler fer un estudi tècnic, simplement una 
observació constant de la seva història i desenvolu-
pament, comença el meu recull d’apunts.

Agost 2013
Ets una vinya dibuixada a la perfecció, cuidada i 
senyorial... tens tretze fileres de ceps equidistants 
sense ni una mica d’herba. Ens ofereixes un paisat-
ge harmònic, ordenat i tranquil, de color verd po-
tent. Les teves fulles, els pàmpols, es troben en el 
seu millor moment. Són amples, amb les típiques 
formes i perfils clarament dentats.

Setembre 2013
El color del pampolatge es va esmorteint, cedint 
protagonisme als penjolls de raïms verds i liles, car-
nosos, lluents, dolços... alguna abella ja els ha tas-
tat. Arriba la maduresa de la bonica vinya!

28 setembre 2013
El dia s’aixeca boirós, no surt el sol. Es preparen 
per collir el raïm, sense pressa. No pot haver-hi hu-
mitat perquè, si fos així, minvaria la qualitat del vi. 
Sento enrenou la vinya. Hi ha dos cotxes i bidons 
grossos de color blau. Compto les persones que, 
amb les seves samarretes, li regalen deu punts de 
tots colors. Els seus moviments són lents. Recu-
llen, amb molta cura, els penjolls omplint galledes 
multicolors que, una vegada plenes, les buiden als 
bidons blaus. Cap al migdia queden tant sols alguns 
ramells. Han recollit el fruit d’onze mesos d’esforç i 
pulcre treball d’en Modest!

18 octubre 2013
Tot i el bon temps, la vinya respira tardor. Ara, 
aquell immens mantell verd potent, es mostra cada 
vegada més, esquitxat de tons vermell-taronja.

2 novembre 2013
La vinya ja no té empenta ni energia. S’endinsa en 
un període de silenci, solitud, i quietud, preparada 
per hivernar. La tramuntana fa caure els primers 
pàmpols. Tota ella es mostra com un llençol verdo-
senc, vermellós, groguenc, descolorit...

1 desembre 2013
Pobra vinya! Amb la pluja, vent i fred t’has quedat 
despullada, sense cap fulla! Tot i així, tens encant! 
Als teus ceps encara els resten les tòries arrogants, 
elegants... Ara, ets tota marró!

10 desembre 2013
Aquesta nit, un mantell blanc de gelada ha cobert 
les teves sarments. Has perdut el teu color, el color 
marró!
Ai vinya! No tens massa encís! Al teu voltant, vet-
llant dia i nit, nou roures et fan d’escorta. Les seves 
fulles són tan i tan boniques i amb tants colors! N’hi 
ha de grogues, taronges, marró clar, marró fosc, 
vermelloses... fins i tot alguna de verda! Per un mo-
ment ens fan oblidar la teva presència!

23 i 24 desembre 2013
És l’hora! En Modest talla les teves tòries. Ja ets 
una vinya rasa encara que... els teus ceps, amb 
força anys, són vigorosos, reforçats... i conserven 
una elegància innata, que moltes altres plantes vol-
drien

3 i 4 gener 2014
Vinya, les teves sarments, totes escampades per 
terra! Unes en posició vertical, altres horitzontals. 
No hi ha qui us entengui! No patiu, en Modest ha 
començat a recollir-vos i a fer pilons. Llàstima que... 
el vostre destí no sigui altre que el foc per coure 
carn a la brasa!

22 gener 2014
Vinya, no fas “xiu”! Als teus peus una catifa blanca; 
són els capblancs que han entrat en competència 
amb els teus ceps tot agafant el lideratge.

Finals febrer 2014
En Modest t’ha llaurat i... amb el marró-xocolata al 
sòl, ens fas gaudir d’un indescriptible retrat!
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30 març 2014
Des de la llunyania sembles igual, però m’he apro-
pat i ... ja comences a brotar! Emprens el despertar 
de la profunda letargia hivernal.

10 abril 2014
El sol escalfa. Ha plogut. Tornes a ser maca, vinya! 
Les teves tòries s’enlairen amunt, amunt! Totes pre-
parades per poder sostenir el fruit. Ja verdeges!!!

10 maig 2014
Sembles una bella catifa de color verd clar. Els teus 
pàmpols han crescut i ja no veiem el marró-xo-
colata als teus peus. Tu, vinya omples tot l’espai, 
ets la gran protagonista! Ens mostres un paisatge 
idíl·lic!!!

20 juny 2014
El teu color ha canviat. No és aquell verd tan clar. 
Has enfosquit amb la clorofil·la que t’ha donat el 
Sol. Ets molt bonica, enèrgica, plena d’orgull. Atre-
sores, encara que petits, els teus penjolls de fruits.

Principis juliol 2014
Aquests raïms, verds i de la grandària d’un anís, es-
claten carnosos, suaus, frescos i vitals que, amb el 
sol de juliol, van madurant. Però els teus pàmpols 
tan poderosos, resten potència a aquests bonics 
ramells. En Modest, conscient d’aquesta força, els 
va aclarint. El teu color verd o marró ens diu si la 
tallada és més o menys recent.

Agost 2014
Degut al temps molt plujós hi ha massa humitat i 
el penjoll de raïm, fins ara sencer, ja no ho és tant. 
Hi ha grans secs, cal un tractament. Dia a dia, en 
aquesta vinya majestuosa, esplendorosa... hi veig 
un barret amunt i avall, avall i amunt, hora darrera 
hora! És en Modest cuidant i mimant el vinyar, “la 
Vinya d’en Modest”.

Abans de Nadal 2014 m’assabento que en Modest 
ha d’arrencar la vinya. Quina tristor! Quina decep-
ció! Quina nostàlgia m’envaeix!

Doncs sí, és el 22 de gener de 2015, diada de 
Sant Vicens i... amb una forta tramuntana, escolto 
el rum-rum d’un tractor. Comencen a arrabassar el 
vinyar... un cep, un altre i un altre....
Aquí doncs, s’acaba la història d’una vinya estima-
da i ben cuidada que ha posat fi a un meravellós 
paisatge!

Ara ja, 27 i 28 de gener, és un camp llaurat i ben 
treballat. Al seu voltant queden els roures amb pi-
lons de ceps per cremar. Llàstima!!!

Malauradament, tan sols podem dir: RÈQUIEM 
PER LA VINYA, “LA VINYA D’EN MODEST”!!!

Montserrat Batlle i Nadal
Gener 2015
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FESTA MAJOR ESTIU 2014: del 23 d’agost al 6 de setembre

Per tercer any consecutiu, el Jovent estava al capdavant de la Festa Major d’estiu, que va ser plena 
d’activitats de tota mena i es va allargar 15 dies.

La XIV caminada popular, que es va fer el dissabte 23 d’agost, va ser nocturna per evitar la calor pròpia de 
l’època i llàstima que la Lluna no ens hi va poder acompanyar. 

El dijous vam gaudir d’una bona nit acompanyats pel grup Xicranda, duet d’haveneres i música folk, format 
pel bisbalenc Guillem Payaró i el reusenc Martí Santacana, apassionats pel cant català tradicional.

El sopar popular del divendres, amb gairebé 300 persones i que per segon any es feia a la fresca de la 
plaça, a part d’un bon tiberi amb meló amb pernil, amanides, carn a la brasa, pa amb tomata, gelat i xarel·lo, 
va estar molt ben acompanyat per l’orquestra Montecarlo, que van acabar la festa amb un bon ball. 

L’endemà dissabte, el Cor Interparroquial format per cantaires del nostre municipi i dels voltants, ens va 
amenitzar l’ofici solemne dirigits per l’Empar de Foixà. La mateixa tarda hi havia l’audició de sardanes per la 
Cobla La Principal de Porqueres, els quals ens van tocar 9 sardanes de set tirades. A la vegada, es podia 
visitar la Fundació Rodríguez Amat i l’exposició d’escultures de ferro de Can Joan Rius. La diada del dissabte 
es va acabar de matinada ja que hi havia un reguitzell de música ben variada: Els Montgrons, amb música 
de taverna, ranxera i cançó popular; des de Sarrià de Ter, l’Orquestra Maribel, un grup de versions amb 
un cantant amb sang olivenca, en Jordi Nadal de Can Barretina i, per acabar, el nostre Dj olivenc, Frederic 
Stauning, va punxar música una bona 
estona fins a tancar.

Com ja és habitual, el diumenge, en-
cara que amb ressaca, es podia anar 
a fer l’aperitiu i el vermut a càrrec de 
l’Ajuntament. La tarda va acabar amb 
la Festa de l’Escuma que va fer gaudir 
a molts dels petits i petites que hi van 
participar.

La XIII bicicletada, del dissabte següent 
dia 6 de setembre, es va fer conjunta-
ment amb els ciclistes de Jafre. El punt 
de trobada per a la sortida va ser a Les 
Olives.
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CASTANYADA: 25 d’octubre de 2014

A les 5 de la tarda, el Jovent va encetar la festa de la castanyada amb l’espectacle de màgia “Sense màni-
gues” a càrrec del Mag Sergi de la Bisbal d’Empordà.

I, com és evident, a l’acabar l’espectacle el Jovent ens tenia un munt de castanyes preparades que van sortir 
molt bones i a les que hi podíem acompanyar una mica de moscatell.

Un any més, la festa va coincidir amb el “carai del futbol” que sempre ho atura tot i espatlla d’altres coses 
que després, per falta de gent, no són tan lluïdes. Però, què hi farem, els que no hi eren s’ho van perdre i 
n’hi va haver més pels altres.

LA CONSULTA POPULAR DEL 9N PEL DRET A DECIDIR.

Els pobles de Garrigoles i Les Olives també van participar a la consulta popular del 9 de Novembre pel Dret 
a Decidir.

Prèviament, el mes d’octubre, un grup de veïns i veï-
nes van impulsar les 3 campanyes que promovien 
l’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural: la 
campanya “pintar el País de groc”, la campanya de re-
collida de signatures per recolzar l’ANC com a entitat 
interessada en la consulta i, finalment, la gigaenquesta 
que es va fer als domicilis amb el nom “Ara és l’hora 
d’escoltar tothom”.

Els voluntaris que vam participar a les campanyes i a la 
consulta popular vam quedar molt satisfets de la feina 
feta i de la col·laboració de la gent del municipi. A la 
consulta del dia 9 de novembre, dels 83 censats que 
podien votar, els resultats van ser: 73 (Sí – Sí), 2 (Sí – 
No), 1 (NO) i els 7 restants (blancs o altres).

DIADA DE CATALUNYA: 11 de setembre de 2014

Un any més, es va organitzar una trobada al Puig Segalar al matí de la 
Diada on es concentrà força gent per esmorzar plegats gaudint de les es-
telades que es veien pujant des dels diferents pobles que conflueixen el 
Puig. Venia gent de Viladamat, d’Albons, de Tor i Marenyà i evidentment 
de Garrigoles i Les Olives.

El Jovent ens va ajudar a passar la gana amb un bon tros de pa i xocolata, 
i aigua i altres refrescos per fer-los baixar.

Llavors, a la tarda, ens esperava a Barcelona una gran concentració 
d’independentistes en les dues principals avingudes de la capital, la Gran 
Via i la Diagonal, formant una V d’11 kilòmetres de llarg amb el vèrtex a la 
Plaça de Les Glòries. La V va aconseguir tenir forma de senyera, gràcies a 
l’organització entre gent vestida de color groc i vermell; va ser, un any més, 
un espectacle emotiu i immillorable que convocaven l’Assemblea Nacional 
Catalana i Òmnium Cultural sota el lema “El 9-N, votarem i guanyarem”.
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QUINA DE NADAL: 28 de desembre de 2014

El Jovent ens va sorprendre amb la fantàstica Quina de Nadal, amb petits 
i grans premis que van ser molt repartits. Les 10 quines estaven bate-
jades amb els següents noms: Brut/a (productes de neteja), Suc d’ordi 
(cerveses), Adormit/da (cafetera), Hortolà/ana (productes de l’hort), 
Jovent (microones), Llaminer/a (dolços), Desgraciat/ada (bingo), Volta 
i Volta (planxa per carn), Panxut/da (embotits) i la Diumenge (barbacoa 
i menjar per a dues persones al Restaurant La Cassola de la piscina de 
Vilopriu).

Com que es va fer el dia dels Sants Innocents, el Jovent tenia sorpreses 
preparades per aquells que obtenien bosses amb taronges, les quals 
eren agres; qui no les va conèixer, potser va picar i tot.

A la mitja part, com ja és de costum, van repartir coca per a tothom. Això 
sí, hi havia també el bar amb begudes i entrepans.

FESTA JOVE: 17 de gener de 2015

Aquest any la Festa Jove va comptar, potser, amb menys públic que en 
d’altres edicions però Déu n’hi do el feix de jovent que hi havia al pavelló. 

Això sí, aquest any no va ni ploure!  No sabem si és bo o és dolent, 
perquè al fer bon temps molts i moltes, en lloc d’estar a dins al pavelló i 
consumir per ajudar al jovent, fan “botellón” pels carrers i ja sabem com 
acaben els que no se saben controlar...

Però bé, la majoria suposem que s’ho van passar bé escoltant les 
cançons i ballant al so de “l’Orquestra Maribel” i “Sèptimo A”; i per acabar 
les forces doncs els de “Algo más duro” van continuar punxant música 
d’actualitat per fer moure, encara més, l’esquelet.

FESTA DE SANT SADURNÍ: 30 de novembre de 2014
L’ofici solemne que es va celebrar a l’església de Garrigoles, va comptar amb l’acompanyament del Cor 
Interparroquial. 
Pel dinar popular, que va reunir unes 200 persones, tocava la fideuà a càrrec dels arrossaires 
d’Argelaguer.
L’audició de sardanes la va amenitzar la Cobla Foment del Montgrí. Al final, entre 50 i 60 sardanistes es 
van ajuntar per fer una rotllana de germanor. Ens va sorprendre veure ballar a en Modest, que Déu n’hi do 
la traça que en té.

CAMPIONAT DE BOTIFARRA: novembre 2014
Com ja marca la tradició del nostre municipi, el campionat de botifarra no podia pas faltar abans de la Fes-
ta de Sant Sadurní. 
A tots els campionats de botifarra la participació ha anat una mica a la baixa respecte d’altres edicions 
d’anys enrere, que comptava amb més de 100 parelles. Tot i això, enguany hi han participat unes 45 pa-
relles, les guanyadores de les quals s’han pogut endur bons premis cap a casa. El guanyador que era un 
veí de  Verges, va obtenir un primer premi de 250 euros; d’altres premis eren espatlles de pernil, lots de vi 
i molts més.
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FESTA DE SANT VICENÇ: Diumenge 25 de gener de 2015

La missa solemne es va fer a l’església de Les Olives i va comptar amb l’acompanyament de la Coral Pa-
rroquial de La Tallada d’Empordà, formada per 14 cantaires (5 homes i 9 dones) i la directora que acom-
panyava amb el piano. Els cantaires són de diferents pobles: La Tallada, Tor, Canet de la Tallada, Albons i 
l’Estartit. Després de la missa ens van oferir un petit concert amb cançons ben conegudes com el Cant dels 
Ocells, el mariner i altres.
L’arrossada acompanyada de la botifarra, va 
ser gaudida per gairebé 200 persones.
Les sardanes les tocava la Cobla la Principal 
de l’Escala, que ens van fer suar i córrer amb 
la repetició de la sardana de Les Olives, de-
manada amb els aplaudiments. Aquesta ve-
gada, la sardana de germanor va aplegar 32 
persones.

CARNAVAL: Diumenge 15 de febrer de 2015

Sortint de la missa es va fer la benedicció a la imatge de Sant Galderic, patró dels pagesos catalans, que 
s’ha instal·lat a l’aparcament de sobre la plaça. Aquesta imatge la va cedir el nostre veí i artista, en Joan 
Rius de Can Claveguera, al qual li van retre un petit homenatge i la Montserrat Batlle de Can Pere Mestre li 
va llegir un escrit molt emotiu, que diu el següent:

“Per tu Joan,

Joan: vam anar a l’escola aquí a Les Olives. Tu, una mica més gran, amb el Sr. Eladi a la plaça i jo, de la 
“quinta” del teu germà Pere, amb la senyoreta Rosalina al cim de l’Ajuntament. Per tant, no puc dir que tingui 
records de quan érem infants però segur, segur que ja llavors els teus dibuixos, les teves pintures, els teus 
poemes, els teus textos... reflectien l’espurna de l’art, hi brollava aquesta vessant creativa.
Tu, Joan, de no res en fas un record, una nostàlgia, una vivència... Saps imaginar, manipular, donar un caire 
de vitalitat a coses que, en diríem perdudes. Ets artista!!!
Que n’és de bonica l’estança de casa teva amb escenes tan vives, tan ben elaborades, tan ben ordenades... 
que ens desperten una munió d’emocions!!! I ... pensar que tot això neix d’uns ferros vells i rovellats!!! És 
doble mèrit el teu, doncs recicles i alhora crees!!! Són moltes i moltes hores de treball i esforç!!!
És un honor que, amb el teu art, escampis arreu el nom del nostre poble de Les Olives – Garrigoles. Joan, 
els veïns t’ho agraïm de tot cor i també ens sentim feliços i contents pel Sant Galderic que ens has regalat!
Abans d’acabar no vull deixar de fer un reconeixement a la Conxita, la teva esposa, per tantes hores al teu 
costat amb el seu recolzament, el seu suport, la seva col·laboració... i poder, així, portar a bon port tan joiós 
projecte!!!
Endavant Joan!!!
Moltes felicitats i moltes gràcies!!!
Ma. Montserrat Batlle, en nom de tot el poble de 
Les Olives – Garrigoles!
Febrer, 2015”

L’arrossada popular, com ja és de costum en 
aquesta festa, va aplegar unes 400 persones.
Després del dinar es va poder pair ballant amb el 
conjunt AJIAKO CUBANO.
El ventall de disfresses era bastant complet: per-
sonatges Disney, com princeses i fades, cavallers, 
súper herois, monges, noi vestit de iaia, personal 
sanitari, l’X-Man amb ganivets als dits, i moltes 
altres.
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FESTA DEL CANT DEL GALL: 17 de maig de 2015
La tradicional Festa del Cant del Gall, única potser a Catalunya, té com a protagonistes els galls i pericos 
que aquell dia han de cantar molt per participar en el concurs de Cant de Galls i perquè el seu amo pugui 
endur-se algun premi cap a casa. A l’edició d’enguany hi havia uns 30 participants entre galls i pericos. El 
jurat està format per gent del poble o visitants voluntaris, que es posen a davant de dues gàbies i durant 10 
o 15 minuts han d’apuntar tants cants com senten, però que siguin de debò. Hi havia tres categories pels 
més cantadors i una categoria pel menys cantador, amb premis per a tots ells.
La plaça quedà ben guarnida amb la corriola de gàbies de galls i pericos, els voluntaris, el públic i també 
amb les parades de mercat artesanal. La Pilar i en Jordi, amb els seus amics, venien Ratafia artesana i van 
tenir molt d’èxit!
Abans del dinar es va poder veure una exhibició de ball folk amb BdBOIX.
El dinar amb la tradicional fideuà acompanyada de la cuixa de pollastre amb patates, les postres i les begu-
des va comptar amb la participació de 230 persones.
La IV Festa Infantil de la sardana, va aplegar mainada de Sant Pere Pescador, L’Escala, Torroella de Mont-
grí i Les Olives- Garrigoles amb un total de 60 nens i nenes. Després de les tres sardanes la mainada i els 
monitors van poder berenar i recollir un obsequi per a tots els participants. 
La colla Montgrí 2000 de l’Agrupació Sardanista Continuïtat de Torroella de Montgrí, va ballar una sardana 
de lluïment i una de punts lliures; és una de les millors colles sardanistes del nostre país en la categoria 
juvenil. 
La Cobla Cervianenca, després de la mitja part, va tocar sardanes de 7 tirades pel públic assistent.

CONCERT: INVENTARI DE NATURA: dissabte 20 de juny de 2015
La Fundació Rodríguez Amat va convidar als veïns del municipi a una vetllada poètica i musical a càrrec 
del cantautor empordanès Sr. Samuel Arderiu. 
S’ha d’agrair a en Jordi que, una vegada més, hagi fet partícip als residents del municipi en aquest acte 
cultural.
El cantautor Arderiu va fer gaudir de la seves cançons, amb música i lletra d’ell mateix, a unes 40 perso-
nes.
Com diu el veí Jordi Rodríguez-Amat, “la poesia és amor, és claror i és foscor. La música genera plor i 
goig, alhora que envaeix profundament el nostre esperit...... Samuel Arderiu és un poeta de la cançó, un 
ésser sensible arrelat a la vida i que disposa del do de la intel·ligència i la sensibilitat. Arderiu és un cor 
que batega, un esperit que sent, canta i plora....... “

Dolors Hugas Puigvert
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CONSELLS DEL DOCTOR
PER A L’ESTIU

 1) LA CALOR:

Amb l'estiu arriben les temperatures altes i la calor. A mesura que la temperatura de l'aire puja, el cos es 
manté fresc amb l'evaporació de la suor, però si fa molta calor i hi ha humitat, aquest procés d'evaporació 
s'alenteix i la temperatura corporal pot elevar-se fins a nivells perillosos. La calor excessiva pot arribar a 
perjudicar la salut i a provocar:

- Esgotament. Inclou símptomes com sudoració excessiva, respiració ràpida i pols accelerat i dèbil.
- Deshidratació. Es produeix quan l'organisme no pot reposar els líquids i les sals minerals que perd quan 
la suor s'evapora.
- Cop de calor. Pot arribar a ser greu i es caracteritza per temperatura alta, mal de cap i nàusees, entre 
d'altres símptomes. 
- Rampes. L'activitat física intensa i les altes temperatures poden provocar dolors i espasmes musculars.
- Erupcions cutànies. Apareixen com a conseqüència de la irritació de la pell per excés de sudoració. 

Quines són les persones que tenen més risc de patir els efectes de les onades de calor sobre la seva salut?

- Persones més grans de 75 anys
- Persones amb determinades circumstàncies socials (viure soles, pobresa, etc.)
- Persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat o autocura
- Nadons
- Persones amb hipertensió arterial, diabetis, malalties cardiovasculars, malalties respiratòries (MPOC, bron-
quitis), malalties renals, malaltia de Parkinson, malaltia d'Alzheimer, obesitat o altres de cròniques
- Persones que prenen medicaments especials (tranquil·litzants, antidepressius, psicòtrops o diürètics)
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- Persones amb problemes mentals i de conducta deguts al consum de substàncies psicoactives o d’alcohol
- Els infants més petits
- Persones que realitzen un activitat física intensa
- Persones que hagin de romandre o fer activitat física a l’aire lliure (incloses les activitats laborals)
- Protegiu-vos
- Per gaudir d’un estiu saludable i evitar l’aparició d’aquests trastorns, podeu seguir alguns consells que us 
ajudaran a protegir-vos de la calor:
- A casa, controleu la temperatura. Utilitzeu algun tipus de climatització, com ara ventiladors o aire condicio-
nat, dutxeu-vos sovint i obriu les finestres per refrescar la llar durant la nit. 
- Al carrer, eviteu el sol directe. Porteu una gorra o un barret, vestiu roba lleugera i busqueu les zones 
d’ombra.
- Limiteu l’activitat física durant les hores de més calor.
- Hidrateu-vos sovint i vigileu l’alimentació.
- Ajudeu als altres. Si coneixeu gent gran o malalta que viu sola, aneu-los a veure i ajudeu-los a seguir 
aquests consells.

 2) PROTECCIÓ SOLAR:

Amb l'arribada de l'estiu, augmenten les activitats a l'aire lliure i 
l'exposició al sol. Si es vol prendre el sol, cal fer-ho amb cura. 
Només 15 minuts d’exposició a les radiacions ultraviolades po-
den danyar la pell. 

- Cal protegir-se tots els dies, també els ennuvolats, ja que les 
radiacions passen a través dels núvols.
- Si voleu prendre el sol, comenceu a fer-ho de manera gradual.
- Resteu en espais d’ombra en les hores centrals del dia entre 
les 12 del migdia i les 4 de la tarda quan la intensitat de les 
radiacions solars és més intensa i la possibilitat de cremades 
solars és més gran.
- Apliqueu filtre solar amb factor de protecció adequat al tipus de pell (i com a mínim de 15 SPF) vint o trenta 
minuts abans de l’exposició al sol i cada dues hores, després de cada bany o si se sua molt. Poseu-vos-en 
la quantitat adequada i vigileu-ne la data de caducitat.

Protecció dels nadons i els infants:

Els nadons i els infants durant els primers anys de vida són molt sensibles als efectes de les radiacions 
solars i als cops de calor, per això se’ls ha de protegir de l’exposició directa al sol i donar-los aigua perquè 
mantinguin una bona hidratació.
Durant els primers mesos de vida, eviteu exposar-los a les radiacions directes del sol, encara que estigui 
ennuvolat i, sobretot, eviteu que els toqui el sol directament sobre el cap.
 
Eviteu sortir a passejar les hores de més calor del dia, quan la intensitat de les radiacions solars és més alta, 
entre les 12 del migdia i les 4 de la tarda. Si esteu a l’aire lliure busqueu espais d’ombra. En el cotxe eviteu 
el sol directe utilitzant cortines para-sol.
 
Els infants, quan estiguin al sol, sempre han d’estar protegits amb roba i portar el cap tapat amb un barret 
que els protegeixi les orelles i el clatell.
Cal que utilitzin la protecció solar adequada per l’edat. 

Recordeu, també, que els infants petits, amb l’arribada de la calor i la pujada de les temperatures durant els 
mesos d’estiu, estan especialment exposats a patir cops de calor i deshidratació.
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 3) ACTIVITAT FÍSICA:

L’estiu és una bona època per incorporar l’activitat físi-
ca a la rutina diària. L’OMS recomana fer trenta minuts 
d’activitat física (com, per exemple, caminar a bon pas), 
almenys cinc dies a la setmana. A més, tot suma: els tren-
ta minuts es poden realitzar en períodes de deu minuts!
Una vida activa millora la salut i ajuda a prevenir i trac-
tar diverses malalties; té efectes antidepressius, millora 
l’ansietat i la salut cardiovascular, prevé la diabetis tipus 
2, l’insomni, el sobrepès i l'obesitat, i comporta altres tipus 
de beneficis.
Passejar, fer esport amb els amics i la família, jugar acti-
vament amb els vostres fills o néts i visitar museus, parcs 
zoològics o aquàriums són alguns dels trucs que us per-
metran augmentar el vostre nivell d’activitat física d’una 
manera fàcil. Poseu-los en pràctica i incorporareu, gaire-
bé sense adonar-vos-en, l’activitat física a la vostra vida 
diària.

4) COM HEM DE PREPARAR ELS ALIMENTS QUE CONTENEN OUS?

No s’han d’utilitzar ous que hagin sobrepassat la seva data de consum preferent. La frescor dels ous és un 
atribut de qualitat i seguretat. Abans i després de manipular ous cal rentar-se les mans. Després del seu ús, 
els estris que hagin estat en contacte amb ous o amb productes que continguin ou s’han de netejar.
Les mans, els draps de cuina, les superfícies de treball o qualsevol altre estri de cuina poden actuar com a 
transportador de gèrmens. 
No s’ha de trencar l’ou en el mateix recipient on després s’ha de batre, ni separar la clara del rovell amb la 
closca de l’ou. 
En trencar l’ou podem contaminar el recipient i el propi ou amb els gèrmens de la closca. Un cop hem trencat 
l’ou cal comprovar que no desprengui olors anormals i que la transparència de la clara sigui l’adequada. La 
presència d’aquests signes pot fer sospitar d’un possible creixement bacterià i, per tant, cal refusar-lo.
Cal coure els aliments que contenen ou a una temperatura que arribi als 75°C en el centre del producte. Cal 
quallar bé les truites. La cocció és l’única manera d’eliminar els gèrmens perillosos, entre ells, la salmonel·la. 
Una cocció insuficient no garanteix l’eliminació dels gèrmens.

Yoseba Cánovas Zaldúa
Metge de família

Els infants tenen una menor capacitat d’expressar la set; 
per tant, és important tenir-ho en compte i oferir-los aigua 
perquè estiguin hidratats.
 
Aquestes recomanacions són vàlides tant si esteu de va-
cances a la platja com a la muntanya.
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RESUM METEOROLÒGIC
Un any més, des del projecte MeteoLesOlives, farem un resum dels fenòmens i condicions atmosfèriques que s’han esde-
vingut al nostre municipi, des de l’edició anterior de la revista.

A la següent gràfica s’observa l’evolució, tant de les temperatures com de les precipitacions de l’últim any, des del juliol del 
2014 fins al juny del 2015:

2014

El juliol va ser extremadament plujós, a nivells dels mesos de novembre generosos pel que respecta a pluviometria. Tant 
és així, que és el mes amb major registre pluviomètric des que vam començar a fer aquests resums interanuals amb un 
acumulat de prop de 185 mm. Evidentment, aquesta fita no hauria estat possible sense l’ajuda del grop del dia 20, just 366 
dies després d’un altre potent grop, que ja va ser efemèride local per la seva virulència i que també va deixar el seu màxim 
als Terraprims. El grop en qüestió, va arribar puntual a la cita amb fortes ratxes de vent associades i, tot i que la pedra 
que va deixar va ser més menuda que l’anterior a la qual fèiem referència, es va perpetuar més de 2 hores descarregant 
intensament. Aquest fet va provocar la crescuda dels cursos fluvials del municipi amb l’avinguda associada de la Riera de la 
Vall, que en aquesta ocasió va quedar-se a escassos centímetres de desbordar-se a l’alçada de la Vall. Aquesta important 
tempesta va deixar un acumulat total de 106,5 mm en unes hores, xifra que no s’assoleix ni en el 90% dels acumulats de tot 
un mes. La dada va ser mencionada a diversos mitjans de comunicació, des de TV3 a d’altres d’àmbit espanyol; de fet, va 
ser el lloc més plujós de tota la península Ibèrica aquell dia. En aquest mes es va donar la temperatura màxima anual: 35 ºC.

L’agost va començar a normalitzar-se en precipitacions, de les quals, se’n pot destacar el grop del dia 22 que va deixar 
prop de 34 mm. Pel que respecta a les temperatures, no va destacar per la calor; només 7 dies amb màximes per sobre 
dels 30 ºC.

El setembre va ser més càlid que el mes anterior i, tot i que va començar sec, la llevantada que es va produir els 3 últims 
dies va deixar uns bons litres, prop de 69 mm el dia central de l’episodi. Els models meteorològics apuntaven a la formació 
d’un “medicà”, un cicló amb característiques semblants als huracans, com el que ens va afectar a principis del novembre del 
2011, però que al final no van anar més enllà, el just per convertir l’AVE de Girona en “PEZ”. 

L’octubre va ser l’antítesi del mes de juliol i el preludi d’una tendència pluviomètrica a la baixa en els pròxims mesos. Només 
es van recollir uns insuficients 2,5 mm acompanyats de temperatures moderadament càlides per l’època. Cap a la tercera 
setmana del mes vam tenir uns dies amb boires matinals que feien palès l’arribada de la tardor.
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El novembre va transcorre amb certa normalitat amb una profunda llevantada afectant-nos molt de resquitllada a principis 
de mes, que dies després va evolucionar fins a formar un “medicà” d’intensitat pràcticament comparable la d’un huracà de 
Categoria 1, que va afectar Malta i Sicília. Els últims 7 dies del mes va ploure cada dia en una situació d’engendrament 
d’una nova llevantada que el dia més intens va deixar prop de 94 mm sumant un total de més de 130 mm en aquests últims 
dies. Girona va tornar a ser notícia pel transvasament improvisat de les aigües del Güell cap al Ter a “Alta Velocitat”. Les 
temperatures van baixar de forma més notable respecte els mesos anteriors.

El desembre, cloent l’any, no va destacar en res especialment, amb temperatures no gaire fredes i, això si, un augment dels 
dies de tramuntana respecte els mesos anteriors. Com va succeir a principis del mes anterior, la llevantada que ens va afec-
tar a finals del mes en qüestió va evolucionar cap a un altre “medicà”, aquest cop menys intens, però igualment destacable 
per la particularitat i certa raresa del fenomen que, en aquesta ocasió, va afectar Roma i la seva perifèria. L’any va acabar 
resultant lleugerament càlid i amb uns registres de precipitació en la mitjana.

2015

L’any va començar amb un gener molt sec i amb temperatures poc fredes per l’època de l’any, seguint la línia de “no hiverns” 
dels últims anys. Tot i això, la primera nit de l’any va ser la primera amb temperatures negatives i la nit de la nostra Festa 
Jove va estar acompanyada de temperatures al llindar dels 0 ºC.

El febrer va ser especialment ventós i sec, per variar. Tot i que no va ser un mes molt fred, es va poder veure nevar en dues 
ocasions al municipi. Una el dia 4, però que la tramuntana es va encarregar de fastiguejar ¬—per l’únic que serveix, vaja. 
L’altre dia va ser el 7, en què va estar nevant entre mitja hora i tres quarts amb certa intensitat, però que a causa d’una 
temperatura lleugerament superior als 0 ºC, va fer que no acabés de quallar abans no comencés a pujar la cota de neu, 
aquest cop, amb la sort que la nevada no anava acompanyada de tramuntana. A principis de mes es va assolir la tempera-
tura mínima d’aquest resum, -2,7 ºC.

El març va marcar un punt d’inflexió en una tendència marcadament seca gràcies a dos episodis, un de llevantada, més 
generós, i un altre de lleugera inestabilitat amb ruixats de tarda, donant un acumulat mensual de 113 mm. En aquest mes 
es va assolir la ratxa màxima de vent del resum, 76 km/h en un principi de mes ventat i unes temperatures en clar ascens.

L’abril va mantenir la línia termomètrica del seu predecessor amb règims de vent estiuencs. Pel que respecta a la precipita-
ció, aquesta va ser molt escassa i concentrada en l’última quinzena.

El maig va ser deplorable en precipitacions amb només 10 mm acumulats i temperatures preestiuenques. Les ventades 
també hi van ser presents durant diversos dies.

L’últim mes d’aquest resum, el juny, va ser un mes extremadament sec i molt càlid, amb prop de 20 dies amb temperatures 
màximes per sobre dels 30 ºC i mínimes que els últims 4 dies del mes no van baixar dels 20 ºC en el context d’una onada 
de calor persistent, deixant la temperatura màxima d’aquest resum en els 35,1 ºC.

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 dir-vos que per a qualsevol inquietud o curiositat que 
tingueu sobre 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 els àudios de la secció de Territori i Paisatge que realitzem els dilluns d’aquest estiu a Ràdio l’Escala, per 
donar a conèixer la gran diversitat paisatgística i territorial que tenim a tocar, i que podeu trobar al seu web. 

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

Aleix  Llusà
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Tan petita ets, Garrigoles,
Que no ho podries ésser més
I amb l’esclat dels ametllers
Que s’enrosen, daurades,
I mentre la llum t’abraça
A prat de Sant Sadurní,
Tu també goses florir.

Amb un carrer i una plaça 
Si tan humil em captivés
Sols per deixar-te mirar.
A prop deixar-te mirar.
A prop teu i sobre el pla
Enmig somriu les Olives
La que té per companyia
Un rústec porta al fons,
El temple, tres carrerons

I una noble pairalia.
Les Olives, bruna i sana
Garrigoles, flor i perfum
Les embolcalla la lluna
I la terra us agermana.

Garrigoles (l’esclat dels ametllers)
Cedit per Maria Pons Rius (cal Moreno)

GARRIGOLES I LES OLIVES
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Paradisíaca, terra oberta i ferma, hi ha a L’Empordà, així ho crec, sobretot després d’haver-hi viscut uns 
quants anys, certes vibracions que enlairen l’esperit de qualsevol persona amb una definida sensibilitat.
 
L’Empordà genera tremolors prenyats d’ordre, impressions d’amor i de passió. Mil·lenària, treballada per la 
mà de l’home des de la llunyania dels temps, L’Empordà és terra de camins, riallera i bucòlica, esbadellada 
i edènica, terra d’encreuament de cultures, pas de civilitzacions, melic del món i del que hi ha més enllà. 
Tot i que no ho he trobat en cap llibre sagrat, penso que hi ha de ser. N’estic plenament convençut que, just 
en el moment de crear la terra, Déu hi dedicà un alè especial; la tramuntana és, sens dubte, la reminiscèn-
cia d’aquell fort esbufec. És ben veritat que hi ha molts altres indrets dels quals podríem dir exactament el 
mateix, però des del més profund convenciment que em permet la meva consciència, he de confessar que 
aquesta terra n’és una d’elles. No és gratuït pensar que la bellesa, l’atractiu i l’encís que posseeix aquesta 
contrada és una de les raons per les quals molta gent vinguda d’altres indrets s’hi ha establert definitivament.
 
El forà vingut de més enllà, arribant-hi, sent un batec com el que sentiren fenicis, grecs i romans. És terra 
aquesta plena d’història i tradicions, alterosa i humil alhora, honrada i noble, amb gent trastocada profun-
dament per la tramuntana. Conec l’Empordà avui, però moltes vegades he pensat que m’agradaria recórrer 
els temps passats en què aquí, just en aquests indrets, homes i dones trobaren un espai privilegiat per a 
arrelar s’hi i, entre treball i lleure, gaudir de l’existència quotidiana. Jo, nouvingut, m’hi vaig arrelar i us he de 
confessar que quan me n’allunyo, sento l’enyorança dins del meu pit.
 
I en el bell mig de L’Empordà hi ha un poble beneït per la mà dels Déus, Les Olives (Garrigoles). Poble amb 
homes i dones arrelats a la terra. Gent que sent i, alhora, sap celebrar al llarg de l’any per mitjà de les festes 
l’alegria de viure. Personalment espero que, un any més, puguem, tots plegats, celebrar amb amor, joia i 
germanor una nova Festa Major. 

Jordi Rodríguez-Amat

L’EMPORDÀ I LES OLIVES

PROJECTE REVISTA FM 2015.indd   21 8/11/2015   6:08:57 PM



- 22 -

PROJECTE REVISTA FM 2015.indd   22 8/11/2015   6:08:58 PM



- 23 -

COMO DECÍAMOS AYER...
Nunca mejor dicho. Aun estamos donde estábamos el año pasado por estas fechas. Pendientes de unas 
votaciones que tenían que ser decisivas...

Todos sabíamos que no se podían efectuar y que la única salida eran unas votaciones regionales y utilizar-
las como plebiscitarias. Bueno ya estamos donde teníamos que estar el año pasado y el anterior y el otro...

Tenemos, entre todos, que enfocar las elecciones como si fueran un preludio de una nueva nación y por 
tanto el enfoque de la campaña tiene que ser discutiendo los artículos de la nueva constitución. 

A mí,  particularmente me gustaría que uno de los artículos de la constitución fuera que  "somos un país po-
bre y como tal cualquier uso indebido de fondos públicos estará tipificado como traición o alta traición según 
el cargo del implicado..." Imaginaros las penas correspondientes! 

Con esto matamos dos pájaros de un tiro. El efecto "PODEMOS" que ya se ve cómo puede en Grecia y el 
otro, la no implicación en la carrera electoral de los partidos unionistas. 

Sí somos buenos, muy buenos, entrarán a saco los unionistas  y el siguiente paso como todos sabemos es 
ejercer una pequeña ilegalidad territorial.

En referencia a las listas estaría bien que, saldríamos en todos los medios de comunicación del mundo, 
en todos los partidos soberanistas, los nombres de referencia fueran señores de más de 70 años que no 
pueden ir a prisión y a su lado entre paréntesis el nombre del político verdadero. Sería una señal clara del 
proceder posterior.

Para terminar, el movimiento tercera vía, federalismo, etc. que defienden los socialistas, unió y la derecha 
en general, está claro que sería repetir el error de hace 40 años. La federación de estados ya se asumirá 
con la incorporación como estado de pleno derecho a la comunidad europea. Entendemos que la maniobra 
de la derecha para desactivar el proceso pasaba por tener bien pertrechado el complutense proyecto de los 
indignados, que de buena fe  se pudieran abrazar a PODEMOS. Bien Sr. Mas ya está. Ahora es la hora del 
movimiento soberanista e integrador de los nuestros. Sí, digo los nuestros porque cada vez veo más claro 
que la independencia si llegamos a ella, no será gracias a muchos catalanes "perucs" sino más bien al em-
puje  de muchos que somos medio mezcladitos o asimilados que anteponemos el futuro de nuestros hijos a 
la comodidad de un lento pero inexorable declive del país.

Buenas fiestas y salud para ver un tiempo mejor o como mínimo con esperanza e ilusión.

Jaume Llusà.
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21:30h  -  SOPAR POPULAR

Aquest any, el sopar popular es realitzarà al pàrquing de les bassotes com el primer any, per raons 
d’organització i d’espai. 
El sopar tindrà un import de 9€ i les inscripcions es faran el dia 25 de 20:00h a 21:00h. L’increment del preu 
del sopar és degut als plats, gots i coberts, que seran de millor qualitat.

23:00h - CONCERT I BALL AMB LA MONTECARLO

El ball també es realitzarà al pàrquing de les bassotes.

FESTA D’ESTIU AGOST 2015:  DISSABTE 22
20:00h  -  XV CAMINADA POPULAR 

Comença la festa major amb la XV caminada popular, la qual serà nocturna i la 
setmana anterior a la de la festa, com l’any passat. Evitarem l’excés de calor de 
la tarda i així podrem tenir una caminada més agradable.
Ens trobarem a les 20h del dissabte dia 22 a la plaça del poble, per tal de 
començar la caminada tots plegats. Recordeu que és recomanable dur calçat 
còmode per caminar amb més facilitat. Així que, ben calçats i animats a fer una 
mica d’exercici, iniciarem la festa del poble d’aquest any.

22:00h  -  HAVANE-
RES, COCA i CRE-
MAT amb XICRANDA

Les havaneres les es-
coltarem a la plaça. Hi 
haurà coca i cremat 
per a tothom!

FESTA D’ESTIU AGOST 2015:  DIJOUS 27

FESTA D’ESTIU AGOST 2015:  DIVENDRES 28
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FESTA D’ESTIU AGOST 2015:  DISSABTE 29
11:30h  -  OFICI SOLEMNE AMB EL COR INTERPARROQUIAL

L’ofici solemne serà a les 11:30h, mitja hora abans respecte l’any passat a l’esglèsia de Sant Sadurní. 

LA CORAL INTERPARROQUIAL

El dia 16 de maig es va celebrar, al santuari de la Mare de Déu del Món, una trobada de tots els components, 
familiars i amics de la coral interparroquial, a fi de commemorar el 2n aniversari de la seva constitució.
Hi hagué una missa concelebrada per mossèn Joan Planellas i mossèn Joan Boada, juntament amb el rector 
del santuari.
Per descomptat, hi actuà la nostra coral.
Acabada la missa, s’havia previst una cantada de cançons catalanes davant l’estàtua de mossèn Cinto Ver-
daguer però, a causa d’una forta tramuntana que els avantpassats deien “que feia aixecar la cua als gossos”, 
no va ésser possible i es féu a l’església.
La trobada acabà amb un dinar de germanor i un agraïment als mossens i també a la directora, l’Empar, per 
les seves col·laboracions envers aquesta nostra coral.

Els cantaires de les Olives

Muntsa, Pilar, Miquel i Manel

INFORMACIÓ:

Com l’any passat, durant el dia, es podran visitar dos dels espais artístics del poble: la Fun-
dació Rodríguez Amat i l’exposició d’escultures de ferro del Sr. Joan Rius, realitzades amb 
eines del camp. La situació d’aquests espais és a la plaça, un al costat de l’altre.
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10:45h  -  MISSA SOLEMNE 

La missa solemne es farà a l’esglèsia de Sant 
Vicenç.

12:30h - VERMUT A CÀRREC DE L’AJUNTAMENT

El vermut tindrà lloc a la plaça de Les Olives. 
L’organitza l’Ajuntament de Garrigoles-Les Olives 
per a tota la gent que hi assisteixi.

17:00h FESTA DE L’ESCUMA

Tots els nens i nenes podran gaudir de la festa de 
l’escuma com cada any! Serà a la plaça de Les Oli-
ves a les 17:00h de la tarda.

FESTA D’ESTIU AGOST 
2015:

DIUMENGE 30

18:00h - SARDANES AMB LA PRINCIPAL DE PORQUERES 

Les sardanes començaran a les 18:00h a la plaça, mitja hora abans que l’any passat. S’interpretaran 9 sar-
danes de 7 tirades.

00:00h NIT JOVE: EL ÚLTIMO VENENO, UNDER RABBIT I DJ STAUNING

A mitja nit començarà la nit jove amb el primer grup anomenat EL ÚLTIMO VENENO. Seguidament escol-
tarem als músics del poble UNDER RABBIT. Finalment per els que encara s’aguantin podrem gaudir de DJ 
Stauning, també del poble.

La nit jove es realitzarà al pàrquing de les bassotes per millor organització i per tal d’evitar soroll als veïns. 
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IMATGES 
ANTIGUES

Foto cedida per Josep Ferrer RouraFoto cedida per Montserrat Batlle

Fotografia de la dreta: dels anys entre 1946 i 1950
           
Fila de dalt: segons posició a la foto

  Rosalina Pagans (senyoreta)  Josep Fàbrega  Joan Bañón Antón (mestre)
Montse Ferrer (cal Gravat)  Conxita Bellapart (can Tià)
      Maria Pons (Cal Moreno)    Conxita Puigvert (can Marimon)   Pere Casellas(ca l’Àngel)
          
Fila de baix: 
   Isidro Pons (cal Moreno)  Josep Roca 
 Mercè Sabater          Josep Roca Giralt (can Cumersildo)    Francisco Ferrer (cal Gravat)

Fotografia de l’esquerra

Ordre de dalt a baix i d’esquerra a dreta

Maria Portell   Montse Ferrer  Conxita Bellapart  Srta. Rosalina
 Maria Pons
Mercè Sabater   ,  Lola Portell
     Montse Batlle  ,  Montse Alabau  ,  Lola Hipòlit   ,  Anna M. Batllori  ,  M. Teresa Puigvert  , Inés de can Conill
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Foto cedida per Josep Ferrer Roura
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D’esquerra a dreta i de dalt a baix:

Fila 1: Miquel Font (can Maspoch), Miquel Rispau (Estanquer,Valldevià), Enric Navalls  (can Siset), Sebas-
tià Bellapart Puig (can Tià), Josep Prats (can Custal), Lola Prats (can Custal), Lolita Pou, Mercè Prats (can 
Custal), Roser Alabau (can Cometes) I Neus Puigvert Alabau (can Marimon)

Fila 2: Josep Cos (cal Fuster), Josep Verdaguer (Valldevià). Salvador Puigvert Alabau (can Marimon), Pere 
Gibert Brancós, Josep (mas Solés), Climent Rius (can Claveguera), Maria Casteis, Maria Brancós Sunyer 
(Mas del Cabo), Montserrat Vilanova Mitjanes (can Bruno), Àngela Vilanova Marquès (can Marquès) i  Ca-
terina Sabater Garriga 

Fila 3: Martí Rispau (Estanquer,Valldevià), Josep Rispau (Estanquer, Valldevià), Joan Cos (cal Fuster), 
Josep Fàbrega (ca l’Andreu), Pito Font (can Maspoch), Josep Ferrer Roura (cal Gravat), Josep Prats-en 
Frequi (can Custal), Lola Vilanova Mitjanes (can Bruno), Paquita Mitjanes (cal Correu), Rosa Vilanova Mar-
quès (can Marquès), Conxita Blavi Bellapart (can Llapart) i Neus Comas Mulà (can Bernat)

Fila 4: Josep Pi (Valldevià), Miquel Fàbrega (ca l’Andreu), Joan Reixach (can Saboia), Josep Roca Roca, 
Josep Mitjanes (can Conill), Josep Vilanova (can Bruno), Josep Portell (cal Pastor), Maria Pons Rius (cal 
Moreno), Conxita Puigvert Alabau (can Marimon), Maria Roca (can Cumersildo), Marina Coderch (can Mi-
janes o ca la Càndia) i Montserrat Ferrer Roura (cal Gravat)

Foto dels anys 1941 o 1942 (aproximadament)
Les noies anaven a escola a sobre l’Ajuntament actual, amb la senyoreta M. Dolors Pla
Els nois anaven a escola al costat de can De Ros, amb el mestre Joan Oliveras

Dolors Hugas Puigvert
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PASSATEMPS
 Buscar 10 herbes aromàtiques pel benestar de cadascú i 
complementar un plat.

A N I S V E R D S C

P T O P Q D F G J O

N K F B N M K U T M

R R O M A N I L N I

M U N R Y I O L J B

V J O H F T U O P N

B G L F Y I O R K J

S A L F A B R E G A

A J S O H A E R I O

L H J K D S N V B N

V M N A S F G H J O

I G M E N T A I U F

A S A F I O P L K J

D M J U L I V E R T
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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

Pinta les parts on hi ha punts. Què és? Pinta la mandala. 
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