
2019

19



Edita: Ajuntament de Gualta

Disseny i maquetació: Roser Bona

Disseny de la portada: Queralt Negre

Redacció i coordinació periodística: Mon de las Cuevas, 
Gràcia Mascarreras, Dolors Pareta

Agraïments: Carlos Blay, Toni Casellas, Rossend Darnés, 
Ramon Ferrer, Anabel Ibáñez, Dolça Muriscot, Josep 
Nadal, Robert Pujol, Salvador Tarradas, Narcís Sens, Eva 
Suana, Joan Tarrés i Àngela Vergara

Nens i nenes col·laboradors: Aleix Cabrera, Mar 
Cabrera, Alícia Grau, Valentina Grau, Eloi Jodar, Queralt 
Negre, Valentina Saborit, Konstance Sánchez, Alexandra 
Tarradas

Impressió: Copisteria Digital

Dipòsit legal: GI-1056-2001

Col·laboreu amb la revista
Si voleu fer-nos arribar suggeriments o escrits 
podeu fer-ho a través de: revista@gualta.cat 
o bé, a través d’una carta a l’Ajuntament.

Moltes gràcies
AJUNTAMENT DE GUALTA

mailto:revista@gualta.cat


í

Ed
ito

ria
l

Índex

Dades d’interès
Horari Ajuntament
de dilluns a divendres: 
matins de 10.00 h a 14.00 h
Tel: 972 75 88 80
Fax: 972 76 09 16
ajuntament@gualta.cat

Tècnic Municipal
Dilluns alterns, a partir de les
18 h, (hores convingudes)

Consultori mèdic
Dimarts i dijous, d’11.30 a 13.30 h 
Tel: 972 76 08 09

Servei de podologia
Cada primer dimecres de mes 
al consultori de Gualta
(hores convingudes)
Tel: 972 75 88 80
ajuntament@gualta.cat

CAP Torroella de Montgrí
C/ Doctor Molinas, s/n
Tel: 972 76 11 01

Consell Comarcal
C/ Tarongers, 12 (Can Salamó)
La Bisbal d’Empordà
Tel: 972 64 23 10

Mossos d’Esquadra
Emergències: 112
Tel: 972 54 18 85

Bombers
Emergències: 112

SOREA
Avaries: 900 30 40 70
Emergències: 902 150 370
Atenció al client: 900 40 50 70

Creu Roja Torroella
de Montgrí
Tel: 972 76 11 11

La quitxalla de Gualta   4
La gent de Gualta ens explica   8
Esports i Medi ambient  24
Festa Major 2018   28
Gualta abans   30
Art - Pintura   32
Esdeveniments    34
Activitats    46
Informació municipal   48
Salut    58
Trucs de l’àvia - Receptes   60
Programa Festa Major 2019  62

Benvolgudes/ts,

Teniu a ma un exemplar de l’edició número 19 de la Revista 
“El Pont”. Perquè coincideix amb l’inici d’un nou mandat a 
l’Ajuntament, vull obrir la salutació d’enguany agraint la reno-

qual espero ser-ne digne i que us en vull fer retorn, juntament 
amb totes les persones que formem el nou Consistori, amb tre-
ball i encerts els propers quatre anys. Moltes gràcies.

Enguany ha estat any d’eleccions. El dia 28 d’abril es van cele-
brar les eleccions al Congrés i al Senat espanyol i el 26 de maig 
van haver-hi les eleccions Municipals i al Parlament Europeu. 
Sempre s’ha dit que les eleccions municipals són diferents i que 
cada poble és un mon. Però aquesta vegada, sigui per la coin-
cidència amb els altres comicis o per la situació que ja arrosse-
guem des de fa uns anys, les eleccions municipals s’han celebrat 
en un clima enrarit que no s’ha pogut sostreure a la situació 
d’excepcionalitat que vivim. D’això n’han estat un exemple els 
pactes postelectorals, tant a nivell d’Ajuntaments, com d’entitats 
supramunicipals (em refereixo, com podeu deduir, a la derivada 
del pacte inicial a la Diputació de Barcelona) i, si ampliem el 
marc, també a nivell de Comunitats Autònomes (les CC.AA de 
Madrid i Múrcia en serien l’exemple). A nivell de govern espanyol 
la situació no és menys complicada. Per mentre escric aquestes 
línies, hi ha un govern en funcions i la formació política guanya-
dora, del partit del govern, està negociant, amb una data esta-
blerta de celebració del Ple, una investidura que afronta, avui 

manera que, tot plegat, podria derivar en la celebració de noves 
eleccions. Afegeixo que a alguns dels càrrecs elegits al Congrés 
i al Senat se’ls ha privat d’exercir el seu càrrec. Ampliant l’àmbit 

Europeu. En aquest cas, a alguns dels parlamentaris elegits 

tals. Tornant al repàs a la situació general del país, aquest exer-
cici ha estat marcat pel que s’anomena el Judici al Procés, que va 
començar el dia 12 de febrer al Tribunal Suprem i que va quedar 
vist per a sentència, en aquesta mateixa seu, el dia 12 de juny. 
Molt probablement, un cop es conegui la Sentència, no trigaran 
a convocar-se eleccions al Parlament de Catalunya. Deixo pel 

persones continuïn en situació de presó preventiva des de fa 
gairebé dos anys per raó de la seva activitat política; i que altres 

Bretanya, sense poder tornar a casa seva sota amenaça de ser 
detingudes, també per raó de l’activitat política desenvolupada.

Deia més amunt que les eleccions municipals són diferents, 
que es vota en clau local. Però és clar que les persones no som 
alienes a la situació d’excepcionalitat que viu el país. Perquè, en 

-
tats i dels pobles més petits. Perquè aquesta situació general 
ens afecta a tots, he volgut que en quedés constància en la salu-
tació d’enguany d’aquest modest mitjà que és la nostra revista 
“El Pont”.

Per acabar, agrair un any més a la Comissió de Festes la seva 
feina i desitjar-vos a totes i a tots bona Festa Major.
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Es van repartir unes cartes a tots els nens i joves 
de Gualta convidant-los a participar en la revista 
amb un dibuix.

A la mainada d’entre 10 a 15 anys se’ls va dir en 
l’escrit que d’entre els dibuixos presentats se 
n’escolliria un com a portada de la revista.

El divendres 14/06/2019 a les 16:00 es va reunir 
a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Gualta un 
jurat, format per:

- David Muriscot
- Maria Artacho
- Maite Xifra

Els dibuixos presentats, van ser quatre:

- Queralt Negre (Revista el Pont)
- Alexandra Tarradas (Observant Gualta)
- Valentina Saborit (El puig de la Font Pasquala)
- Mar Cabrera (El nostre pont)

El dibuix que el jurat va escollir per anar a la 
portada de la revista d’aquest any, i per tant el 
guanyador, va ser el de:

 - Queralt Negre (portada Revista el Pont)

Tots quatre seran exposats a l’entrada de 
l’ajuntament.

Concurs dibuix portada revista Gualta
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Lola Jaime va néixer el 24 de juny 1922.
Pepita Cendra va néixer 13 de desembre del 1923.

Fins que et vas casar quanta gent vivíeu a casa?

Pepita:
Els meus pares eren en Gaspar i la Margarita i jo era la petita de tres germans. Vaig néixer a la 
Bomba de l’Estany (Llabià) on el meu pare era el maquinista. Es passava nit i dia treballant ja que 

de Llabià.
Vaig marxar als 25 anys, quan em vaig casar amb en Josep Cruset. Vam festejar 8 anys mentres 
en Josep va estar fent la mili.
A la casa pairal -Can Cruset- hi vivien els meus sogres, un germà i una germana del meu marit.

Lola:
Emilio i Catalina eren els meus pares, que eren pagesos de Gualta. Vaig ser la petita de 8 germans. 
Als 25 anys em vaig casar i vam anar a viure a la casa pairal de la família del meu marit, en Joan 
Ferrer. A la casa hi vam viure amb els sogres, una cunyada i un avi.

Amb què i com jugàveu?

Pepita:
Fèiem pilotes amb draps i teníem nines fetes amb parracs i capces de blat de moro. La Bicicleta 
va arribar quan jo tenia 15 anys, acabada la guerra.

Entrevista a la Lola i la Pepita
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Lola:
Sempre i quan no hagués d’anar al camp a portar les oques i els ànecs, jugava a les agulles de 
perles fent campionats, a saltar a la corda, a la cuit i amagar....
També tenia una nina que em van portar els reis. La vaig guardar molt de temps. Anys més tard 
la vaig recuperar però estava en molt mal estat. Era de cartró i el pas del temps la va deteriorar 
de tal manera que no li quedava ni un cabell.
Vaig tenir bicicleta als 15 anys. En aquell moment no hi havia cap nen ni nena a Gualta que en 
tingués.

Amb què us escalfàveu?

Pepita:
La casa s’escalfava amb llenya. Al llit amb mantes i passaven el burro per escalfar els llençols.
En aquella època hi havia una dita: “tenir les cames calentes i l’esquena freda”.
Per això les cases velles tenien escons al voltant de la llar de foc. La meva casa era nova i no en tenia.

Lola:
Nosaltres teníem foc de llenya, amb saule i capçots. Al llit posàvem mantes i ampolles de terrissa 
amb aigua calenta.

I l’Escola?

Pepita:
Vaig anar a l’Escola de Serra dels 7 als 12 anys amb el senyor Enric. Durant la guerra vaig anar a 
Gualta, amb el senyor Cortina. Als 14 anys plegàvem dels estudis i si volíem podíem continuar 
estudiant, però només fer una hora i pagar-la.
També anàvem a les monges del Sagrat Cor a cosir i brodar.

Lola:

aquell moment a la classe hi anàvem nois i noies.
També anava a les monges Clarisses de Clausura a aprendre a brodar.

Teníeu aigua corrent a casa?

Pepita:
No teníem aigua corrent a casa. Per rentar la roba anàvem al Daró amb la banca sota el braç (la 
fusta per a rentar). 
Per recollir l’aigua per beure anàvem a la Font de la Roqueta.

Lola:
Teníem la font de Sota Moles (La Central) que rajava dia i nit, sempre.
La roba la rentàvem al rec de Molí.

Teníeu hort, animals...?

Pepita:
Teníem pocs animals a casa dels meus pares, però un cop casada, a la casa pairal teníem vaques, 
porcs, gallines, conills, oques...
Les oques les vam vendre a una granja a prop del pantà de Susqueda.
Matàvem dos porcs a l’any i la carn la conservàvem amb el greix perquè no teníem nevera.
Com a totes les cases de pagès teníem un gran hort.

Lola:
Teníem conills, gallines, vaques, porcs, cavalls, eugues (el meu pare criava sementals).
Els animals que no eren per consum propi, anàvem a vendre’ls al mercat dels dilluns i amb les 

Teníem dos horts, dels quals treiem menjar per a tot l’any.
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Amb què fèieu el sabó i el lleixiu?

Pepita:
Amb els ossos i totes les restes que sobraven del porc fèiem el sabó per tot l’any (recepta expli-
cada a la revista del Pont numero 18).
Per fer el lleixiu posàvem tota la roba neta a dins d’una palangana (que tenia un tap). Tapàvem la 
palangana amb una roba gruixuda anomenada Buganter.
Després posàvem cendra sobre el Buganté i tiràvem aigua molt calenta. Després d’una estona 
s’obria el tap i es repetia l’operació.
Aquest era el seu lleixiu, per això teníem la roba tant i tant blanca!

Lola:
No fèiem sabó, el compràvem el dilluns al mercat ja que no teníem restes de la matança del porc, 
ens ho menjàvem tot.  
El lleixiu també el fèiem de la mateixa manera que ha explicat la Pepita.

Fotos Pepita Cendra

Fotos Lola Jaime
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Entrevista a Carlos Portalo Valverde 

On vas néixer?

Vaig néixer a un poble de Córdoba. El meu pare treballava a les mines de Córdoba però ell no 
volia que nosaltres treballéssim a la mina. Així que va venir cap a Serinyà. De mica en mica ens va 
anar portant a cadascú de nosaltres (primer la germana gran i després els altres germans). Més 
tard ens en vam anar a viure a Banyoles. 

Quants anys fa que vius a Gualta ?

Fa 15 anys. Vaig venir de Banyoles on vaig conèixer la Maria Àngels Trincado.

Què vas fer en la teva joventut? 

Per poder arribar a treure’m el carnet de camió i altres estudis havia de treballar de dia i estudiar 
de nit. Però també tenia estones d’esbarjo. De jove, amb 18 o 19 anys jugava a futbol amb els 
companys de feina de la fàbrica. En aquell moment estàvem treballant a Tregurà fent entrecanals 

el 3r des de l’esquerra).

Has estat conductor de camions durant molt temps?

Abans de començar a conduir camions, transportava diners amb un furgó blindat.

Vaig començar a conduir camions de gran tonatge, coneguts com a tràilers als 38 anys però 
només conduint per Espanya, sobretot pel País Basc. 

Als 45 anys vaig començar a fer internacional. El primer viatge va ser cap a Alemanya l’any 1999. 
Quan encara no hi havia euros. En aquell temps s’havia de comunicar per quina carretera o fron-
tera entraries al país. Vaig aconseguir arribar al destí passant per París sense mapa ni GPS.

Havies de controlar els horaris de conducció, amb els tacògrafs antics (de disc) es podien fer 
“trampes” per conduir més estona o més ràpid. Però ara amb els tacògrafs actuals digitals no es 
pot fer cap mena de trampes. Tot queda registrat en una targeta.

A data d’avui em conec quasi tota Europa, després d’haver-la recorregut durant 19 anys.

Segur que amb tants anys conduint camió tens moltes experiències, anècdotes per explicar?

A Nàpols a les 4 de la matinada van sortir unes persones per davant pel camió i uns quants per 
darrera amb una pistola i em van robar tot. Com que el remolc estava tapat amb lona van poder 
estripar-la fàcilment.

En els llocs que anava i no coneixia el destí podia preguntava la gent del carrer per la direcció i 
amb signes o amb un dibuix o croquis arribava a la destinació. Ara es controla els camions mit-
jançant GPS i es pot saber si es condueix en la bona direcció.

La vida de camioner és molt solitària i pesada ja que has d’estar moltes hores a la carretera, però 
també té la seva part bona; coneixes països que són nous per tu, els paisatges molt diferents i 
les amistats que fas amb gent, sobretot als menjadors de camioners, que a França se’n diuen 
Routiers i a Itàlia Trattoria.

Amb tantes hores a la carretera com compaginaves la feina i la vida familiar?
 
Compaginar la vida familiar amb el camió demana molta paciència per part de tots els mem-
bres de la família. Ser fora de casa durant tota la setmana o més dies és molt pesat. Els cap de 
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setmana quan tornava d’un viatge només tenia 
ganes de veure la família, d’estar a casa, sortir 
poc i descansar.

Actualment ja estic jubilat i puc descansar del 
camió. Ara estic distret amb els néts, amb l’hort 
i el cap de setmana intento passar-m’ho bé 
amb la Maria Àngels.

U d’Octubre 

Als jueus de Sepharad
avui dia els deixen estar
perquè prou feina tenen
a perseguir els catalans.
Els franquistes neguen
l’u d’octubre amb ferits.
Que en sou de beneïts!
N’hi ha per sucar-hi pa.
¿Com voleu que ho reconeguin,

La unitat fatxa, sobre la veritat.
(no tenim en Pepe que foti l’arruixat)
Se’ls en pixa la democràcia
i el que puguin dir a Europa
quan està en perill la pàtria
i la caixa de tota la tropa.
La seva gran aspiració:

i fabricar-ne d’altres,
mesells, tòtils i més aptes.

Patriotes blaus de Blanquerna
violents, nazis i condemnats
són enviats a casa perdonats

i boques que alimentar.
Uns servidors del poble,

sense judici són tancats.
Tant se val si tenen una llar

    
  Bernat de Gualta
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Hi han noms que donem per suposat que es diuen així i jo em pregunto... Perquè el nom del 

En Narcís m’explica que deu ésser perquè hi ha uns animals que es passegen per sobre del riu 
que es coneixen a la zona com a “sastres”, en altres llocs sabaters, de la família dels gèrrids.

Un altre dia tot passejant amb la gossa em trobo amb la Margarita i la Nuri que fan una parada al 
pont, en el seu passeig diari. Els hi pregunto si saben d’on ve el nom. Em diuen que no ho saben, 
que ho pregunti a en Josep Casadellà ell sap moltes coses.

I tant si en sap de coses! Ens ha explicat l’origen del nom del pont. Rep aquest nom degut a que, 

Molts d’aquest pobles estaven força allunyats del municipis grans de capital de comarca i de 
província i no es podien desplaçar amb facilitat per fer les seves compres. Així que esperaven a la 

El sastre de Llagostera venia travessant les gavarres i arribant als diferents nuclis, masos i masies 

confeccionada per vendre-la a qui li havia encarregat. El punt de trobada era en aquest pont, on 
el sastre feia els negocis a l’ombra d’un vern centenari que ja no existeix.

Gràcies per les explicacions, Josep!!
Dolors Pareta

Primeres passes amb Wikiloc

Wikiloc és un lloc per descobrir i compartir rutes a l’aire lliure, a peu, en BTT i de moltes més activitats.
Ja som 2.389.266 membres explorant i compartint 5.509.544 rutes i 9.172.144 fotos a l’aire lliure.

També està l’aplicació Wikiloc per a iPhone & Android. Amb aquesta aplicació (de pagament - uns 2-3 
€/any) pots crear les teves pròpies rutes GPS amb el teu telèfon intel·ligent (Smartphone) i pujar-les 
directament a Wikiloc de manera ben senzilla.

També pots realitzar seguiment en viu.

Pàgina web: https://ca.wikiloc.com/

1. El primer que has de fer: es registrar-te i crear un compte a través de la web. Et demanen:
• Correu electrònic - és interessant donar un correu que utilitzis normalment, ja que periòdicament 

(2 cops per setmana) t’envien rutes dels altres usuaris que segueixes i rutes properes a les que tu 
has compartit.

• Nom d’usuari - EL QUE VULGUIS (però recorda’l perquè és indispensable per entrar a l’aplicació o 
a la web) 

• Paraula de pas - LA QUE VULGUIS (però recorda-la perquè és indispensable per entrar a l’aplicació 
o a la web) 

https://ca.wikiloc.com/
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2. Ara ja estàs registrat i pots començar a utilitzar la 
web.
A la dreta de la pantalla hi trobes el teu nom d’usuari.
Cliques a sobre i s’obrirà una nova pantalla
Si cliques a la dreta del nom d’usuari, s’obre un des-

-
ració del compte... Pots introduir dades personals, 

- Clica la icona de dalt “cerca”
Pots buscar “rutes” o “usuaris”. 
- Cal mirar el lateral esquerra de la pantalla (o no mirar-lo). Allà pots seleccionar diverses dades a 
tenir en compte per realitzar la cerca. 
Per exemple, pots marcar o desmarcar el tipus d’activitat que busques: btt, senderisme, córrer.... 
és aconsellable marcar només l’activitat que busques per no obtenir massa resultats. Si vols mirar 
totes les activitats, pots marcar ACTIVITATS TOT (aquest sempre et queda marcat per defecte - així 
cal clicar a sobre per desactivar-lo i marcar les activitats que vols buscar: caminar, senderisme, btt...) 

fàcil, moderat, difícil...
- Per començar a buscar
• Si marques “usuaris”, cal posar el nom; per exemple: RAMONSER. Després cal clicar “cerca” i se 
t’obrirà la pantalla d’aquell usuari amb totes les rutes que ha penjat, els seguidors que té, a qui 
segueix... Cal tenir en compte que cada pàgina conté 10 rutes. Si l’usuari ha compartit més de 10 

successivament. 
• Si marques “rutes”, cal posar un nom i provar sort. Per exemple escriure “els angels” o “cruilles” 
o “montserrat” o qualsevol altre nom. Després cal clicar “cerca” i se t’obrirà una pantalla on estaran 
totes les rutes que continguin aquell nom. Pots trobar rutes de qualsevol indret del mon que hagin 
anomenat amb aquell nom. Si existeixen més de 10 rutes amb aquell nom, cal clicar a baix a la dreta 

4. A cada ruta, si cliques a sobre del seu nom, s’obre 
la pantalla de la ruta i pots visionar el mapa de la ruta 
sobre una pantalla del “google maps”, també visio-

veure altres dades que hagi incorporat el creador de 
la ruta (explicacions, fotos, enllaços ...)
A l’esquerra, a sobre del mapa de la ruta, s’hi troba 
una icona que diu “afegir a preferides” . Si cliques 
a sobre, aquesta ruta et queda guardada en el teu 

fàcilment. Al guardar la ruta com a preferida, s’obre 
una pantalla que et diu si vols seguir a aquell usuari. Si dius que sí, ja el seguiràs i totes les rutes que 

tindràs com a preferida.

5. Quan has clicat sobre d’una ruta, a dalt, a l’esquerra, hi trobaràs una pestanya de color verd que diu 
descarrega.
Quan cliques descarrega, s’obre una nova pantalla
El número de color taronja és el que has de guardar i introduir al mòbil per descarregar-te la ruta al 
mòbil. Mes endavant en parlarem.
Si cliques a sobre de “Google Earth”, s’obre una nova pantalla i has de clicar a sobre d’una nova pesta-
nya verda que diu descàrrega.
Seguidament s’obre un nova pantalla que et diu que la “descàrrega completada” i demana si vols 
ajudar a wikiloc (és per realitzar donacions a l’empresa).
A la part de baix de la pantalla sortirà una pestanya petita amb un nom semblant al de la ruta, o pots 
sortir una pestanya que demana si la vols obrir (o similar - depèn del navegador que utilitzis.)
Cal clicar a sobre la pestanya i s’obrirà la ruta en el “Google Earth” on podràs visionar-la molt bé. 
En funció de les capes que tinguis activades del “Google Earth” (esquerra, a baix, de la pantalla) podràs 
veure més rutes properes a aquella, fotos.... Per tenir activat el wikiloc en el programa “google earth” 

marcar per veure les fotos i les rutes en el “google earth” directament. 
Si t’acostes o t’allunyes més a la zona pots concretar per veure més o menys rutes o fotos. Només cal 
clicar a sobre de la ruta o de la foto. Tingues en compte que quan més t’acostes a un punt, més rutes 
et poden aparèixer.



ïì

6. Buscar rutes també ho pots fer des del Google Earth. Si 
tens activada la pestanya del wikiloc, es veuen les rutes que 
tothom ha penjat. Així, si acostes el Google Earth al punt 
on vols que comenci la ruta que busques, en pots trobar 
moltes i obrir les que consideris per investigar quina és la 
ruta que t’interessa. També pots mirar fotos de la zona.

7. Una vegada has manipulat una mica el wikiloc a l’ordi-
nador i has mirat rutes i usuaris ja t’hi hauràs familiaritzat. 
Una vegada has descarregat rutes al Google Earth i les has 
estudiat, podràs començar a manipular l’aplicació del telè-
fon mòbil.
No és imprescindible un telèfon mòbil. Les rutes també les pots descarregar directament a un gps 
connectant-lo a l’ordinador. Però aquest és un altre tema, perquè cal tenir un gps.

8. Cal descarregar-se l’aplicació de wikiloc (de pagament) al telèfon mòbil. Cal donar el mateix nom 
d’usuari que al telèfon mòbil per poder compartir rutes al teu compte. Seguidament pots descarregar 
te rutes per seguir-les i/o crear rutes i guardar-les o compartir-les.

9. Anem a crear una ruta. Cal tenir activat el gps del mòbil i les dades per veure el mapa de la ruta a 
través del “google maps”.
Obrim l’aplicació i cliquem ENREGISTRA RUTA. 
Després hem de triar el tipus d’activitat: senderisme, córrer, bicicleta, moto, a cavall... 
Seguidament cal tornar clicar ENREGISTRA RUTA. Ara el gps del mòbil ja està gravant i enregistra tota 

company de ruta (que estigui registrat), també pots introduir altres dades, fotos i/o explicacions. Segui-
dament cal clicar DESA LA RUTA (pots tenir activat enviar a wikiloc i s’envia directament al teu compte 
de wikiloc). Així ja et queda guardada la ruta al mòbil i, si ho has marcat, també es guardarà al compte 
de wikiloc.

10. Anem a descarregar una ruta
Pots buscar rutes amb l’aplicació o introduir una ruta seleccionada prèviament. Crec que aquesta és la 
millor opció. Buscar primer una ruta amb l’ordinador i guardar el número de color taronja que apareix 
quan li dius descarrega ruta. Aquest número és el que has d’introduir a l’aplicació del mòbil.
Obrim l’aplicació i cliquem NAVEGA. A baix de l’aplicació demana: “Cerca text o ID de Wikiloc”. Aquí cal 
introduir el número de color taronja i prémer FILTRA.
Seguidament cal pressionar DESA I SEGUEIX.
Ara ja tens guardada la ruta la teu dispositiu mòbil.

11. Anem a començar a seguir una ruta.
Obrim l’aplicació i cliquem RUTES DESADES.
Cal seleccionar alguna de les rutes que tens guardades i clicar SEGUEIX AQUESTA RUTA.
Ja podem començar a avançar seguint el rastre del gps.

-
cripció i més dades a la ruta que tu has realitzat i dir DESA LA RUTA. Llavors, aquella ruta que has rea-
litzat et queda guardada amb el teu nom d’usuari.

12.
clicar a la part de dalt (a la dreta)(a sobre de DADES) i marcar el tipus de punt d’interès del que es tracti 
(font, cim, arbre, ruïnes, cova, panoràmica....) pots introduir el nom del punt d’interès (o no escriure 
res). També pots pressionar la part de dalt de la pantalla (dibuix de càmera de fotos) i triar una opció: 
fer una foto en aquell punt i punt i penjar-la a la ruta o penjar-hi una foto que tinguis guardada al 
mòbil. Cal tenir en compte que l’aplicació i el programa no permeten guardar gaires fotos a cada ruta. 
Però es poden guardar amb un enllaç extern.

13. Mentre estàs seguint una ruta, pots variar el seu recorregut. Com que veus la ruta marcada en el 

drecera, via alternativa... al camí que segueixes. 
Així, pots improvisar i canviar la ruta. 
Si no pares el mòbil, o l’aplicació wikiloc, sempre tindràs en pantalla la ruta que t’has descarregat i estàs 
seguint. Si et desvies o canvies la ruta, quedarà marcat en diferent color. Així sempre veuràs on estàs i 
cap on has d’anar per retornar a la ruta o per anar a algun altre punt que desitgis.

14. En el cas de no tenir dades en el telèfon mòbil, tenim l’opció de descarregar prèviament un mapa i 
tenir-lo guardat i utilitzar el mapa amb el GPS. Aquesta opció és interessant quan viatges a algun país 
de fora de la Unió Europea com Andorra, Marroc EEUU, o qualsevol altre.

Ramon Ferrer Bayod
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Grup de caçadors després d’ una recollida de deixalles, any 
2005

ció de perdius

Josep Brancós 
(caçador llegen
dari) després d’ una 

en els anys 80

Associació Esportiva de Caça El Conill

El vedat de caça (coto de caça) va ser creat l’any 1977 amb el nom de “Coto Privat de Caça el Conill” 
(fa 42 anys, anteriorment formava part del vedat de Torroella de Montgrí), però amb el pas del 
temps ens vam veure obligats, per poder complir la legislació actual, a canviar el nom per Associ-
ació Esportiva de Caça federada (sense ànim de lucre) i a renovar tot el sistema de gestió, control 
i estatuts del vedat.

La nostra entitat agrupa els municipis de Gualta, Fontanilles i Llabià, i consta aproximadament 
d’unes 1.900 hectàrees de terreny cinegètic (aptes per la caça). Actualment el nombre de socis és 
de 37. Segons els estatuts només tenen dret a ser socis els residents al municipi, propietaris de 

Degut a que no hi ha relleu generacional la mitjana d’edat és elevada (57 anys). Les espècies cine-
gètiques de caça menor que cacem son: tudó, tórtora, guatlla, perdiu, conill, faisà, becada, ànec, 
etc... i de caça major: senglar i guineu. Actualment fem diverses actuacions de caça per danys a 
l’agricultura i accidents de trànsit a causa del porc senglar (aquesta temporada hem sobrepassat 
els 50 exemplars). També hem de fer alguna batuda d’ànec i tudó per danys als arrossars i als 
camps de gira-sols.

Avui dia per poder portar un vedat de caça s’han de fer unes gestions burocràtiques bastant 
complexes i assegurances molt importants, sort que comptem amb un bon secretari i el suport 
i gestió de la Federació. Cada any acabada la temporada fem una jornada de neteja de camins i 
recollida de deixalles de tots els usuaris del medi natural com: bosses de plàstic, llaunes de begu-

una motocicleta!!!

Normalment, la gent del territori sap què és la caça i ho entenen, 
doncs antigament a cada casa hi havia un caçador, com a mínim. Als 
que els costa més d’entendre són la gent que no han viscut a pagès. 

M’agradaria explicar una anècdota: Un dia al matí, quan encara 
era fosc, ens vàrem trobar un senyor d’edat avançada totalment 
perdut, ens vam posar amb contacte amb el 112 i va resultar ser 
un home que havia marxat de l’asil de Palafrugell i no sabia tor-
nar-hi, dies més tard els seus familiars es van posar en contacte 
amb nosaltres per donar-nos les gràcies.
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La desobediència, un dret, una exigència, 
una obligació

La declaració d’en Jordi Cuixart i el testimoni d’en David Fernàndez en el judici del procés defen-
sant obertament i decidida la desobediència civil van fer impacte. L’expressió de la cara dels 
magistrats de la mesa presidencial indicava que es veien sorpresos com si es trobessin davant 
uns personatges d’un altre planeta. La fermesa, la convicció i la dignitat que mostraren en un 
context de tantes mentides i de tanta infàmia fou prou interpel·lador.

La desobediència civil és una realitat que té un llarg recorregut. Una de les primeres implemen-
tacions fou duta a terme d’una forma massiva pels egipcis el 1919 per mostrar el seu rebuig a 
l’ocupació britànica. La desobediència civil és una forma de protesta i de refús contra les lleis 

-

endavant en el reconeixement de drets i llibertats s’han guanyat a base d’actes reivindicatius i de 
desobediència. Massa sovint la prepotència i la tossuderia dels poderosos que no s’han avingut 
a cap raó no han deixat altra sortida. Les lleis i les polítiques a vegades són clarament injustes. 
La llei que hauria de ser un instrument per protegir els dèbils davant els poderosos sovint no fa 

la persecució i l’extermini dels jueus; a Espanya, la dictadura franquista; a Sudàfrica, l’apartheid; 
l’esclavatge dels negres als Estats Units; la manca de drets i del sufragi a les dones. L’objectiu 
de la desobediència civil és desactivar una llei injusta i obligar a canviar-la. I fent-ho així esdevé 
una forma de participació política en la governança d’un país. Henry David Thoreau fou un dels 
primers i principals teòrics de la desobediència civil, L’any 1848 es negà a pagar els impostos a 
E. E. U.U. adduint que no volia fer-se còmplice d’una guerra injusta amb voluntat expansionista 
contra Mèxic. Durant el s. XX la desobediència civil ha estat un recurs fonamental per superar 
situacions clarament racistes i colonials. Hi ha una llarga llista d’activistes que encapçalaren les 
lluites d’alliberament: Rosa Parks que es negà a deixar el seient d’un autobús a un blanc, Gandhi 
amb les campanyes per la independència de l’Índia, M. Luther King amb la lluita pels drets civils 
de la comunitat negra, Nelson Mandela, la revolució de Vellut a Txecoslovàquia contra la Unió 
Soviètica, la brega de J. M. Sànchez del Sindicat Andalús de Treballadors del Camp a Marinaleda 
(Sevilla) contra els terratinents...

desobediència civil és un dret imprescriptible de tot ciutadà. No hi pot renunciar sense deixar de 
ser home. La democràcia no està feta per als que actuen com a sotmesos i borrecs”.
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Si bé la desobediència civil comporta no acatar una llei, quan la desobediència es basa en ideals 
nobles, no solament és legítima i no és un delicte, sinó que és un dret, sovint una necessitat i 

-
titucionals proclamats però oblidats i traïts en la pràctica diària: el dret al treball, a una vivenda 
digna, a la salut... Puix que no hi ha res que depengui només del poder, els ciutadans no podem 
esquitllar-nos i renunciar a la nostra parcel·la, ni que sigui petita, de llibertat, de protesta, d’acció i 
de decisió. Excusar-se en “només compleixo ordres”, “obeeixo la llei”, o “no faig res més que fer el 

hi ha metges, mestres, advocats, funcionaris i activistes diversos que arrisquen per salvar perso-
nes i col·lectius en situacions d’extrema vulnerabilitat. El gran campió ciclista italià Gino Bartali, 

través de la frontera, simulant entrenaments, nombrosa documentació que serví per evadir i 
salvar molts jueus durant el 1943 i el 44.

Hi ha massa gent muda i que ajup el cap; massa gent mesella que s’avé a obeir en situacions que 
només els ofereixen pobresa, abandonament, fam i violència i sotmetiment.

Certament que per al bon funcionament dels països és bo i desitjable que es respectin les lleis, 
però quan aquestes són clarament injustes i repetidament imposades de part, el veritable esperit 

Tips de no ser escoltats i davant la conxorxa política, judicial i dels medis contra les reivindicaci-
ons catalanes, després de tants anys i segles d’haver-ho provat tot, de promeses no complertes, 

cada dia més ciutadans compromesos amb el país, tenir presa i pensar que només resta la deso-
bediència civil i la unilateralitat per poder salvar així la pròpia dignitat personal i la identitat naci-
onal. La resistència no-violenta ha aportat i ha de continuar aportant grans avenços en la lluita 
per la defensa dels drets humans i de les llibertats dels individus i dels pobles.

Mai valorarem ni agrairem prou l’exemple persistent i digne, la valentia, la generositat i dispo-
nibilitat de tants testimonis antics i actuals que conscients de la seva responsabilitat social cer-
quen canviar i millorar l’entorn i el país que s’han trobat. Sostenim-los, acompanyem-los i no els 
deixem mai sols.

Rossend Darnés
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Respecte, Dignitat, Llibertat

Aquest és un document trobat a Internet, al Portal de Archivos Españoles (http://pares.mcu.es/). 
Té data de setembre de 1876.

Hi apareixen els segells que, segons l’escrit, es feien servir abans i després de l’any 1837 al poble 
de Gualta. Podem veure també que diu que abans de 1.836 no hi havia pròpiament Ajuntament 
al poble. Hi havia un “Alcalde Corregidor” que residia a Torroella i potser es feia càrrec també 
d’altres pobles de la zona, segons era el costum en aquells temps. 

ja que diu: “que es el que actualment se cesa”. 

nom i cognom de l’Alcalde que signa, m’inclino a pensar que és “José Cruset”. És un cognom amb 
presència a Gualta (veure El Pont de 2013).

Transcripció del text:

se usa desde el año 1837 en que 
[a] principio del 1836 [pasó] a ser 

y el Alcalde residia en Torroella 
llamado Alcalde Corregidor y que 

de tiempo inmemorial según el 

Aquest és només un dels molts documents curiosos i/o interessants que es poden trobar a 
Internet. He cregut interessant compartir-lo a la Revista, no només pel seu contingut sinó també 
per animar a tothom a cercar i compartir informació referent al passat del poble, tant en els 
portals de documentació i hemeroteques que es troben a la xarxa, com físicament en els arxius 
històrics públics o particulars que existeixen.

Toni Casellas

êïê éê ìì èìMòbil 646 75 23 44 - C/ Major, 7 - 17257 GUALTA

http://pares.mcu.es/)
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20è aniversari de Blayvet

Blayvet és una empresa familiar amb 
20 anys d’experiència dedicada al sec-
tor ramader.

Carles Blay Coll, després de tota la vida 
dedicat al sector, creà el 1999 a Gualta 
el grup Blayvet, juntament amb el seu 
equip, S’ha dedicat a oferir un acurat 
servei als clients.

Els treballadors i professionals fan del 
capital humà un valor afegit de quali-
tat.

El principal objectiu és oferir un servei 
de qualitat i professionalitat als clients 
amb un tracte personal i proper.

Blayvet disposa de granges pròpies i 
d’integració, on desenvolupa tots els 
productes que comercialitza.

L’experiència i el coneixement fan de 
Blayvet un principal referent del sector 
porcí.

El grup és líder del sector a la nostra 
zona, enfoca una part del negoci cen-
trada en la producció i comercialització 
porcina.

L’11 de Juny l’empresa va celebrar el 
20è aniversari envoltada d’especia-
listes professionals, clients, amics i 
treballadors per analitzar el sector 
porcí. A l’acte hi van participar respon-
sables especialistes d’empreses col-
laboradores, i en acabar es va celebrar 
un sopar a la mateixa empresa.
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Cost humà de la Guerra Civil

A vuitanta anys del començament de la Guerra Civil, el Govern de la Generalitat proposa a les 
institucions públiques i a les entitats de la societat civil que participin en la rememoració d’aquells 
fets, amb la voluntat de tornar a proclamar Catalunya una terra de pau.

La commemoració, que es va iniciar el 18 de juliol de 2016, vol recordar i homenatjar les persones 

Volem compartir aquesta efemèride amb el conjunt de la societat catalana: amb les institucions 
de la Generalitat de Catalunya, l’Administració local catalana (diputacions, ajuntaments i consells 
comarcals), universitats i institucions acadèmiques, i amb les entitats de la societat civil que 
s’hi sentin concernides. I especialment, també amb els ciutadans més joves, que potser encara 
perceben els efectes d’aquella guerra des de la llunyania. Tots, sense excepció, estem convidats 
a formar-ne part.

a Catalunya durant la Guerra Civil, que va iniciar fa 30 anys el Centre d’Història Contemporània 
de Catalunya. Es tracta d’elaborar una relació nominal, que pretén ser exhaustiva, dels morts a 
Catalunya —catalans i no catalans, d’un i altre bàndol— esdevinguts durant la Guerra Civil.

Amb la informació recopilada s’ha creat una base de dades d’accés públic anomenada el Cost 
humà de la Guerra Civil. La base de dades és d’accés lliure i posa a l’abast de tothom la informació 

En el cas dels familiars o de les persones especialment interessades, prèvia petició, s’ofereix una 
informació més completa.

L’objectiu inicial de la investigació fou establir la relació més aproximada possible dels soldats 
catalans morts a partir de la consulta de les fonts documentals i de la recollida dels testimonis, 
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poble a poble, municipi a municipi. Posteriorment, la investigació es va complementar amb l’es-
tudi dels civils, víctimes de bombardeigs i d’accidents derivats de la guerra, sobretot per l’esclat 
de bombes abandonades pels exèrcits.

PROGRAMA D’IDENTIFICACIÓ GENÈTICA DE LES VÍCTIMES DE LA GUERRA CIVIL I DEL 
FRANQUISME

-
cràtica, unitat competent en matèria de desapareguts i fosses comunes de la Guerra Civil i la 
dictadura franquista.

El PIG es basa en tres acords de col·laboració:

• Acord de col·laboració entre el Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i 
Transparència i el Departament de Salut.

• Acord de col·laboració entre el Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i 
Transparència i el Departament de Justícia.

• Acord marc de col·laboració entre els departaments d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors 
i Transparència, de Salut i de Justícia.

• El PIG crearà dues bases de dades:

• 
la Guerra Civil i la dictadura franquista.

• 
persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista.

• El Laboratori Genètic de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron serà l’encarregat d’encreuar 
la informació d’ambdues bases de dades per intentar establir-hi relacions de parentiu i, per 

Qui tingui un familiar desaparegut al front durant la guerra civil (1936-1939) i estigui interessat en 

1. El familiar sol·licitant ha d’inscriure’s en el Cens de Fami-
liars de Persones Desaparegudes, mitjançant la comple-
mentació d’un model que facilita la web justícia.gencat.cat

2. Es realitza un estudi genètic ràpid i gratuït al familiar sol-
licitant (mostra de frotis bucal).

3. En el mateix hospital es processen les mostres genètiques.

4. 
genètic dels familiars.

5. 
genètic de les restes humanes desenterrades.

6. Si el resultat és positiu, es procedeix a l’entrega a petició 
de les famílies, de les restes humanes i objectes personals.

7. 
restes en el lloc on van ser trobades.

Informació extreta de la web memoria.gentcat.cat
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Romanitzacions

romanització d’Hispània es va produir en dues fases independents, perfectament diferenciades 
i separades per 218 anys. La primera, es dugué a terme en el context estrictament bèl·lic de 
la segona guerra Púnica. Tret d’un aquarterament al nord de l’Ebre (Tàrraco), els germans 
Escipió van passar de llarg tot el territori de la futura Catalunya. El seu únic objectiu era aturar 

centre i nord-oest. El llatí que parlaven aquests militars i civils establerts era clàssic, arcaic -amb 
reminiscències etrusques-, formal, rigorós, propi de les classes altes.

Per contra, la segona romanització d’Hispània començà al segle I, amb la fundació de Barcino, 

parlaven un llatí demòtic, més modern, informal, popular, ple d’argot propi de la soldadesca i 

absència de la essa sonora, com en el llatí; de pronoms febles; de vocals obertes; d’apòstrofs; de 
certs plurals acabats en tres consonants (discs, cascs, meniscs); i l’ús de mots d’etimologia llatina 
arcaica com, per exemple, miedo (de metus), en front de por, paura, peur (de pavor); comer (de 
comedere), front a menjar, manger, mangiare, manance (de manducare); hablar (de fabulare), 
front a parlar, parler, parlare (de parabolare); pájaro (de passare), en front de ocell, oiseau, ucello 
(de ucellio); oido (de audio), front a orella, oreille, orecchio, ureche, orelha (de auricula).

tots els poders absolutistes i totalitaris espanyols han tingut la dèria d’imposar el castellà com 
a llengua única de l’estat. Finalment, el nacionalisme espanyol sempre ha professat una gran 
devoció envers la seva romanització i la hispanització; l’una duta a terme amb l’àguila i l’espasa i, 
l’altra, amb la creu i l’espasa.

Salvador Tarradas Ustrell

Carta Europea de Turisme Sostenible

4 de Juliol de 2019

Una trentena d’empreses vinculades al Parc 
Natural del Montgrí, les Illes Medes i Baix Ter 
s’acrediten amb la Carta Europea de Turisme 
Sostenible.

El restaurant l’Horta de Can Patxei és una 
d’aquestes empreses que han rebut aquesta 

últims mesos i per a la implementació d’un 
conjunt de bones pràctiques per tal de pro-
moure el desenvolupament del turisme en 
clau de sostenibilitat .

D’aquesta manera, es reconeix el nivell de 
compromís assolit per les empreses turísti-
ques amb aquest distintiu.
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Fe d’errades revista El Pont de Gualta 2018

Isidor Marín Marin data correcte de la defunció 20/05/2018
El nom complert correcte de l’Iu Marín és Iu Ponsatí Maynau
Elia Muñoz Díaz data correcte de naixement 16/03/2018
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P&P Gualta

RESULTATS 2018

1. Gualta Grup Escrivà Interiors: Va acabar cinquè 
en el Campionat de Catalunya per Equips de 
1a Divisió, guanyant la penúltima prova a Mas 
Gurumbau.

3. Gualta Tramuntana: En el seu debut al Campi-
onat de Catalunya per Equips de 3a Divisió Est el 

gran sabor de boca.

5. Fem Gualta: Va tornar a brillar a l’Interclubs 

Handicap (va ser dotzè en Scratx).

El Pitch and Putt Par3 Gualta no para de créixer. Amb la quitxalla de l’escola empenyent des 
de baix cada cop hi ha més gent que té la sensació que és el lloc ideal per passar una bona 
jornada amb amics i familiars, combinant un bon àpat amb una gran partida. La creació d’un nou 

ascendent. El clímax es produeix els dissabtes a la tarda, amb un bon grup de nens fent classe 

nouvinguts provant els pals per primer cop i un nombrós grup de gent fent la sobretaula després 

2. Gualta Casa Begur: Va ser setè del Campionat 
de Catalunya per Equips de 1a Divisió, amb una 

Copa Catalunya Trofeu Solius a Platja d’Aro.

4. Gualta El Ter: 
Catalunya per Equips de 3a Divisió Est, amb un 
gran segon lloc a la darrera prova a Gualta mateix.

6. Gualta Júnior: El creixement de l’equip de la 
mainada és exponencial, i el 2018 no va ser una 

Iniciació de l’Interclubs Juvenil.
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7. Gualta Par3: Segona temporada a l’In-
tercamps Sénior i segon ascens consecutiu 
després d’acabar líder. L’any vinent jugarà a 
segona divisió. Un altre repte al davant.

8. Gualta: -
goria que Gualta Par3, a l’Interclubs Est de 3a 
divisió. En Matx Play, ascens a 2a divisió des-
prés de quedar segons) i bon paper a la Fase 
de Campions.

Activitat física a la xarxa d’itineraris saludables
“DILLUNS SALUDABLES”

Els amants de l’oci actiu i saludable i tota aquella persona que vulgui iniciar-se en l’activitat física 
per tenir una vida més saludable tenen cita per fer marxa nòrdica pel municipi cada dilluns a les 
19:30 de la tarda sortint des de l’aparcament del carrer Daró.

Gualta compta amb una xarxa d’itineraris saludables per fer a peu o amb marxa nòrdica. 
Concretament, disposa de tres itineraris saludables, un de llarg, un mitjà i un de curt , tots ells 
circulars i que transcorren per l’entorn del municipi, podent gaudir tot passant per la vora del riu 

fent activitat física.

Aquesta activitat és una iniciativa impulsada per Dipsalut i proveïda per Urban Salut i l’Ajuntament 
de Gualta que fomenta dinamitzacions i activitats a les Xarxes d’Itineraris Saludables, cada dilluns 
de tot l’any. Per participar en aquesta sortida no cal inscripció prèvia ni tampoc disposar de 
bastons de marxa nòrdica perquè els dinamitzadors de marxa nòrdica, faciliten el material als 
assistents, només cal portar roba còmoda, aigua, gorra i moltes ganes de passar-ho bé.

Per assistir als Dilluns Saludables amb Marxa Nòrdica tampoc caldrà ser un especialista en 
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Els Dilluns Saludables amb 
Marxa Nòrdica és una activitat 
oberta a tots els públics, gratu-
ïta, dirigida per dinamitzadors 
experts en aquesta disciplina i 
amb una hora de durada. A l’inici 
de l’activitat sempre es treballa 
l’escalfament amb diferents tèc-

es retorna al punt de trobada on 
es realitzen uns estiraments.

La iniciativa també vol promoure 
la realització d’activitat física en 
grup per afavorir la socialització 
i les interrelacions entre els participants i en un entorn a l’aire lliure. Gualta vol així oferir una 
activitat saludable al capvespre per a tots aquells que vulguin així millorar la seva qualitat de vida. 

Aquestes dinamitzacions, que les du a terme un dinamitzador especialitzat en habilitats socials i 
esportives d’una manera molt lúdica i amena, es porten realitzant des del mes d’octubre de l’any 
passat amb un grup estable de veïns i veïnes.

La vida que es genera al voltant de les sortides de marxa nòrdica ens permet sempre anar més 

propi i seu, per gaudir de l’aire lliure tot l’any en el nostre fantàstic Empordà i fer salut per mitjà 
de l’esport.

És per això, que dins les sessions introduïm tot tipus d’activitats lúdiques i creatives per gaudir-ne. 
Treballem sortides a peu pel municipi dins de les xarxes d’itineraris saludables, fem marxa 
nòrdica, fem sessions amb música, organitzem trobades amb altres parcs de salut de la comarca, 
treballem amb diferents materials per fer les dinamitzacions cada dia diferents.

Per últim és molt important tenir present que fem salut a l’aire lliure i es per això que les sessions 
es programen i estructuren tenint molt en compte la meteorologia, fent sessions durant l’estiu 
en llocs d’ombra, en horaris que hi hagi menys sol, i durant l’hivern treballem un ritme més alt 
d’escalfament i sessió per adaptar-nos millor a la climatologia. En cas de condicions climatològiques 
adverses com pluja, tramuntana forta o fred extrem, l’ajuntament posa a disposició una sala per 
dur a terme la sessió a cobert.
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Pàdel

SPORTS&EVENTS S.L. amb una experiència de 7 anys gestionant diferents clubs de pàdel i on un 
del seus associats (Gerard Company) ha estat el número 23 del rànquing mundial i que actualment 
competeix al circuit World Padel Tour. 

El nostre club disposa actualment de 4 pistes de pàdel, dues de les quals són noves i les millors 
pistes del mercat. També disposem de vestuaris, zona infantil, un camp de futbol, una zona chill-
out i una zona de pàrquing.

Els serveis que oferim són: 

• Lloguer de pistes

• Escola de pàdel d’adults
• Escola de pàdel infantil 
  (comencem el 17 de setembre)
• Casal de Setmana Santa i estiu (any 2020)

Els telèfons de contacte són:

Telèfon del club: 691 54 22 43
Pitch&Putt 972 76 03 38
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Compostatge casolà

Va ser l’any 2006 quan vàrem iniciar el projecte 
del foment del compostatge casolà amb molta 
il·lusió i després de 13 anys comptem ja amb 
l’adhesió de 1.200 ciutadans que, amb l’ajuda del 
Consell Comarcal i la seva constància, composten 
diàriament les seves restes de jardí i les de 
matèria orgànica, el que representa una mitjana 
de 600 kg de residus per família i any.

La tasca individual de cadascun dels compostaires 
fa possible que es recuperin uns 720.000 quilos 
de matèria orgànica i que tornin a la terra en 
forma d’adob, seguint el cicle natural, de manera 
que evitem emetre unes 900 tones de CO2 a l’any, 
i per tant contribuïm a la sostenibilitat del nostre 
planeta.

És per això que des de l’àrea de Medi Ambient 
del Consell Comarcal del Baix Empordà us volem 
agrair la vostra participació en la campanya de 
compostatge casolà i a la vegada us demanem 
que el feu extensiu a amics, familiars i coneguts 
perquè puguem anar ampliant el projecte a la 
vegada que disminuïm les tones de residus de la 
nostra comarca.

Francina Sunyer
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28 de juliol del 2018
EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES

El Divendres 28 de juliol del 2018 es va inaugurar 
l’exposició d’en Vicenç Rovira, NATURA MORTA. Les 

d’aquest gènere pictòric que engloba les representa-
cions d’objectes en un espai determinat.

el cànon clàssic de la natura morta; algunes potser 
només són retrats d’objectes.

28 de juliol del 2018
SOPAR POPULAR

29 de juliol del 2018
ELS CREMATS



30 de juliol del 2018
CONCERT i BALL amb CAFÈ TRIO

29 de juliol del 2018
FESTA DE L’ESCUMA

31 de juliol del 2018
LES VOX



Gualta Abans

Fina Masllorenç, Rosa Serra, Quimeta Pujol, 
Carme Planellas a la creu de la Santa Missió 1958

Font de sota moles

Josep Sens, i les seves netes, Amparo Pascal, Pepita Sens i 
Amparo Sens al carrer Major l’any1965

Carrer Major amb l’Església al fons



Teresa Huguet al safareig del carrer Daró

Catalina Jaime, Rosa Martí, Maria Jaime a la plaça Major

Panoràmica del nostre poble des del Padró

Carrer Major núm 11, amb la plaça Major al fons 
als anys 60
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Pintures d’en Salvador Tarradas
Un any més en Salvador Tarradas ens mostra les seves creacions pictòriques 
“Carrers de Gualta”
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Casal d’Estiu 
(2018)

Festa Reggae
(14/07/2018)

Bicicletes
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Sortida en burricleta
(30/09/18)

La castanyada
(03/11/18)

Un anys més, hem tornat ha organitzar 
la castanyada i el temps ens va acom-
panyar. Sembla que va agradar molt. 
Mireu les fotos, quanta gent!!!!!!!
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Festa Romanesa
(10-10-18)

Curs d’alta cuina catalana a Gualta
amb Quim Casellas i Yolanda Bustos 
(17-10-18) i (15-11-18)

Èxit de participació del curs d’alta cuina catalana realitzat 
aquest 17 de novembre a Gualta al Restaurant l’Horta de Can 
Patxei impartit pel cuiner Quim Casellas de l’Hotel restaurant 
Casamar guardonat amb una Estrella Michelin. Ha mostrat tot 
de tècniques culinàries que es poden elaborar a les cuines de 
les cases. I tal com explica en Quim Casellas mostraré plats ela
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Tal i com explica en Jaume Fontdevila 
alcalde de Gualta, des de l’Ajuntament 

Els participants han pres nota de les tècni-
ques i “secrets” culinaris i fent fotos amb els 

curs tot degustant els plats preparats.

Els plats cuinats amb sigut: laminat 
dorada, gingebre, mini cebetes i tomà-

amb notes cítriques, picants i on hem 
afegit el fesol lleugerament cuit i envi-
nagrat); anguila fumada, foie mi-cuit 
i crumble de fesol i ametlla (lleugera-
ment lacada i fumada acompanyat d´un 
crumble clàssic amb farina de fesol); 
navalles amb nyoquis de patata, fesols 
i pil pil marí (el suquet modern, navalles 
quasi crues amb tècniques actuals); i 

espatlla de garrí ibèric amb 
amanida de poma, taronja 

-
peratura i lacat amb la seva 
salsa).

L’Ajuntament de Gualta va 
ser el primer ajuntament 
de la Comarca del Baix 
Empordà a adherir-se el 
2016 a la Xarxa Tràmec del 
Consell Comarcal del Baix 
Empordà. És un projecte 

per consolidar el sector agroalimentari del 
Baix Empordà inicia el camí d’una cooperació 
pública-privada. Treballa amb tres eixos bàsics: 
la innovació agroalimentària, la sostenibilitat 

Des del Consell Comarcal estem convençuts 
que el sector agroalimentari és el vertebra-
dor del paisatge i l’economia de l’Empordà, on 
existeix una tradició agroalimentària amb pro-
ductes mil·lenaris com l’oli i el blat, i alhora pro-
ductes innovadors com la poma de Girona i la 
Gamba de Palamós, entre d’altres.
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Taller de cuina amb Nyameres 
(15-11-18)

Taller de cuina de Nadal
(01-12-18)
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Fira del Vi i el Formatge
(09-12-18)

Pessebre a l’església
(22-12-18)
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Quina de Nadal
(26-12-18)

Els Reis Mags a Gualta
(05-01-2019)

Un altre Nadal més la Benita de Llabià ha fet possible que 
hàgim pogut celebrar un Sant Esteve amb la Quina en el 
Local Social, que enguany estava ple de veïns i veïnes de 
Fontanilles, Llabià i Gualta. 
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Videos de natura 
(24-02-19)

Enyorança
(11-03-19)

Ú¿³3´·¿ Ê¿®»¿ Ð7®»¦

L’artista danès Michael Kirkegaard que ara 

Catalunya, a principis de maig va inaugurar la 
instal·lació artística “Enyorança”. Catalunya 
avui. Fertilitat en mode d’espera’ a la sala 
d’exposicions del Centre Cultural El Casino de 
Manresa. En una barraca de pedra seca, Kirke-

municipis de tot Catalunya. Literalment, una biblioteca-arxiu de terres catalanes. En temps de 
virtualitat i zeros i uns, l’artista volia mostrar-nos la nostra pròpia diversitat immortalitzada en 
pots de conserves. Per fer possible el projecte, va comptar amb la col·laboració i el suport d’El 
Casino, l’Ajuntament i el Museu Comarcal de Manresa i una bona part dels alcaldes i alcaldesses 
de Catalunya. La terra de Gualta també s’hi va exposar.
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Jordi Puig a Gualta 
(29-03-19)

Taller de 
xampanyet 

(26-04-19)

El militant independentista Jordi Puig va recórrer Cata-
lunya, la Comunitat Valenciana i les Illes Balears per 
denunciar la situació dels polítics jutjats pel procés. 
Ho fa sobre la seva cadira de rodes. Puig va perdre les 
dues cames mentre manipulava un artefacte explo-
siu quan era militant de Terra Lliure. Puig, va sortir de 
Mallorca el 19 de desembre del 2018 (coincidint amb la 
vaga de fam dels presos independentistes) i va arribar 
a Salses (França) el 6 d’abril del 2019. El passat 29 de 
març d’enguany va fer parada a Gualta, on va ser rebut 
per membres de la delegació local de l’Assemblea.

“Fa 16 anys que visc a Mallorca, peró sóc de Girona i 
el procés dels últims 10 anys l’he viscut des de la dis-
tància i, quan els presos es van posar en vaga de fam, 
vaig decidir que ja no m’ho podia mirar més des des del sofá i vaig decidir aportar el meu petit 
gra de sorra”.

“Es lleva d’hora cada matí i roda amb la seva cadira durant les hores de llum. Recorre 20 o 30 
quilòmetres cada dia. Del poble més gran al més petit sempre hi ha algú que es mobilitza per una 
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XAMPANYET DE SAÜC

Ingredients:
5 litres d’aigua de garrafa

750 grs de sucre
2 llimones (suc i trossos)
2 cullerades de sopa de vinagre de sidra

Preparació:

no tinguin cap brutícia i les posem dins l’atuell, 
tot seguit hi afegim el suc i la llimona tallada a 
talls, afegim el sucre, les cullerades del vinagre 

que sigui desfet el sucre. Tapem bé amb un 
drap que lligarem perquè no pugui entrar-hi 
la mosca del vinagre, ja que se’ns faria malbé. 
Deixarem a fora uns 5 dies.

Passat aquests dies el colarem amb drap per 
-

rem amb ampolles prèviament esterilitzades i, 
sobretot, que tapin bé perquè amb la fermen-
tació es produeix molt gas a l’interior i sorti-

ria tot. Si són de gasosa cal assegurar-se que 
tapin just. També es pot fer amb les ampolles 
de Vichy, o de cervesa reciclades. Si alguna s’ha 

i ben assegurat.

Pot ser que durant la fermentació exploti alguna 
ampolla (si té un petit cop o esquerda al vidre).

La fermentació triga tres setmanes, tot i que jo 
recomano esperar un mes i mig (però això és a 
gust del consumidor). Normalment acaba fent 
un xic de pòsit, no té cap importància.

Vigileu quan obriu l’ampolla perquè porta molt 
gas. S’ha de beure molt fresc acompanyant pos-
tres. Té un bon maridatge amb pastissos fets de 
poma o pera i també amb aperitius d’anxoves.
 
Espero que us agradi i que us animeu a fer-lo a 
casa vostra ja que és molt fàcil si seguiu el passos. 

Que vagi de gust!
Carme Ricart

Ítaca
(02-06-19)
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Revetlla de Sant Joan 
(23-06-19)
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Sopar d’estiu
(29/06/2019)
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Anglès a Gualta
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Les persones a partir dels 65 anys 
tenim necessitats diverses. El benes-
tar integral de tots els àmbits (físic, 
emocional i social) és el que permet 

capacitats cognitives de les persones 
grans. El taller de memòria ofereix 
un espai per nodrir la nostra vida 
social, per jugar, riure i seguir apre-
nent. Un espai per compartir emoci-
ons i per exercitar el nostre cos.

Fa 7 anys vàrem començar el taller 
de memòria amb les dones grans 

hem compartit moltes vivències, 
hem rigut, ens hem emocionat i 
també hem aprés moltes coses, però 
és aquest COMPARTIR el més impor-
tant per a totes nosaltres.

Malauradament, aquest curs 2018-
2019 hem patit diverses baixes. Per 
començar, la nostra bona amiga 
Assumpta, que va participar del 
nostre taller 6 anys, aquest curs va 
plegar per motius mèdics. L’hem 
enyorat a cada sessió, sempre la 
tenim present i recordem la seva ale-
gria i optimisme.

una nova integrant la Pepita. Totes 
estàvem encantades de tenir-la com 
companya. Vàrem gaudir de grans 
moments, però la seva companyia 
també va quedar truncada, després 
del problema mèdic d’un familiar, va 
haver de deixar el curs sobtadament.

Finalment, la Maria va participar a 
algunes sessions, però la seva estada 
al taller va ser com un estel, també la 
salut li va posar difícil la seva assis-
tència...

El temps va passant, cada dia ens 
fem més grans, la salut és només un 
dels reptes d’aquesta etapa. La vida 
esta plena de petites grans coses, 

estar actives i ser la millor expressió de nosaltres mateixes.
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Taller de memòria
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Aiguats
A resultes de les fortes plogudes del cap 
de setmana del 17 i 18 de novembre de 
2018 es van produir a Gualta afectacions 
en tot el terme municipal derivades de 
la crescuda del riu Daró, especialment, i 
del Ter que van provocar afectacions al 
Rec de Molí de Pals al seu pas per Gualta. 

 es marquen les 
zones on es va haver d’actuar per raó 
de les circumstàncies meteorològiques 
excepcionals esdevingudes.

En motiu dels grans aiguats també es va 
rebre la visita de la Consellera d’Agricultura, 

de Catalunya, Teresa Jordà i Roura que es 
va reunir amb els alcaldes i alcaldesses dels 
municipis afectats. 

(1)
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estat subvencionat per la Diputació de Girona.

Acte de comme-
moració del vintè 
aniversari del Con-
sorci del Ter. En 
aquest acte es va 
fer un repàs del 
naixement i evolu-
ció de l’ens, en un 
acte a Anglès.

Vial de circumval·lació

Consorci 
del Ter
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Obres Carrer LLabià

Inauguració monument rotonda

In
fo

rm
ac

ió
 M

un
ic

ip
al



ëï

Presentació d’Ítaca
Roda de premsa de la presenta-
ció del festival Ítaca 2019. Un car-
tell de luxe amb prop de trenta 
actuacions en una desena de 
municipis.

La Plaça de l’Església de Gualta 
acollirà una nova edició de la 
“Batalla de Galls” que enguany ha 
‘enfrontat’ a Judit Neddermann i 
Guillem Roma.
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Eleccions locals 2019 (26/05/2019)

ITV a Gualta
Com tots sabem, els vehicles estan obligat a passar revisions periòdiques. Els tractors i ciclomotors 
també. Per evitar que aquests vehicles es desplacin a les estacions de revisió, hi ha unes unitats 
mòbils que es desplacen al municipi i faciliten l’accés a la 
Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV).

La unitat mòbil d’ITV, un any més, s’ha desplaçat a Gualta 
per tal de fer la revisió als tractors i ciclomotors que 
circulen pel nostre municipi.

Van venir el dimecres 12 de juny de 2019 durant el matí a 
la zona del Pont Verd.

Cens      267 

Vots      216  -80,90%

Abstenció      51  -19,10%

Nuls        5   -2,31%

Blancs        9   -4,17%

Partit      Vots  %
Junts Fem Gualta-Tot Empordà (JfG-TE)  131  60,65%

Esquerra Republicana de Catalunya-acord 

municipal(ERC-AM)     66 3 0,56%

Partit Popular/Partido Popular (PP)    5   2,31%

Treball i Formació 2018 Motiva

Un any més l’Ajuntament de Gualta s’ha acollit al “Conveni del Programa Treball i Formació 2018 
Motiva” del Consell Comarcal del Baix Empordà.

Hem comptat amb la col·laboració de Jorge Rey durant els sis mesos de duració del programa.

Moltes gràcies Jorge!
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Naixements

Defuncions

RECORD PER LA CATI I EN JOSEP

A vegades no sabem com comença i no podem 
saber com acabarà. Podem escriure i no trobar 
les paraules justes. Però mai ningú ens podrà fer 
oblidar el vostre somriure, la vostra petjada, el 
vostre alè...

Tu a les Medes bussejant i tu al Montgrí fent fotos.

Pitu i Cati o Kati i Josep, recordar els moments 
que vam compartir ens fa lluitar per tornar-los a 
retrobar.

Recordar tot el què vàrem viure no té nom, és com 
un llibre sense títol, però ja no surt res més...

La vida és injusta i plorem. Plorem perquè ens feu falta, però es- tem contents perquè sabem que 
sou al lloc on volíeu ser.

La família

Josep
06-02-1962
27-08-2013

Cati
21-10-1967
15-07-2017

Pol Stocker Pujadas
Nascut el 27/03/2019
Fill de Laurent i Alba

Anis El Makrini
Nascurt el 13/09/2018
Fill de Mohamed i Hanae

Kevin Chapinal Ozorio
nascut el 06/02/2019
Fill de Xavi i de Cecilia

Tian Pujol van der Horst
Nascut el 04/09/2018
Fill de Martí i de Marjolein

Lola Muriscot 
10 d’abril 2019 
89 anys

Maria Ferrer 
17 febrer 2019
98 anys
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El problema que generen les 
deixalles domèstiques és un 
concepte força recent, que 
en les últimes dues dècades 
s’ha anat transformant i in- 

ser un tema encara no resolt 
per la societat actual.

Les noticies sobre el canvi 
climàtic, l’escalfament global, 
sobre les deixalles que s’acu-
mulen al mar i a les platges, 
la denúncia sobre l’excés de 
plàstics als supermercats, 
etc..., les trobem diàriament 
als mitjans de comunicació i a 
les xarxes socials.

escassos, però l’aparició dels plàstics, juntament amb l’abundància d’aliments, i les aglomeracions 
urbanes, va fer que ja no fos tan fàcil desfer-se de les deixalles i la solució passava per cremar-ho 
tot o deixar-ho arraconat en zones abandonades creant els abocadors incontrolats.

disposem de sistemes de recollida per a tot tipus de residus, deixalleries, plantes de tractament 

ho dipositem en abocadors amb les màximes mesures de seguretat.

Ara bé, tot aquest sistema, gairebé perfecte, se sustenta en la participació ciutadana, dels 

cadascú de nosaltres en que separem les nostres deixalles a la nostra llar i ho dipositem al lloc 
que correspon.

Gualta és dels municipis del Baix Empordà que ja fa més de 6 anys que més recicla a la comarca, 
amb gairebé el 70% reciclat, assolint així amb escreix els objectius que marca la normativa 
europea per l’any 2020.

Aquests alts índexs de reciclatge són resultat de la suma del que es recull a la deixalleria, un 
terç de les deixalles, i de la participació dels ciutadans i sobretot de l’alta participació dels grans 
productors, com restaurants, i establiments turístics, als quals es fa un seguiment exhaustiu del 
que generen i de la correcta selecció dels residus.

Tot i els bons resultats, s’ha de seguir treballant en generar tots plegats menys deixalles, seguir 
incrementant l’índex de reciclatge, amb noves ordenances, incentius en les taxes, i en el seguiment 
tant dels establiments com dels ciutadans. No queda més opció.

Fer les coses bé no només consisteix a separar els residus i que puguin ser tractats o recuperats, 
fer les coses bé també consisteix a generar les mínimes deixalles possibles. El sistema de consum 
actual, la vida útil dels mobles i electrodomèstics, els hàbits que hem anat adquirint ens han 
portat que cada persona llenci una mitjana d’1,35 kg d’escombraries cada dia, el que representa 

durant l’any 2018.
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Índex de recollida selectiva en contenidors:

Sovint pensem que individualment poca cosa hi podem fer, i un bon exemple que sí que hi 
tenim molt a veure és el malbaratament alimentari, és a dir, el menjar que arriba als contenidors 

D’acord amb un estudi recent de la UAB “A Catalunya l’any 2010 es malbarataren 262.471 tones 
d’aliments dins de les 1.183.049 tones de residus alimentaris generats. Prop d’un 23% dels residus 
alimentaris eren evitables. Així 25,5 dies de menjar cada any són llençats a les escombraries, 
aquest volum de menjar serviria per alimentar més de mig milió de persones durant un any.”

Tot el que llencem provinent de cada llar, o indirectament a través dels establiments de restauració, 
del comerç, la petita indústria, és en gran part una oportunitat, per fer-ne compostatge, nous 
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Els esquinços de turmell són lesions habituals 
en nens i adolescents, però també en persones 
adultes i en esportistes. 

Els esquinços de turmell ocorren quan els 
lligaments que subjecten el turmell o ve l’ar-
ticulació tibioperoneastragalina es distenen 
massa o ve tenen una actitud hiperlaxa.
 
La majoria d’esquinços succeeixen quan una 
persona realitza un gir o canvia de direcció 
massa de pressa, també en persones dèbils 
a nivell muscular i/o tendència de retropeu 
pronat (quan el peu se li torça cap a l’interior). 
Els lligaments lesionats en aquests casos són 
els que uneixen els ossos del turmell amb els 
de la cama (articulació tibioperonestragalina). 
No cal fer molt esport per lesionar-se el tur-
mell; és possible fer-se un esquinç al trepitjar 
malament o l’ensopegar en unes escales.

Hi ha tres graus d’esquinç de turmell:

1. Grau I - Lleu: els lligaments es distenen lleu-
gerament.

2. Grau II - Moderat: els lligaments es trenquen 
parcialment i l’articulació del turmell es nota 
massa laxa. Costa recolzar el peu a terra.

3. Grau III - Greu: trencament total, dolor agut i 

peu a terra. Quan hi ha esquinços de repe-
tició de turmell o pateix dolor al mateix tur-
mell durant més de quatre - sis setmanes, 
és possible que pateixi un esquinç crònic. 
En aquests casos és de real importància 
valorar el motiu pel qual ocorren aquestes 
situacions.

Es poden prevenir els esquinços de 
turmell?

La millor manera de prevenir els esquinços de 
turmell consisteix en realitzar exercicis propi-
oceptius de turmell, exercicis de força muscu-
lar de les cames i realitzar-se una exploració 
biomecànica per un podòleg/a professional 

ens ajuda a entendre els motius d’aquests 
esquinços, si es per laxitud lligamentosa, per 

-
lar, etc. Fer exercicis d’escalfament abans qual-

Esquinços de turmell

ELS ESQUINÇOS 
DE TURMELL SÓN 

SITUACIONS COMUNES 
ENTRE PERSONES DE 

TOTES LES EDATS.

SÓN PROVCATS 
GENERALMENT PER 
UNA HIPERLAXITUD 

LLIGAMENTOSA I UNA 
MALA POSICIÓ DEL PEU

EXISTEIXEN DIVERSOS 
GRAUS D’ESQUINÇOS I 
ALGUNES VEGADES ES 
TORNA UNA SITUACIÓ 

CRÒNICA.

PER TAL DE PREVENIR 
AQUESTA SITUACIÓ ÉS 

D’IMPORTÀNICA VISITAR 
AL PODÒLEG
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es trepitja quan es camini o es corri per un 
terreny irregular i baixar el ritme o interrom-
pre l’activitat quan s’experimenti un cansa-
ment excessiu.

El podòleg li explorarà el turmell, 
movent-lo de diverses formes dife-
rents per comprovar la seva estabili-
tat i determinar el seu grau.

El tractament dels esquinços de turmell 
depèn del seu grau. La majoria dels esquin-
ços es curen en un termini de 4 a 6 setma-
nes si el pacient es protegeix bé el turmell i 
segueix les instruccions que li doni el podò-

En aquests moments és d’importància deixar 
descansar al turmell, aplicar gel (embolicat 
en una tovallola) sobre el turmell durant les 
48 hores posteriors a l’esquinç per reduir la 

-
ble o un embenat elàstic i mantenir-lo elevat.

També és possible que li indiqui que prengui 

Així mateix, el pacient haurà d’evitar aque-
lles activitats que impliquin forçar el tur-
mell, haurà de fer estiraments i exercicis de 

-
nent de la gravetat de l’esquinç, és possible 
que hagi de fer rehabilitació per afavorir el 
procés de curació.

Dolça Muriscot Niell   
Num. Col. 1688 

dmuriscotniell@gmail.com

EL PEU PLA O PRONAT 
ESTÀ DIRECTAMENT 

ASSOCIAT A L’ESQUINÇ DE 
TURMELL.

GEL, REPÓS RELATIU, 
ELEVACIÓ DEL 

MEMBRE I VENDATGES 
COMPRESIUS O SEMI-

PER UN PROFESSIONAL 
SANITARI SÓN DE GRAN 

IMPORTÀNCIA EN 
AQUESTA SITUACIÓ.

LES 48h DESPRÉS DE 
PRODUIR-SE L’ESQUINÇ 

SÓN CLAUS PER A LA 
SEVA REHABILITACIÓ.

TRACTAMENT ORTÈSIC 
(SUPORTS PLANTARS, 
ORTESIS DE SILICONA, 

ETC) I PROGRAMES 
D’ENFORTMENT 

MUSCULAR PODEN 
AJUDAR A PREVENIR 

L’ESQUINÇ DE TURMELL.

mailto:dmuriscotniell@gmail.com
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possibilitat que, arribat el moment, ens trobem en un estat en el que no puguem expressar la 
nostra voluntat.

La mort forma part de la vida i per més que ens desagradi el tema i ajornem el pensar-hi és 
-

Amb la intenció que aquesta lectura us faci pensar en el tema us passo aquesta informació reco-
llida a la web de la Generalitat de Catalunya, Gencat.cat, perquè tingueu informació al respecte 
que us ajudi a decidir.

El document de voluntats anticipades (DVA) també es pot anomenar testament vital i va dirigit al 
metge/metgessa responsable de l’atenció.

seva voluntat en forma d’instruccions a tenir en compte si arriba a trobar-se en una situació en 
què les circumstàncies no li permetin expressar personalment la seva voluntat.

També serveix per designar un representant que actuï com a interlocutor vàlid amb el metge o 
l’equip sanitari, en el cas que el pacient no pugui expressar la seva voluntat.

Es pot formalitzar de dues maneres, davant de notari o davant de 3 testimonis. El veïns de Gualta 
també el podeu formalitzar al CAP de Torroella de Montgrí.

El més recomanat és incorporar aquest document a la història clínica del pacient.

Per tal de facilitar-ne l’accés als metges que l’han de tenir en compte, el DVA es pot inscriure 
al Registre de voluntats anticipades del departament de salut. D’aquesta manera el document 
queda incorporat a la història clínica compartida de Catalunya del pacient i també es pot visualit-
zar a la resta de l’Estat espanyol.

Aquesta inscripció al registre és totalment voluntària. Encara que no es faci, i sempre i quan es 
compleixin els requisits establerts per la llei (formalització a notaria o amb 3 testimonis) el DVA 
serà vàlid.
Exemple de DVA perquè valoreu tot el que pot contemplar.

DOCUMENT DE VOLUNTATS ANTICIPADES
DADES DE LA PERSONA QUE EXPRESSA LA SEVA VOLUNTAT ANTICIPADAMENT

Jo, ________________________, major d’edat, amb el NIF/NIE núm. ______, amb domicili a ___________
________,carrer___________núm. __, pis____ i codi postal _____, amb el núm. de telèfon mòbil _____i 

compte sobre la meva atenció sanitària, quan em trobi en una situació en què, per diferents 
circumstàncies derivades del meu estat físic o psíquic, no pugui expressar la meva voluntat.

A. INSTRUCCIONS I CRITERIS PERSONALS

I. Criteris que desitjo que es tinguin en compte
Per al meu projecte vital, la qualitat de vida és un aspecte molt important i la relaciono amb uns 

1.  La possibilitat de comunicar-me de qualsevol manera i relacionar-me amb altres persones.

2.  El fet de no patir dolor important, ja sigui físic o psíquic.

Registre de voluntats anticipades
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II. Situacions sanitàries previstes
Vull que es respectin de manera genèrica els criteris esmentats a l’apartat anterior i, sobretot, 

1.  Malaltia irreversible que, en un termini breu, condueixi inevitablement a la meva mort.

2.  Estat vegetatiu crònic.

3.  Estat avançat de la malaltia de pronòstic fatal.

4.  Estat avançat de demència.

5.  Altres __________________

III. Instruccions sobre les actuacions sanitàries
Per tot el que s’ha assenyalat anteriorment, d’acord amb els criteris i les situacions sanitàries 

6. 

-
tenir una supervivència biològica sense sentit.

7.  No rebre tractaments de suport ni teràpies poc contrastades que no hagin demostrat efectivi-
tat o que ja siguin fútils.

8.  Que se’m subministrin els fàrmacs necessaris per pal·liar al màxim el malestar, el patiment 
psíquic i el dolor físic.

9.  Que, sens perjudici de la decisió que prengui, se’m garanteixi l’assistència necessària per pro-
curar-me una mort en pau.

10. Si estigués embarassada i succeís alguna de les situacions descrites a l’apartat II, que la vali-

negativament el fetus.

11. Que els meus familiars i les persones més properes puguin acompanyar-me.

12. No ser traslladat del lloc on resideixo en l’últim tram de la meva vida.

13. Rebre assistència espiritual, d’acord amb les meves creences.

14. Altres _______________________

IV. Altres instruccions sobre el meu cos
Manifesto el meu desig de fer donació dels meus òrgans per a:

• Trasplantaments

• Docència

• Altres instruccions relatives al meu cos ________________________
Annabel Ibáñez

infermera de Gualta

3. -
nom per a les activitats pròpies de la vida diària.

4.  El fet de no prolongar la vida per si mateixa si no es donen els mínims que resulten dels apar-
tats precedents quan la situació és irreversible.

5.  El fet de romandre al meu domicili habitual en els últims dies de la meva vida i morir-hi.

6.  En la interpretació d’aquest document vull que es tingui en compte l’opinió del meu represen-
tant referent a qualsevol decisió sobre mi.

7.  En cas que el professional sanitari que m’atengui no pugui assumir una actuació d’acord amb la 
meva voluntat aquí expressada, sol·licito ser atès per altres professionals sanitaris que puguin 
fer-ho.

8.  Altres ________________
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Trucs de l’àvia
L’EMBÚS A LA PICA. Un dels majors problemes que se’ns pot presentar a la nostra cuina

El que hem de fer si la nostra pica està embossada és aplicar bicarbonat sobre el desaigue i deixar 
que aquest actuï durant uns minuts. No tirar aigua a la pica durant aquest procés. A continuació, 
tirarem un got de vinagre bullent. Veurem que la barreja comença a reaccionar i genera una 
escuma un cop abocat el vinagre. Hem de deixar que la barreja actuï durant, almenys, 15 minuts. 
Un cop hagi passat aquest temps, esbandim la pica amb aigua.

ELIMINA LA BRUTÍCIA DE L’ELECTRODOMÈSTIC sense esforç amb productes naturals 
d’ús quotidià

Netejar el forn és una feina que solem ajornar fent que el greix s’acumuli en l’electrodomèstic. 
Amb els trucs que et mostrem a continuació, podràs eliminar tota la brutícia de manera fàcil i 
amb productes naturals.

Amb llima
El suc de llima és un potent desgreixador, a més d’un producte antibacterià i antisèptic útil per a 
eliminar els microorganismes que s’acumulen en el nostre forn.
Talla dos o tres llimes i esprem el seu suc. Aboca el suc en una recipient apte per al forn. Escalfa 
el forn a 250º graus amb el suc de llima durant 30 minuts. Passada la mitja hora retira el recipient 
del suc i neteja les parets del forn simplement amb un drap.

Amb vinagre
El vinagre és un dels productes estrella en la neteja casolana. És capaç d’eliminar la brutícia i 
acabar amb gèrmens i bacteris a causa de les seves qualitats antibacterianes.

neteja del forn.

Aboca el vinagre en un polvoritzador i cobreix les parets de l’electrodomèstic. Després, escalfa el 
forn durant 10 minuts a uns 100º o 120º graus. Passats aquests minuts només hauràs de retirar 
la brutícia amb un drap o baieta humida.

Bicarbonat de sodi
El vinagre pot ser molt efectiu, però si, a més l’escalfes una mica i afegeixes una cullerada de 
bicarbonat de sodi al polvoritzador, el forn quedarà impecable. Aquests dos productes reaccio-
nen formant una bromera blanca que t’ajudarà a retirar les taques del forn.

Posar un pilonet de sal 

realment és sal, al men

SOLUCIÓ
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Oca amb naps
Ingredients:

1 oca d’uns 4kgs (El fetge de l’oca)
1kg de naps
3 cebes mitjanes
1 tomata madura o de conserva
4 llesques de pa fregit
20 ametlles 
Oli d’oliva
Un raig de conyac
Sal
Farina

Preparació:

Per començar salem els talls d’oca i els sofre-
gim en una paella amb oli. Un cop sofregits els 
reservem.

A la mateixa paella que hem utilitzat hi afegim 
els ingredients de la picada, les llesques de pa 
i el fetge de l’oca.

En una cassola hi posem un raig d’oli i hi sofre-
gim la ceba tallada petita durant 30 minuts a 
foc lent. Un cop passat aquest temps hi afegim 
la tomata.

Quan estigui a mig coure la tomata hi posem 
els talls d’oca i una mica d’aigua, ha de coure 
uns 20 minuts.

En una altra cassola bullim els naps que 
haurem netejat prèviament. 

Fem una picada amb les ametlles, el fetge, el 
pa i un raig de conyac perquè es desfaci més 
bé la picada.

A la cassola on hi tenim l’oca hi tornem a afegir 
aigua, tapem i quan torni a arrencar el bull hi 
tirem la picada, i deixem que vagi fent xup-xup, 
a foc lent durant 1 hora.

Fregim els naps que han d’estar ben escorre-
guts, els tallem a tires i els enfarinem. Un cop 
fregits els deixem escórre en un paper de cuina 
per què no resultin massa greixosos.

Quan hagi passat una hora de la cocció de l’oca, 
hi afegim els naps i que tot plegat cogui durant 
20 minuts amb la cassola tapada.

Si cal

P.B.



Dissabte 27  

2/4 de 10 h. Plaça Major 
SOPAR POPULAR, i gresca amb  

Diumenge 28 
A partir de les 6h. Plaça Església 

4h. Plaça Major 

Dimarts 30 
12 h. Missa i ofici en honor als Patrons 

1 h. Sardana vermut 

2/4 de  7 h. Plaça Major, concert, amb: 

2/4 de 9 h. Plaça Major, ball, amb:  

Dimecres 31 

TRENCA LA  
SETMANA! 

2/4 de 8h. Plaça Major 

Amb:  

12h. Missa en honor a 
Santa Maria de la Salut 

Sant Abdó i Sant Senén 

Dissabte 27 
Inauguració de la exposició de fotografia  
9h. del vespre, entrada de l’Ajuntament 

de Vicenç Rovira: 

 






