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al nostre Municipi. Ho dic perquè el diumenge, 1 d’Octubre,

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

Gualta va participar en un acte cívic i polític històric. I considero
que cal que quedi constància que, igual que a la immensa majoria de pobles de Catalunya, moltes veïnes i veïns es van llevar
quan encara era fosc per a preparar i participar en una jornada
d’afirmació democràtica i de reivindicació cívica com mai, segurament, havíem ni tant sols pensat viure. Va ser una jornada
emotiva, transcendent, també llarga, marcada per la informació
de càrregues policials en pobles tant propers al nostre com La
Tallada. Una jornada que va marcar la multitudinària manifestació del dia 3 d’octubre a La Bisbal, una manifestació transversal
i unitària, en la qual vam participar una nodrida representació
de veïnes i veïns de Gualta, de condemna als fets de feia tot just
dos dies. El ressò de l’1 d’octubre i de les manifestacions multitudinàries i cíviques del dia 3 van marcar, també, l’inclassificable
discurs de Felip de Borbó el mateix dia 3 i es van projectar cap
a la intervenció del Govern de la Generalitat i cap a l’exili i presó
dels principals representants de les formacions polítiques i
socials posicionades a favor del dret a decidir del poble de Catalunya. Fent referència a un fet polític; en senyal de respecte a
tot el que va representar el dia 1 d’octubre; com a recordatori
i denúncia per la situació personal injusta dels representants
polítics i socials, legítimament elegits, empresonats o a l’exili i,
en definitiva, per la transcendència de tot el que s’ha esdevingut
i el que està passant, enguany us parlo de política.

Bombers
Emergències: 112

Acabo la Salutació AGRAINT, un any més i de forma molt sincera,

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

de forma totalment altruista i desinteressada, a organitzar acti-

Creu Roja Torroella
de Montgrí
Tel: 972 76 11 11

Editorial

Un any marcat per una data

Índex

l’acció de totes les persones que dediquen part del seu temps,
vitats per fer-nos a totes i a tots la vida més amable i DESITJANT
que tingueu una BONA FESTA MAJOR.
Jaume Fontdevila i Tarabal
Alcalde de Gualta
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Aram Gou, 12 anys
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Aleix Fàbrega, 7 anys

Juguem, pintem, inventem
Alícia Grau, 7 anys

Jana Pujadas, 3 anys

Faoumata Baldeh, 10 anys
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Ian Pascual, 6 anys

Konstance Sánchez , 9 anys
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LABERINT
Quin camí haurà de seguir en Roc per
rossegar l’os?

SOPA DE LLETRES
(Alexandra Tarradas, 10 anys)
Busca el nom de 9 fruites

Juguem, pintem, inventem

ENTRETENIMENTS

ENIGMA MATEMÀTIC
Col.loca els nombres 2 3 4 5 6 7 en els cercles, de
manera que cada costat del triangle sumi 12
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Entrevista a Nil Ponsatí Marin
En Nil Ponsatí Marín, neix a Gualta el 3 de febrer del 2001, ara
té 17 anys. De molt petit jugava a futbol, però no es trobava a
gust amb el grup i un amic li va parlar del CC BAIX TER. Tenia 9
anys quan va començar a competir amb el club.
Com compaginaves els estudis amb la bicicleta?
Mentre ha estudiat a Torroella vaig poder anar a totes les sessions d’entrenament, 3 tardes a la setmana, i tot el meu temps
lliure era per gaudir d’anar amb bicicleta.
Ara per motius d’estudis de Bomber, visc a Flaçà amb la meva
àvia paterna una part de la setmana, així m’ho puc combinar
millor per anar a Girona, i fer els entrenaments, que ara faig
per lliure.
En aquest nivell de competició, rebeu alguna subvenció econòmica?
No. No rebem cap mena de subvenció. Quant tenim una avaria
a la bicicleta, entre els amics ens deixem el material. Fins i tot
ens deixem la bicicleta per a fer la competició, si resulta que en
aquell moment la teva bicicleta està espatllada. Hi ha algú que
porta dues o tres bicicletes.
Fent una cursa
Una avaria molt freqüent és rebentar la roda i nosaltres mateixos ens l’hem d’arreglar.
És un esport molt car perquè t’has de comprar la bicicleta i tot l’equip fins i tot ens hem d’emportar l’aigua per les competicions.

Com funciona això de les competicions?
Cada cursa acostuma a durar uns 90 minuts. (Tipus de curses?) Quan anem a competir a Andorra
marxem un o dos dies abans, per a poder-nos adaptar a l’alçada i també aprofitem per a mirar
el circuit i entrenar.
Jo participo en les competicions per a passar-ho bé.
Hi ha competicions durant tot l’any?
La copa Gironina són 8 curses per tota la província. La competició comença i acaba amb anys
naturals (de l’1/01 al 31/12) però durant els mesos de febrer, març i abril no n’hi ha.
Medalles catalanes: Vall del lord, Vall de Boï, Banyoles i Barcelona
Competició internacional: Andorra i València
Tots aquests premis són internacionals. Però són dues copes diferents.
Parla’ns una mica del C.C. Baix Ter?
El club està molt compromès amb la copa Catalana i he fet grans amics, però a l’hora de competir som rivals que s’ho passen molt bé.
En el club hi ha dues noies.

Ens ha fet molta il·lusió parlar amb en Nil, un noi de 17 anys fill de Gualta, que essent
tant jove ja competeix en l’àmbit internacional.
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27 de maig de 2018 a Quart
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Fent una cursa

18 de febrer 2018 Sant Pere de Torellò

29 d’abril de 2018 Sant LLorenç de Morunys

Una part de la col.lecció dels seus trofeus

- 17200
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Pere Varea i Rosa M. Pérez

La gent de Gualta ens explica

El matrimoni Varea-Pérez ens reben, a casa seva
un dimecres a la tarda, i tot fent un cafè xarrem...
Qui són la Rosa i en Pere?
Pere: Jo sóc fill de Torroella.
Rosa: i jo sóc filla de l’Hospitalet (Barcelona).
Rosa: Als primers anys que vam estar junts treballava totes les nits dels caps de setmana (de divendres a diumenge) i per acabar de fer les hores
també treballava l’últim dimecres de cada mes. Jo
sóc infermera de quiròfan, i anava a treballar per la
Mutual Cyclops de Barcelona i Girona. També amb
l’otorrí Garcia Ibáñez.
Els dilluns al matí ja era a Torroella per obrir la
botiga. Això ho vaig poder fer fins que va néixer la
meva filla Lluna. Amb una nena petita, la botiga i la
feina a l’hospital no tens prou temps per tot i després de molt pensar-ho i parlar-ho amb en Pere vam
decidir que sense tant estrès també es viu i vaig deixar la feina de l’hospital. Amb la nena petita i la
botiga ja en tenia prou.
Pere: Vaig treballar a Persianes Martinoy, amb en Geli pintor i també durant 13 anys a L’Emplàter. Els següents 10 anys vaig treballar a Puig Tecnograft però finalment vaig obrir la meva pròpia
empresa Vending Baix Ter.
Actualment esteu vivint a Gualta. Com és?
Pere: Als 15 anys jugava a futbol amb el AU GUALTA. D’això ja fa uns quants anys...
Vivíem a Torroella però en una casa que no tenia gaire pati i això no ens permetia de poder gaudi
dels nostres gossos. Feia temps que buscàvem un lloc per viure que disposes d’un pati gran. El
poble ens era igual mentre no fos gaire lluny de Torroella on tenim la botiga.
De casualitat ens vàrem assabentar que la casa del la C31, Km 347.4 estava en venda. Així que ens
vam posar en contacte amb el propietari i la vam comprar. Durant el pont de la constitució del 2005
ens vam traslladar. Ara farà 13 anys que som gualtencs.
La vostra casa es veu gran. Sou molts a casa?
Tenim 4 fills però en aquests moments només en viu un amb nosaltres. Dos ja estan independitzats
i la nostra filla Lluna, que està a la universitat, ve els caps de setmana.
Vivint als afores del poble, esteu ben informats del que passa a Gualta?
Sí que ens assabentem dels esdeveniments i activitats que s’organitzen al poble. En Narcís ens fa
arribar la informació i cartells per penjar a la botiga. Així que tenim fil directe d’aquesta informació.
Participeu d’aquestes activitats?
Ens agraden totes i cadascuna de les festes que se celebren al poble (sopars, revetlles, etc.). Si la
feina ens ho permet, venim a totes les que podem.
Una festa que ens agrada molt és la del dia de Reis, perquè també som avis i els més petits de casa
queden captivats i emocionats amb la visita de ses Majestats. Però com que als grans també ens
agrada aprofitem aquella diada de festa i ens reunim amb una bona colla d’amics i amigues que des
de primera hora del matí esperem l’arribada dels Reis i fem una gran festa.
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MOOMA
Llegint el Punt (dimecres 28 de març de 2018)
una notícia que ens va cridar l’atenció.

Gala, Pink Rosée, Fuji i Granny Smith a més d’altres productes, tots relacionats amb la poma.

La família Frigola són la tercera generació de
la nissaga que es dedica al cultiu de pomes a
l’Empordà.

Felicitats pels reconeixement de la feina ben
feta. Segur que en seguiran d’altres!!

El 2016 van començar a comercialitzar
MOO28 març
2018 - Premi d’innovació agroalimentària per...
MA (Montgrí + Poma): la primera sidra catalana
que va néixer al Mas la Rasclosa, de Gualta.
També elaboren sucs monovarietals de poma:

La gent de Gualta ens explica

Som molt feliços i
sempre que el temps
ens ho permet fem
sortides
amb la moto, per a
conèixer més i millor
el territori.

http://www.elpuntavui.cat/economia/article/1365119-...

Pau Frigola Coll, d’Agroalimentària Mas
Saulot, SL, de Gualta, ha guanyat un dels
premis
a
la
innovació
tecnològica
agroalimentària
(PITA)
2017
del
Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de Catalunya, dotat amb 6.000 euros.
Frigola ha resultat guardonat en la modalitat
d’empresa agrària, per la implantació
d’innovacions dins del procés productiu. En
concret, se li ha reconegut el model de negoci
basat a donar valor afegit a les pomes de
segones
categories
mitjançant
la
transformació
en
productes
elaborats
d’aquestes fruites. A més, entre les
candidatures
finalistes,
han
resultat
nominades Mas La Coromina 2010 SL, de la
Vall d’en Bas, a més de Boadas 1880 SA i
Albert Vilardell Bartino, aquestes últimes de
Girona. En aquest cas el premi estava dotat
amb 2.000 euros.
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El tren que volia passar per Gualta
El 25 de setembre de 1877 es va concedir a Teodoro Merly de Iturralde una concessió per a construir un Ferro-carril del Bajo-Ampurdán Línea de
Caldas de Malabella al Fluvià y Francia por la costa,
amb un ramal fins a Sant Feliu de Guíxols. A Caldes
i a Sant Miquel enllaçaria amb la línia ja existent de
Barcelona a Figueres. Les obres havien de començar al cap de quatre mesos de la concessió i havien
d’estar enllestides al cap de cinc anys.
La memòria del projecte el justifica dient que, si bé
era lògic que el primer ferrocarril anés directe de
Barcelona a França passant per Rambla de Santa
Coloma, Girona, Camallera i Figueres, ara calia
construir aquest per no deixar sense servei les
comarques de La Selva, Vall d’Aro i Baix Empordà.
El trajecte proposava sortir de Caldes i passar per
Llagostera, Santa Cristina d’Aro (des d’on baixava
un ramal que anava a Feliu de Guíxols), Palamós,
Palafrugell, Pals, Torroella, Sant Pere Pescador, El
Far i Figueres.
La justificació era essencialment econòmica: donar
sortida al suro de Palafrugell, als materials per a la
construcció produïts a Regencós i Pals, al ferro de
les mines de Begur, a la pedra del Montgrí, a les guixeres de Bellcaire, a l’argila d’Albons, al marbre
de Roses i als vins de l’Alt Empordà, entre molts altres productes inclosos, és clar, els agrícoles.
La primera referència a Gualta que trobem al projecte es refereix al Daró i al pont. Després de
descriure les pèssimes condicions del llit del riu i les constants inundacions que provocava, indica
que “La construcción de nuestra línea exigirá necesariamente no tan solo el establecimiento de
un espacioso puente que dé paso a las mayores aguas del Daró, sino que para la seguridad de la
vía habrá además necesidad de abrir un buen cauce en una extensión de más de tres kilómetros
o sea desde el antiquísimo puente de fábrica inmediato a Gualta hasta la confluencia del rio con
la acequia del Molino de Pals.”
Quan es fa la descripció general del traçat del ferrocarril, en aproximar-se a Gualta diu: “Con
curvas muy abiertas y rectas intermedias de un kilómetro de extensión, sigue lamiendo las estribaciones antedichas hasta el pueblo de Fontanillas, desde donde, con una recta de cerca de tres
kilómetros, va a Torroella de Montgrí, cruzando antes casi perpendicularmente los ríos Daró y
Ter”. Aquest traçat, és clar, passa pel terme de Gualta per llevant del nucli del poble. En el detall
del pla de la línia es pot veure el pas pel terme de Gualta.
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Distància a l’estació		

1,5 km

Habitants			543
Edificis			

118

Riquesa imposable		

36731 Pts

C total de contribució

8328 Pts

El projecte demanava als pobles per on passava una contribució anual, durant cinc anys,
en concepte d’auxili municipal a la realització
del projecte. A Gualta li hagués tocat pagar 800
pessetes cada any.
El projecte no va prosperar, com tampoc ho va fer un altre del mateix enginyer autoritzat tres
anys després, Ferrocarriles Económicos de La Selva y Ampurdán que consistia en dues línies, una
hauria anat de Blanes a Girona passant
per Lloret, Tossa, Sant Feliu de Guíxols,
Castell d’Aro, Llagostera i Cassà de la
Selva, i l’altra, de Castell d’Aro a Figueres
passant per Palamós, Palafrugell, Torroella de Montgrí, l’Escala, Castelló d’Empúries i Figueres; aquesta darrera recuperava part del projecte de 1877 i, per
tant, també hagués passat per Gualta.
Molts dels projectes que es redactaven
per aquells anys no tenien altra finalitat
que, un cop obtingudes les concessions, mercadejar amb elles. La novel·la
de Narcís Oller La febre de l’or està
ambientada en aquesta febrada especulativa. En temps de la Mancomunitat
es parlà de la construcció d’un ferrocarril Blanes – Vilajuïga amb un traçat similar. Cap d’aquests
projectes que volien passar per Gualta ni tan sols van arribar a començar-se.

La gent de Gualta ens explica

Gualta no tenia prevista estació, n’hi havia una
de projectada a Fontanilles, que es considerava
que seria la que li donaria servei, i una altra a
Torroella de Montgrí. Gualta apareix a la taula
de previsions de viatgers amb aquestes dades:

Jordi Font Agustí
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Gualta, bressol de la fructicultura moderna de Girona
Com molts de vosaltres sabeu, avui, a Girona, la producció de poma
és una de les activitats agrícoles més importants de la província. El
nivell tècnic dels nostres fructicultors és comparable al dels països
més avançats del món. L’estació Experimental d’IRTA Mas Badia, a
Canet de la Tallada, és reconeguda arreu.
La producció de fruita, no apareix a Girona de la nit al dia. De fa
temps, la major part de pagesos disposaven de fruiters a les seves
hortes amb petites plantades, a on, a sota, s’aprofitava encara
per altres conreus (pastures, farratges o hortalisses) o bé arbres
marginals, a fi de disposar de fruita per al consum propi o per portar
al mercat. Però, no hi va haver parcel·les i, molt menys, explotacions
dedicades enterament a aquest conreu, fins ben entrat el segle XX.
Les primeres varietats eren La Manyaga, Del Ciri Blanc o Vermell,
Camosa, ..., com a més conegudes, entre les que no podien faltar mai
l’anomenada “poma de relleno”, normalment tipus Verda Donzella.

Poma del Ciri Blanc (Foto J. Blay)

El concepte de fructicultura com a conreu únic, no apareix a casa
nostra fins a principis del segle XX. I aquests inicis, després de fer una
petita revisió històrica, se situen a la finca de la Resclosa de Gualta,
a on, l’any 1936, en Joan Mercader Marca, de Gualta, va plantar les
primeres pomeres, a partir d’una que va trobar al marge del riu Ter,
a la dita finca. Li va agradar el fruit, va fer el seu petit llavorer, i la va Poma Verda Donzella. Utilitzada com
començar a empeltar (segons explica ell mateix a una entrevista al a poma de “relleno”. (Foto J. Blay)
diari “Los Sitios de Gerona” el 3 de novembre de 1966). No diu i no
sé, quina era la varietat, però tal com em comenta la seva filla Mercè Mercader Ayats, molt aviat va plantar
les del Ciri Blanc i Vermell i la Manyaga, majoritàriament. Començava a formar, així, el que seria la primera
finca gironina dedicada plenament a la producció de fruita. A on, més tard, va plantar també presseguers
i va provar amb perers, especialment la varietat Williams (obtinguda a Anglaterra l’any 1700). Plantacions
totes amb el sistema de formació dit tot vent (tècnicament Vas), arbres de gran volum i amplis marcs de
plantació.

Finca la Resclosa els anys 40 amb imatge de Joan
Mercader els anys 50, a dalt a l’esquerra (Foto
cedida per Mercè Mercader).

Tenint en compte que, aleshores, les plantacions de
fruiters, amb el dit sistema de formació, tardaven un
mínim de 5-6 anys a entrar en producció i no estaven en
plena capacitat fins a 8-10 anys després, en Joan Mercader
va presentar, el que ell en va dir la primera poma, a una
exposició a la rambla de Girona l’any 1943. Diu que “va
tenir tanta acceptació, que semblava que hi havia portat
la poma del Paradís”. El 5 de Novembre del mateix any va
rebre el premi d’honor com “Explotación Agrícola Modelo”
lliurat per “La Cámara Oficial Agrícola de Gerona”. A aquest
varen seguir encara, els premis a la millor producció
fructícola els anys 1944 i 1945. Va ser el primer pas cap
a una fructicultura moderna, deixant enrere els arbres
marginals o les plantacions associades amb altres conreus.
En aquest període, va ser Joan Mercader qui va introduir a
la província altres varietats, fins aleshores desconegudes
per nosaltres, tals com Stayman (obtinguda a Kansas EUA
el 1866), la Bellesa de Roma (nom original Rome Beauty:
Ohio EUA 1848). I més tard, ja als anys 50, una de les que
més va triomfar i de la que les seves mutacions continuen
sent, encara avui, varietats actuals, va ser la famosa
varietat grossa i vermella, sobre fons groc, coneguda
com a “Deliciosa”, si bé el seu verdader és Red Delicious,
obtinguda també a Virginia (EUA) l’any 1881.

Exposició a Girona i caricatura (a sobre) de Joan
Mercader. (Fotos cedides per Mercè Mercader)
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Aconsellats per Joan Mercader i sota la seva influència,
plantaren per aquest mateix sistema altres productors de

Si bé en Joan Mercader obre la primera porta a la nova fructicultura, la segona, podríem dir, la
va obrir en Jordi Rubau i Solés, també de Gualta. El treball que desenvolupava a la duana amb
França li permeté de conèixer a Louis Qués, fructicultor i viverista de Prades del Conflent (Catalunya
Nord), qui el va convèncer d’iniciar la tasca de trobar terratinents i pagesos que es volguessin
dedicar a la producció de Fruita. Així l’any 1960 es reunien, a Can Rubau, en Jordi, el seu cunyat,
en Josep Mª Pareta Figueras de Tor i en Louis Qués, a fi de començar plantacions modernes de
fruiters, assessorats per aquest últim i buscar nous productors interessats. Els dos cunyats inicien
les primeres plantacions: La família Rubau de presseguers a la parcel·la de davant del Pont Llegí,
i en Pareta a Tor. La família Rubau va seguir amb noves plantacions de pomes i presseguers a
Gualta i va acabar plantant perers a la finca del Pont de la Blaya a Fontanilles. Deixaren de fer les
plantacions en Vas i començaren les primeres plantacions de Girona en línia i emparrades, amb el
sistema provinent d’Itàlia, anomenat Palmeta. L’Emília Rubau recorda que el seu germà, en Pere,
volent seguir la tradició d’aprofitar encara les entrefiles per altres conreus, hi va plantar pebroteres
i que una inundació del Daró deixà ple de pebrots tot el pla de Gualta.
El Gener del 1962, després d’un dinar a can Rubau,
se signava, a l’ajuntament de Torroella de Montgrí,
els primers acords per la constitució de la primera
Cooperativa Fructícola de Girona: Cooperativa
Costa Brava, segons m’explica en Josep Mª Pareta,
després d’haver reunit un grup important de
terratinents del Baix Ter, entre els que hi havia en
Josep Romaguera Aleñá del Mas d’en Jomba. A l’any
següent, el 1963, començaren a plantar i s’afegiren
a aquest grup els Germans Casadellà Pujades
(Josep i Jaume) i en Josep Agell Martinoy, plantant
pomeres i presseguers a diferents parcel·les del
terme de Gualta. Per altra banda i individualment
feia també la primera plantació de pomeres en
Narcís Batlle Grau.

La gent de Gualta ens explica

Gualta, com en Josep Romaguera al Mas d’en Jomba (al triangle de l’encreuament de la Gola), en
Joan Blay (el meu pare) a la parcel·la que havia heretat del Mas Blay, en Mundet a la Rasclosa de
Canet, i probablement algú més que els meus interlocutors tampoc recorden. També plantaren a
Gualta altres pagesos de Torroella que hi tenien terres.

Família Rubau a la seva casa a Gualta.
D’esquerra a dreta en Jordi, en Pere, en Ramón
(el pare) i en josep a l’any 1972 (Foto cedida per
Emilia Rubau)

Per aquestes mateixes dates arribava a la comarca un Sr. de Blanes, a les
hores distribuïdor de fitosanitaris: en Joan Pijoan Pascual. Es féu amic de Joan
Mercader i del seu entorn familiar. Un entusiasta de la fructicultora que es
convertí en ambaixador d’aquest conreu, primer a Girona i després a tot l’estat,
començant per Gualta, amb en Mercader, amb qui col·laborà estretament com
a tècnic, en el control de plagues, coneixement de noves varietats i sobretot
en el desenvolupament d’un nou sistema de formació procedent de França,
plantant les pomeres inclinades: el Drapeau (Bandera de francès) que molt aviat
va substituir la Palmeta portada per en Louis Qués. Pijoan fou qui va introduir a
la nostra província la nova varietat de poma groga: La Golden Delicious (Virginia
–EUA- 1912) que ja s’estava plantant a França i Itàlia des de principis dels 50 i que,
encara avui, és una de les més plantades a Europa.
Recordo molt bé, quan una nit
plujosa del Novembre de 1963
sentirem uns forts cops a la
Joan Pijoan
porta de casa, el meu pare sortí
Pascual
(foto cedida per
a la finestra amb l’escopeta i ja
J. Pijoan- fill)
el sento que diu: “El Sr. Pijoan!!!!
Que fa vostè aquí amb aquest
temps a aquestes hores!!” Resulta que, amb l’aiguat,
havia quedat clavat amb el cotxe a la carretera
i va venir, a peu, a la primera casa de Gualta que
coneixia, com podeu suposar moll com un ànec.
L’endemà, amb robes del meu pare que li anaven
curtes, aprofitant la baixada de nivell del Daró, amb
l’euga, varen anar a treure el cotxe. Casualitats de

La Família Blay collint pomes el camp de les Saules
el 1969. A l’esquerra L’Angeleta i en Juanito (els
meus pares) a la dreta la Tereseta (la meva àvia).
Foto J. Blay
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la vida, estava a la cuneta d’un camp nostre que anomenem el camp de les Saules. Quan Pijoan va
veure el terreny, encara inundat, digué: “Joan, aquí hi has de plantar pomeres”. El mes de febrer del
1964, aquell camp estava plantat de Golden en Drapeau. De les primeres en varietat i sistema que
es feien a Girona.
La col·laboració Pijoan-Mercader fou intensa. De manera que el 1966 la finca de la Resclosa produïa
ja de 400000 a 500000 Kg de fruita. Introduïa, a més, un nou mutant de la “Deliciosa”, la Starking
Delicious (EUA 1921) que la millorava sobretot en color. Per aquesta època es plantaren també
les terres del Mas Fuster, a on els germans Narcís, Lluís i Francisco Fuster Oriol esdevingueren 3
grans professionals de la fructicultura. En Mercader tenia ja 120 vessanes de Fruiters i rebia, el 3
de novembre d’aquest any, la poma d’Or i la placa de l’ajuntament de Girona, com a pioner de la
fructicultura de la província.
L’any 1966, amb l’empenta de Joan Pijoan, l’ajut de Joan Roura Llambrich, de Torroella, i altres
productors de Girona, es funda a Bordils la cooperativa Provincial Girona Fruits. El primer president
és el fill d’en Joan Mercader, en Josep Mercader Vilanova, i en són socis fundadors, podríem dir, la
resta de productors de Gualta, de les hores, que no havien entrat a Costa Brava: Joan Blay Tarradas,
Narcís Batlle Grau, Narcís Fuster Oriol, Lluís Fuster Oriol i Francisco Fuster Oriol. Formant així una gran
cooperativa provincial Fructícola, a on hi ha productors d’altres comarques a més del Baix Empordà.
En els anys 70, a Cooperativa Costa Brava, en Josep Mª Pareta (Gendre de Can Rubau), esdevé el
Gerent. Jaume Casadellà ja fa temps que forma part de la Junta rectora. A Girona Fruits esdevé
el Gerent en Pere Frigola Casadellà de Can Saulot de Fontclara i Francisco Fuster de Gualta (ja
resident a Torroella) forma també part de la junta rectora. Comença aquí una etapa més tecnificada
de la fructicultura Gironina. En la que també Gualta hi aporta el seu granet de sorra. Doncs, el
gener de 1977, Girona Fruits em contracte a mi, Gualtenc de naixement, professió i sentiments,
encara que ara resident a Torroella de Montgrí, com a assessor tècnic. Càrrec que vaig ocupar fins
al desembre de 1997. Jaume Casadellà
fou Vicepresident de Cooperativa Costa
Brava i durant 15 anys el president de
Poma de Girona.
Des de finals dels 70 fins ara, quasi
50 anys, ha esdevingut una etapa
molt dinàmica d’aquesta fructicultura
Gironina que va començar a Gualta a
mitjan anys 30. Els viatges no només
a Europa, si no a tot el món, han sigut
constants, l’evolució tècnica imparable.
La nostra tecnologia és equiparable a
qualsevol, a escala mundial. La Fruita
de Girona no és només consumida a tot
Espanya sinó exportada i reconeguda
fora d’Europa, des de països àrabs fins
a Centreamèrica i Amèrica del Sud.
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Gent de Gualta de viatge Professional als Estats Units el 1979.
1.Margarida Pujol, 2. Josep Mª Pareta, 3. Josep Casadellà, 4.
Mercè Mercader, 5. Josep Grau de Jafre (President de Coop.
Costa Brava), 6. Emilia Rubau, 7. Josep Agell, 8. Narcís Pi. (Foto
cedida per M. Mercader)

A l’any 2018, a Gualta, queden només 5 empreses fructícoles actives:
Casadellà Explotacions Agrícoles S.L., avui dirigida pel fill d’en Jaume: David Casadellà Llavià,
socis de Cooperativa Costa Brava, avui GIROPOMA. Amb finques plantades a Gualta i a Verges.

Blay Fruites S.L. Dirigida per Abdon Blay Pijoan, net d’en Joan Blay Tarradas. Segueix sent soci,
també, de Girona Fruits. Amb totes les plantacions dintre del terme de Gualta.
Agroalimentària Mas Saulot S.L. Dirigida per Pere Frigola Casadellà i el seu fill Llorenç Frigola
Vidal. Segueixen conreant fruiters, avui pomeres, a la finca de la Resclosa. Encara que la seu
social és a Palau Sator (Can Saulot de Fontclara), on hi tenen altres plantacions. Avui en Llorenç
resideix a Gualta, al Mas de la Resclosa.
Gns. Brugat S.C. Dirigida pels germans Jaume i Xavier Brugat Pinsach. Fructicultors que
començaren més tard, però que, avui, estant també a l’avantguarda tecnològica. Són
Fructicultors independents, amb cambres frigorífiques pròpies i que es comercialitzen ells
mateixos la seva producció.
Com podem veure, doncs, el bressol de la poma de Girona, si bé
amb menys nombre de productors, però amb més superfície,
segueix estant al capdavant de la
fructicultura de la província, tant
des d’un punt de vista productiu
com dinàmic. En David Casadellà
segueix sent membre de la Junta
Directiva de Giropoma (abans
Costa Brava), Francesc Fuster
ho ha estat de Girona Fruits fins
Aquest Abril de 2018, que ha sigut
substituït per Abdon Blay. En Llorenç Frigola es Vicepresident de
Girona Fruits i President de Poma
de Girona. Tots ells segueixen
Abdon Blay visitant pomeres a
involucrats en activitats internes Jaume Casadellà visitant presseRússia el 2012 (Foto J. Blay)
guers al Sud de França a finals
i externes, participant en viatges
dels anys 70 (Foto cedida per
a l’extranger: EUA, Sud-àfrica,
Joaquim Punsola)
Rússia, Xile, Polònia, ... Mentre, a
la Resclosa, 82 anys després del seu inici, hi continuen havent fruiters.

La gent de Gualta ens explica

AICA 2129 S.L. Dirigida per Francesc Fuster Carbó, fill d’en Francisco. Soci de Girona Fruits. Amb
plantacions a terres del Mas Fuster i de les Mirones a Gualta i algunes a Torroella de Montgrí.

Vull donar les gràcies, per la seva col·laboració desinteressada a Mercè Mercader Ayats, Josep
Mª Pareta Figueres, Jaume Casadellà Pujades, Joan Roura Llambrich, Ramón Rovira Regàs, Joan
Pijoan Puig, Pere Frigola Casadellà, Joaquim Punsola Vila, Abdon Blay Pijoan, dels que sense el
seu ajut no hagués sigut possible la confecció d’aquest article.
		
Josep Blay
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RESPECTE, DIGNITAT, LLIBERTAT
La paraula és el que té de més propi l’ésser humà i que el posa per damunt de tota la resta de la
creació. La paraula té el poder de comunicar, d’edificar, de consolar però també de confondre,
de separar, de destruir. Hi ha paraules que obren la ment, que eixamplen el cor, que fan esclatar
una rialla. Hi ha paraules que embruten, que et fan envermellir de ràbia, que trenquen ponts i
que fan sonar tambors de guerra.
Un antic proverbi xinès avisa:”Que les paraules siguin millor que el silenci si no és així, calla”. Vivim
temps amb sobreabundància de paraules. I quan això passa augmenta el risc d’equivocar-se.
“Qui parla massa, sovint la vessa” diu un adagi. Li advertia a un amic: “Se t’agreugen els problemes
de salut perquè mires i escoltes massa alguns mitjans que són clarament tòxics, i la toxicitat
perjudica la salut”.
Vaig sentir ahir que alguns s’alegraven perquè havien nomenat un ministre que és “el azote”
dels independentistes. Un altre, que per contra, afirmava que “el que coincideix amb el poder
està protegit”. Repetidament ens etziben que el President Quim Torra” només governa per als
independentistes i no pas per a tots els catalans”. Rajoy manava per a tots els espanyols: pels
joves, per a les dones, per als pensionistes? Pedro Sànchez manarà en favor o en contra de
Catalunya? El nom i la història d’alguns ministres no augura pas res de bo! “Culpen també els
del Procés de dividir el país, Catalunya”. “Si portes un llaç groc, ofens i no ets neutral” i obliden
que davant les mentides, la ignomínia i la injustícia un no pot ser neutral. Ofenen menys els
empresonats sense judici? En altres moments alguns han insistit molt per impedir l’ús del català
que “són les persones que tenen drets i no pas els territoris”. Però un no entén aleshores perquè
no s’atenia els milers de ciutadans valencians o als universitaris malaguenys que reclamaven
al seu dia classes en valencià o en català, mentre insistien tant a Catalunya per acontentar una
dotzena de famílies que reclamaven castellà, ni tampoc que no es disposessin d’escoles, de ràdios
i teles públiques per als milers de catalans que viuen a Andalusia i a Madrid. I, al territori de Les
Castelles i Andalusia bé que s’hi imposa arreu el monolingüisme castellà.
Abunden cada cop més les persones catalanes acusades del delicte d’odi però els espanyolistes
tenen barra lliure per amenaçar, per insultar, apallissar, i destruir patrimoni català. El delicte
d’odi està previst arreu dels països democràtics per protegir les minories davant dels abusos dels
poderosos i no al revés.
Van dir, fa alguns anys, que si s’abandonava la violència, es podia parlar de tot. A Catalunya la
lluita ha sigut pacífica i la resposta ha estat l’ “a por ellos” i una repressió policíaca ferotge que ha
pogut contemplar amb estupor tot el món.
Reclamen i pregonen respecte a les lleis i a la “Sacrosanta Constitución” mentre des d’Espanya
es van carregar un Estatut referendat per la ciutadania de Catalunya i hem anat funcionant
després amb un Estatut del tot il·legal puix que s’hauria d’haver referendat de nou pels ciutadans
després d’haver estat retallat. D’altra banda, les violacions i els incompliments de la legalitat, dels
compromisos i de les promeses, com també les imposicions, per part dels unionistes espanyols
són incomptables.
Som molts els qui pensem que contra els catalans tot és permès i tot s’hi val i que els catalans
som els millors del món a condició que renunciem a ser allò que som i ens dediquem a ser el
motor i la caixa que fa funcionar i que finança (amb València i Les Illes) el conjunt de l’Estat amb
els seus excessos i dispendis fora de tota rendibilitat i sostenibilitat econòmica.
Abans, una paraula valia com una Escriptura, era respectada i es complia. Des de fa més de trescents anys que per dret de conquesta Catalunya no ha estat respectada ni en la seva dignitat ni en
els seus drets. La nostra llengua sempre ha estat constrenyida, quan no perseguida. Catalunya
no s’hi ha avingut mai a viure com un país sotmès, sota la uniformitat i el model de Castella. Els
catalans ens hem rebel·lat moltíssimes vegades al llarg dels anys refusant ser masovers de l’Estat
espanyol, de les seves oligarquies i dels catalans entregats i botiflers d’aquí.
Les persones no som lliures si els nostres pobles no són lliures; els drets socials i els nacionals són
indissociables. La paraula, el pacte no ha acabat de funcionar mai i els pobles d’Espanya no han
conviscut mai dins d’una relació d’entre iguals.
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Cal recuperar el valor i el contingut de les paraules: persona, llengua, nació, democràcia, llibertat,
igualtat, fraternitat. Cal recuperar la bona política que afronta els problemes des de la política
del diàleg i el respecte a la identitat i a les aspiracions legítimes de cada part. En democràcia, la
voluntat dels pobles crea la legalitat i no pas al revés. També les dictadures creen la seva pròpia
legalitat. Les majories no han d’esclafar mai a les minories. La unitat no pot ser mai fruit de la
violència ni de la imposició. La injustícia no pot fonamentar mai la convivència ni la pau. Els
catalans exigim que s’acabi per sempre la història que els nostres presidents i polítics acabin a la
presó, a l’exili, o assassinats pels governants o la justícia espanyola. Per dignitat, exigim respecte
i llibertat.
Rossend Darnés

Any Fabra
Enguany, el 20 de febrer i el dia de Nadal, es compliran 150 anys del naixement i 70 de la mort,
respectivament, del mestre Pompeu Fabra (1868-1948), restaurador, vivificador i codificador de
la llengua catalana moderna. Així mateix també es compleixen cent anys de la publicació de la
seva Gramàtica Catalana.
El més gran dels insignes refugiats i conseller de la Generalitat a l’exili, va morir d’un atac de cor
a Prada de Conflent, tornant de celebrar el Nadal amb la família. Per tal com ostentava el títol de
professor honoris causa per la universitat de Tolosa de Llenguadoc, l’Ajuntament va muntar una
capella ardent i durant tres dies va ser vetllat
el seu cos embalsamat. Segons els testimonis,
quan es van celebrar els funerals a l’església
de Prada, el mestre Pau Casals primer va tocar
a l’orgue una marxa fúnebre i, en acabat, va
baixar portant el seu violoncel i, a tocar del
fèretre, va interpretar Vine, dolça mort, de Bach;
i una nadala popular catalana, El cant dels ocells.

Plaça Jaume I, 4 - 17121 Monells
Tel. 620 58 00 56
jpituoliver@gmail.com
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El marit abusador no pot culpar mai justament a la dona maltractada de trencar la unitat del
matrimoni, com tampoc l’empresari explotador al sindicalista que reclama els seus drets legítims,
ni el racista blanc al seu esclau negre que es revolta. La unitat no pot ser mai fruit de la imposició
ni de la submissió. Trenquen la unitat els qui prenen la veu al poble, els qui el volen de genolls,
els qui li falten al respecte, que menteixen i el tracten injustament.

Per la transcendència col·lectiva de la seva
obra, cabdal, decisiva i constructivament revolucionària, penso que és un gran encert que
l’any 2018 hagi estat declarat oficialment l’any
Pompeu Fabra.
Salvador Tarradas

616 76 44 84
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Investigacions arqueològiques al voltant del Puig
de la Font Pasquala
Durant una setmana, el passat mes d’agost, es va realitzar una excavació arqueològica en forma
de sondeig de 2x2 metres a una finca particular que tenim, la família, al costat del camp de futbol.
Durant aquesta excavació es pogueren recuperar alguns fragments ceràmics d’època íbera i
romana que podríem situar entre el segle I a.C. i el I d.C. Malauradament, però, la zona en la qual
es va realitzar aquesta cata, no va permetre la localització de restes constructives.
Aquesta excavació en aquest lloc vingué motivada per un interès personal, d’una banda, donat
que durant molts anys de passejar-hi sempre havia anat localitzant petits fragments de ceràmica
en superfície, sobretot després d’haver realitzat passades de discos o estripadors. Tota aquesta
ceràmica era antiga, d’època romana o anterior. Paral·lelament, xerrant amb l’avi, m’havia
comentat que, fa anys, havien arribat a treure fins a dues carretes de pedres que havien servit
per fer de passant a un camp que teníem més amunt del cementiri. Finalment, no fa massa anys,
el pare, amb una passada d’estripadors al camp, havia arrancat una pedra amb morter de calç
enganxat.
A casa d’un arqueòleg i amb aquestes evidències el repte que se’m presentava era molt sucós.
A més no cal descartar la zona en la qual ens trobem. A escassos quilòmetres en línia recta hi
trobem el conjunt íber més important del nord-est peninsular, els poblats del Puig de Sant Andreu
(2,71 quilòmetres) i de l’Illa d’en Reixac (2,13 quilòmetres), a Ullastret. També a 2 quilòmetres hi
trobem la Creu de l’Estany, dins el terme de Fontanilles, amb evidències de restes també antigues.
Aquests són els elements arqueològics més propers que trobem a l’espai que estem intentant
estudiar i que podrien estar en relació amb les restes que creiem estan a la vessant de llevant del
Puig de la Font Pasquala.
Tenim antecedents de l’interès arqueològic per aquest turó, un dels millors miradors de la plana
del Baix Empordà que ens ofereix unes magnífiques vistes des del castell de Montgrí fins al castell
de Begur. L’any 1995, atrets per unes imponents parets de feixa que hi ha a sobre del turó, un
equip de la Universitat de Girona va realitzar-hi, durant dues setmanes, una sèrie de sondejos
per veure si es podia determinar la data de construcció d’aquestes estructures. Els resultats, a
nivell d’identificar-ho amb alguna estructura de la mateixa cronologia que la fi del poblament a
Ullastret, per relacionar aquestes potents construccions amb l’abandó de la ciutat íbera, van ser
negatius.
Per anar afegint ingredients, farà uns deu o dotze anys, es va realitzar per part d’un equip
d’arqueòlegs i geòlegs alemanys, un estudi del paisatge de la plana empordanesa a l’antiguitat,
un estudi que volia establir quines eren les línies de costa antigues, lligat amb els jaciments
arqueològics d’Ullastret. Una de les conclusions més interessants d’aquest estudi és que la
major part del paisatge que veiem ara estava sota aigua. El mar arribava pràcticament fins al
nostre poble, quedant en la seva major part sota aigua. Les conques fluvials de Ter i Daró eren
inexistents, el delta o la plana al·luvial que, amb el pas dels anys, han anat formant aquests dos
rius, encara no estava feta. Això propiciava que el mar, gairebé, arribés fins a les faldes dels
poblats d’Ullastret, quedant els turons com el Puig de la Font Pasquala, la muntanya dels Gossos,
la Creu de l’Estany i tota aquesta sèrie de petites elevacions, primeres elevacions interiors del
territori, com a petits illots o penyes connectades amb el continent a través de petites llengües
de terra.
Creiem que aquest podria ser el cas
del Puig de la Font Pasquala. Aquest
turó, que podria estar connectat amb
l’interior només cap al sud, podria ser
una espècia de primer punt de vista, de
guaita, de qui volgués endinsar-se, via
marítima, al territori o es volgués acostar
a les ciutats íberes d’Ullastret. És només
una hipòtesi i encara faltaria aconseguir
trobar les estructures que ho confirmin,
el poper objectiu de la investigació.
Joaquim Grau Salvà
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GUALTA GRUP ESCRIVÀ INTERIORS

GUALTA WESTFALIA

Després de guanyar dues de les set proves Gualta
Grup Escrivà Interiors va acabar tercer del Campionat
de Catalunya per Equips FCPP 2017 de 1a Divisió.
Només Team HCP1 i Xerinola Tennis Mora van
quedar per sobre. En la Copa Catalunya Trofeu Solius
va caure en la primera ronda davant P&P Badalona.

Després de començar amb molt bona nota es va
desinflar al final i va acabar dotzè del Campionat de
Catalunya per Equips FCPP 2017 de 1a Divisió. I no
va poder obtenir una de les vuit places que donaven
dret a jugar la Copa Catalunya.

GUALTA EL TER

GUALTA TRAMUNTANA

Capaç del millor i del pitjor (va guanyar la prova de
Peralada després de quedar penúltim a Mas Pagès)
Gualta El Ter no va poder mostrar una consistència
suficient per quedar entre els vuit primers, acabant
onzè del Campionat de Catalunya per Equips FCPP
2017 de 3a Divisió Est.

Una de les notes agradables de la temporada en
aconseguir l’ascens després de quedar primer del
Campionat de Catalunya per Equips FCPP 2017 de
4a Divisió Nord. Es va endur tres proves: Gualta,
Fornells i Franciac.

FEM GUALTA

GUALTA JÚNIOR

L’únic equip femení a Gualta va tornar a estar entre
les millors, liderant la classificació handicap del grup
Est. Va guanyar quatre de les sis proves en HCP.

En Categoria Iniciació la mainada de Gualta van
acabar sisens de Catalunya de l’Interclubs Juvenil per
sobre de l’altre equip gironí, Franciac Swing Factory.

GUALTA PAR3

Gualta va posar punt i final a l’Intercamps Sènior
2017 de 3a Divisió Est amb una gran victòria a
Franciac, acabant la temporada en sisena posició
(quarta en handicap).

Era el clar favorit per quedar primer i pujar, i
així va ser. A l’Intercamps Sènior 2017 de 4a
Divisió el recent creat Gualta Par3 va mostrar-se
intractable, emportant-se el títol de forma clara.
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2017

Preparant el sopar

Cuinant el sopar

Sopar popular

Preparant el cremat

Parant taules

Actuació del grup ?

República Rumbera

Matí - Tocant i ballant sardanes La Principal de l’Escala

Festa de l’escuma

Tarda - Cercavila per Gualta

Nit - Ball Boogie Woogie

2017

Tarda - Concert amb el conjunt Boogie Woogie

Ball de bastons

Fi de festa habaneres amb Els cremats

Preparant el photocall dies avans de la Festa Major

Art - Pintura

Pintures d’en Salvador Tarradas

Esglèsia de Gualta

La barraca 2

La barraca 1
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Llibertat

El mas

La cala

Platja de Pals

La República

Art - Pintura

Ciència

l’Estartit

Torroella de Montgrí
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Esdeveniments

Teatre (02/09/2017)
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Sopar a Serra (10/09/2017)

Onze de setembre (11/09/2017)

Jornada festiva a Gualta (01/10/2017)

Diumenge

2/4 de 9h: XOCOLATADA

3€

2h: BOTIFARRADA per la democràcia 7€
Aperitiu, botifarra, pa amb tomata, postres i aigua

6h: BERENAR

3€

* Cal que cadascú porti els estris per a menjar

Esdeveniments

Pel dinar, teniu temps per apuntar-vos fins el dijous dia 28 de setembre a Can Muriscot

R.P. REGALS, S.L.

C/ Roser, 6
17257 Torroella de Montgrí
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Esdeveniments

La castanyada (28/10/2017)

V fòrum de recerca del Baix Ter
(18/11/2017)
El passat dissabte 18 de novembre, a la Sala de Plens de
l’ajuntament, es va dur a terme el V fòrum de recerca del
Baix Ter.
Es van presentar 13 treballs dels quals n’hi havia dos de
Gualta. La presentació va ser a càrrec de la Judith Pujadó.
Va ser una jornada molt interessant i intensiva. De les
10 h fins a les 14 h fent una petita pausa per un esmorzar.
Tant els organitzadors del fòrum com l’ajuntament estem
molt contents de la gran participació ciutadana.
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Presentació de Jaume Fontdevila i Josep Maria Rrufí

Joquim Grau - Arqueologia a l’entorn del puig de la
Font Pascuala

Josep Blay-Plou menys o ens mollem menys

Esdeveniments

Introducció de la Judith Pujadó. Narrar-se per existir

Preguntes del públic
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Esdeveniments

Mercat de vi i formatge (10/12/2017)

La Marató de TV3 (17/12/2017)

A punt per caminar

Fent activitat
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Activitat feta

Pessebre a Gualta (22/12/2017)

Fent pessebre

berenant havent fet pessebre

Esdeveniments

Penjant els llums de Nadal a la plaça Major

Pessebre acabat

Missa del Gall (24/12/2017)
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Quina de Nadal (26/12/2017)

Esdeveniments

Els Reis Mags a Gualta (05/01/2018)
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Alicia i Valentina Grau

Emma Rose Bermúdez

Èrik i Laia Muñoz

Iu Marín

Jairo i Josep Maria Cabrera

Jana Pujadas

Marcel i Guillem Casadellà

Pep i Pau Gironés

Pol i Marc Cabrera

Yago de Castilla

Esdeveniments

Taller de sabó (19/01/2018 i 21/01/2018)

Posant ingredients del sabó de cos

FER SABÓ DE MANS
Material necessari:
- guants
- ulleres protectores
- màscara
- roba vella (pels esquitxos)
- 2 olles o galledes
- motlles
- batedora de braç
- espàtula
- bàscula (els ingredients s’han de pesar)
- termòmetre
- draps per tapar
(“Potassa” per fer sabó líquid de mà)
Ingredients:
- sosa càustica (419 grams)
- aigua destil·lada (1.026 grams)
- cera d’abella (150 grams) -opcional- argila (100 grams)
- oli de coco (1.100 grams)
- oli d’oliva (1.500 grams)
- oli d’ametlla (300 grams)
- colorant
- oli d’essència (perfum concentrat) al vostre gust.

Preparació:

En un recipient posar-hi l’aigua i a poc a poc la sosa
càustica. Atenció que arriba a una temperatura de
80 graus. Deixar refredar.
A part, preparem la barreja d’olis (coco, oliva i ametlla). Si hi posem la cera, s’ha d’escalfar per poder-la
fondre.
Quan les dues barreges tinguin la mateixa temperatura, aproximada, ho ajuntem tot (compte amb la
sosa que us podeu cremar) i ho remenem fins que
queda una pasta homogènia.
Posem l’essència, i remenem amb una batedora de
braç. Repartim la meitat del sabó en un altre pot
per posar-hi el colorant desitjat. Ha arribat l’hora
de posar-ho en els motlles: Posem en un motlle un
cullerot de sabó “normal” i un altre cullerot de sabó
amb colorant. Anem afegint fins a omplir el motlle.
Amb una espàtula es treu el sobrant. Omplim la
resta de motlles fins a acabar amb tot el sabó.
Es tapen els motlles amb un drap de cuina i es
deixa reposar 48 hores. Es treu del motlle, es talla al
vostre gust. S’ha de deixar reposar almenys durant
40 dies per tal que es produeixi la saponificació.
Ja el podeu utilitzar!!!
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SABÓ DE RENTADORA
Necessitem:
- 3 L d’oli reciclat
- 3 L d’aigua
- 75 ml d’oli d’essència (opcional)
- 500 grs de sosa càustica
- galleda gran per fer el sabó
- brics buits o motlles
- un pal per remenar
- protecció: guants, ulleres, màscara i roba vella
- draps

Esdeveniments

Preparació:
Posem l’aigua dins la galleda i amb molt de
compte i afegim la sosa, anem amb compte de
no cremar-nos (pot arribar a uns 80 graus de

Sabó cos en motlle

Pastilla sabó de cos

Taller de tapes (16/02/2018)

Tapes acabades apunt de menjar. Bon Profit!
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L’Amparo repartint la feina per a preparar les tapes.

temperatura). Ho deixem refredar una estoneta,
fins que tingui la temperatura de l’oli.
Quan ha refredat l’hi afegim l’oli (ben net i colat)
i també el d’essència, i remenem molta estona,
fins que quedi una pasta, en aquest moment el
repartim dintre els brics o motlles, el tapem amb
draps i el deixem reposar almenys 40 dies.
Passats els 40 dies, el podem treure del motlle i
ja tenim el sabó a punt. Hem fet pastilles de sabó
per rentar roba a mà, si agafem aquestes pastilles i les ratllem, tenim sabó en pols, i si agafem
el sabó ratllat i hi afegim aigua i ho passem per la
batedora podem tenir sabó líquid!!

colant oli reciclat per fer sabó de
rentadora.

Esdeveniments

Sopar de la dona (08/03/2018)
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Sortida plantes aromàtiques (28/04/2018)

Esdeveniments

Les plantes anomenades estepes es poden
considerar aromàtiques pel seu contingut en
olis essencials i balsàmics que s’empraven
com a expectorants. Hi ha estepes que
tenen preferència pels terres càlcics; n’hi
ha que viuen en terres àcides; i també
n’hi ha d’indiferents. El sòl de Gualta és
majoritàriament àcid perquè predominen
roques porfíriques, diorites i granitoides. Al
Montgrí hi trobem l’estepa borrera (Cistus
salvifolia) i l’estepa blanca (Cistus albidus) i a
Gualta l’estepa negra (Cistus monspeliensis).
Al Montgrí el romaní hi creix amb tal
exuberància que el podem trobar, fins i tot, a
les parets del Castell. A Gualta tan sols hi ha
unes mates escadusseres.

Sabó cos en motlle

Tanmateix, en el vial nou, sobre l’hort d’en
Brancós podem trobar dues mates d’estepa
blanca i una d’estepa borrera. Les úniques
que hi ha a Gualta.
Com s’explica, això? Doncs és molt senzill:
quan es va construir el vial, van portar molts
camions de material provinent del Montgrí
per fer el talús de la vorera. Amb aquesta terra
calcària hi van venir també llavors d’estepa
blanca i borrera, que han brotat i crescut en
un terreny trasplantat. Benvingudes siguin
perquè fan una flor tant maca com efímera.

Sabó cos en motlle

La cua de gat (Sideritis angustifolia) és una planta molt apreciada pels magrebins, que, junt amb
la menta, l’empren per aromatitzar el té verd. Se la fan portar del seu país per trasplantar-la als
horts d’aquí. La paradoxa és que aquesta planta és inexistent en estat salvatge a l’Àfrica. Tan sols
la trobem a Tarragona, Castelló, València i Alacant. Per tant podem dir que la cua de gat és una
planta pròpia dels Països Catalans. És una de les moltes herbes que formen l’herbet que és la
ratafia valenciana.
Com s’explica tot això? Doncs resulta que als anys vint del segle passat, quan França va ocupar Algèria,
un milió de «Pied Noirs» s’establiren com a colons. Trenta mil d’aquests, provenien de València,
Alacant i Balears (la mare de Camus era menorquina) i van dur la
cua de gat amb ells. Quan Algèria guanyà la seva independència,
molts alacantins, valencians i illencs es van establir al Marroc, on
van dur la seva planta, que allí també va fer fortuna, tot i no ser
estrictament africana.

Estepa blanca (Cistus albidus)
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La cua de gat (Sideritis angustifolia)

C R MALODES

DE BELLCAIRE
D’EMPORDÀ

AMB L’ORQUESTRA DE CAMBRA OdA DE l’EMMT

CO
C
ER
T

DIRECCIÓ: DAVID GRANATO

N

GUALTA
EL 26 DE MAIG DE 2018
18:00H A L’ESGLÉSIA DE SANTA MARIA
AJUNTAMENT DE
GUALTA

Esdeveniments

Cor Malodes Gualta (26/05/2018)
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Esdeveniments

Ítaca (02/06/2018)

42

Inauguració barbacoes (03/06/2018)
de la zona de barbacoes i pícnic del municipi de Gualta (camp de futbol)

Esmorzar Groc (03/06/2018)
L’Ajuntament ha condicionat una zona del camp de futbol.
Hi ha col·locat barbacoes i bancs on anar-hi a fer esmorzars, dinars, sopars... Esperem que gaudiu de l’espai obert
a tothom.
Aprofitant la inauguració s’ha fet un esmorzar groc. Unes
setanta persones han menjat botifarra a la brasa amb pa
amb tomàquet i d’altres hi han col·laborat econòmicament. El resultat és que s’han pogut ingressar a la caixa de
resistència de l’ANC 340 euros.
Després de l’esmorzar vam sortejar una pintura d’en Salvador Tarradas. La guanyadora ha estat la Sara Vilardell.

Esdeveniments

Aquest acte ha estat possible gràcies a la col·laboració
desinteressada de molta gent. Gràcies a aquesta Gualta
solidària.

Preparant esmorzar

Autor i guanyadora del sorteig

Tot menjant
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Esdeveniments

Revetlla de Sant Joan (23/06/2018)
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Sopar d’estiu (23/06/2018)
A

2/4

de 10h a la plaça Catalunya

Menú:


Pa amb tomata



Carn a la brasa:



Coca de Sant Pere



Aigua i vi

2 pinxos i 1 botifarra

PREU: 8 €

Música tavernera, havanera picantona, ranxeres…
Recordeu portar plats, gots i coberts.

Taller de cosmètica casolana (29/06/2018)
A càrrec de IVONE PUIG

Esdeveniments

Venda de tiquets, fins el dilluns 25 de juny, al Local Social o a Can Muriscot.

Malgrat que es va haver de posposar la
data del taller es va poder fer el 14 de
juliol d’enguany.
Gràcies a la Ivone Puig per tota la informació que ens va “regalar”

Amb aquest Taller aprendràs a elaborar la teva loció solar a
base d’oli vegetal, olis essencials i àloe vera.
Una loció solar lliure de productes tòxics !
El taller tindrà una durada d’1h i 30 min.

INSCRIPCIONS: 692 020 134 - Dolors
PREU: 18€
(l’organització comprarà el material pels participants)
ORGANITZA: AJUNTAMENT DE GUALTA

664 20 71 46 / 606 90 98 05
c/ Major núm 65, 17257 GUALTA
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Ioga

Activitats

Un curs més de ioga a Gualta (Local
Polivalent). No cal dir que tothom és
benvingut i que us esperem a partir
del 17 de setembre per reprendre
les sessions carregats amb molta
energia positiva!

Anglès a Gualta
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Taller de memòria

A totes les sessions fem una miqueta d’exercici, posem música i activem el nostre cos. A la
nostra edat hem de fer un esforç per mantenir una vida activa. L’exercici no solament ens
ajuda a mantenir i millorar les nostres habilitats físiques, també ens ajuda a sentir-nos més
alegres i a dormir millor.
Després de l’exercici, normalment fem alguna
activitat per treballar les habilitats cognitives:
la memòria, l’atenció o la percepció. Sempre
fem coses diferents, a vegades un joc amb una
pilota, una altra vegada ho fem amb paraules
o números, fins i tot amb cartes.
Es tracta d’exercitar àrees diferents: la memòria a curt termini i llarg termini, l’orientació
espacial, l’atenció sostinguda o l’atenció selectiva, la comprensió lectora, el càlcul mental,
etc. però sempre d’una manera divertida.

experiències dures i tristes. Algun accident que
ens trenca la rutina i canvia les nostres previsions. Algun ser estimat que marxa. Esdeveniments que no sempre són fàcils de portar,
malgrat això l’amistat i el vincle que hem creat,
ha sigut un suport i una alegria per les nostres
companyes afectades.
Ens recordem unes a les altres que sempre després de la tempesta ve la calma i la nostra amistat estarà allí per compartir el bo i el dolent.

Activitats

Sense adonar-nos ja fa 6 anys que fem el
taller de memòria a Gualta. És veritat que som
poquetes, però durant aquest temps hem fet
molta amistat, és per això que cada setmana
esperem amb il·lusió el dia del taller. Sempre
tenim coses de que xerrar o per explicar. La
vida diària no sempre dóna lloc per compartir
de la manera que ho fem aquí.

De tant en tant, ens agrada fer treballs manuals
per decorar la sala polivalent. Fem coses segon
l’època de l’any: la decoració per la tardor, pel
Nadal o la primavera. Sempre ens sorprenem
de les coses maques que podem fer amb una
mica d’imaginació. Ens agrada manipular i treballar amb diferents materials: paper, pintures, llavors, fang, etc. Aquesta part artística ens
permet experimentar amb el nostre potencial
creatiu, millorar la motricitat fina i conèixer
diferents tècniques i materials.
Però, com sempre, del que més gaudim són
els berenars que fem per celebrar les diferents
dates assenyalades. Ens agrada molt compartir sessions de celebració, la taula parada
ben maca, moltes coses bones per menjar
i una bona copa de cava. Tampoc falta una
bona conversa, acudits i anècdotes que totes
gaudim molt.
Però a la vida no tot és de color rosa, aquest
any també hem hagut de compartir algunes
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El Parc Natural i la Carta Europea de Turisme Sostenible

Medi ambient

La Carta Europea de Turisme Sostenible en Espais
Naturals Protegits (CETS) és una iniciativa de la Federació
EUROPARC que té com a objectiu global promoure el
desenvolupament del turisme en clau de sostenibilitat
en els espais naturals protegits d’Europa. La CETS és un
mètode i un compromís voluntari per aplicar els principis
de turisme sostenible, orientant als gestors dels espais
naturals protegits i a les empreses del seu territori per
definir les seves estratègies de forma participada.

El Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter ha assumit la decisió i el compromís de voler
treballar amb aquesta metodología i sota els principis de sostenibilitat en el desenvolupament
del turisme en l’espai protegit, i està treballant fermament en aquesta direcció des de l’any 2014,
quan comença a preparar la primera fase. Aquesta decisió ha estat prèviament consultada i
treballada amb el sector, a diferents nivells i àmbits, el qual ha fet palès el seu interès en treballar
en aquest nou model que permetria assentar les bases per ajudar a redireccionar el mòdel clàssic
de sol i platja que trobem actualment als municipis costaners del parc cap a un altre model on es
prioritza el gaudi del territori partint del coneixement i valorització de la seva identitat i dels seus
valors naturals i culturals. Al mateix temps permetria treballar en un enfoc territorial més enllà de
cada municipi, és a dir, en el context del Parc; en el que el conjunt format per municipis costaners
de tradició turística treballin conjuntament amb els veïns pobles d’interior amb una dinàmica
socioeconómica totalment diferenciada. Aquest fet permetria indubtablement millorar la oferta
turística al mateix temps que ajudar al desenvolupament econòmic dels pobles més petits que
formen part del Parc.
Vistes les avantatges que a nivell territorial i a nivell de gestió de l’ús públic dintre l’espai protegit
portaria l’assumpció d’aquest model, es constitueix el Fòrum per a la CETS, com a espai de trobada
de tots els agents del territori per al treball conjunt cap a aquesta direcció.
S’han fet 6 reunions d’aquest Fòrum de participació oberta en els que s’ha treballat per acabar
configurant una estrategia territorial i un programa d’actuacions per poder presentar la
canditatura a la federació EUROPARC.
Aquests documents els trobareu disponibles a:
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/illes-medes/viure-hi/Carta-Europea-del-Turisme-Sostenible/
Al Fòrum hi podeu participar tant a nivell individual com en representació d’alguna entitat o
associació del vostre municipi. Fins al moment hi han participat al voltant d’unes 40 persones,
a partir de les quals n’ha sorgit el Grup de Treball format per unes 25 persones representants
dels diferents sectors, municipis, associacions i entitats, que s’han reunit per treballar i preparar
el dossier de candidatura que finalment es va presentar el mes de març a la Federació Europarc.
Una de les decisions més rellevants que va prendre el Fòrum va ser sobre l’àmbit territorial que
havia d’abastar aquesta distinció, que es va acordar que fos la totalitat dels municipis inclosos
en el Parc, no només l’espai protegit sinó també la resta de tot el municipi. Per tant, l’àmbit
de la CETS correspòn als municipis de L’Escala, Ullà, Bellcaire d’Empordà, Torroella de Montgrí i
l’Estartit, Gualta, Fontanilles, Palau Sator i Pals.

48

En un acte públic al Parlament Europeu de Brusel·les, la Federació va otorgar la distinció de la
CETS al Parc Natural a desembre de 2016.

D’altra banda i en paral.lel el Parc està treballant per preparar la implementació de la Fase II de
la CETS que s’iniciarà l’any vinent i que preveu l’adhesió de les empreses turístiques, ja siguin
d’allotjament o de serveis. Aquesta distinció haurà de permetre a les empreses diferenciar-se pel
seu compromís voluntari amb el desenvolupament turístic de l’espai protegit en el que treballen
i hauran d’esser ajudades des de totes les administracions públiques implicades a millorar
contínuament la sostenibilitat dels seus negocis. Per poder explicar com funcionarà tot aquest
procés, el Parc té previst organitzar un seminari durant el mes de novembre d’enguany en el que
hi podran participar totes les empreses que ho desitjin.
Els interessats poden enviar un ecorreu a l’adreça: cetspnmmbt@gmail.com
Més info sobre la CETS:
http://www.redeuroparc.org/actividades/carta-europea-turismo-sostenible
Mapi Carabús i Saballs
Tècnic Parc Natural

Medi ambient

Actualment el Parc està treballant per implementar les actuacions proposades per el Fòrum,
algunes d’elles orientades cap a la informació dels nostres visitants, com per exemple l’establiment
d’un racó d’informació sobre el Parc a les oficines de turisme de Pals, l’Estartit i L’Escala que també
s’implementarà als petits municipis que tinguin un espai municipal apte per fer aquesta funció.
D’altres accions van orientades cap a la formació del personal informador per tal de capacitar-los
per donar una millor informació sobre el Parc i també mitjançant la formació de guies del Parc
que es fa anualment, etc. D’altres accions van destinades a millorar el coneixement sobre els
recursos turistics de que disposa el territori, que treballarem amb la col·laboració d’estudiants
en pràctiques de Màster de diferents especialitats universitàries i que rebrem al Parc a partir
d’aquest mes de juny. Altres accions van encaminades a desenvolupar una xarxa d’itineraris
ciclables i pedestres que permetin conectar els diferents municipis del Parc.
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Dades de població

Informació Municipal

El registre civil a espanya va començar el 1
de gener de 1871, segons la llei provisional
2/1870, de 17 de juny.
Continuant la recerca que vam iniciar l’any
passat, de les dades que tenim a l’arxiu
municipal, us adjuntem unes gràfiques dels
neixements i defuncions incrits en el nostre
municipi entre els anys 1871-1950

Homes i dones morts entre el 1871 i el 1950

Homes i dones nascuts entre el 1871 i el 1950
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Catalina Bofill i Paretas (02/03/2018)

Isidor Marín Bust (25/05/2018)

Morir quan s’ha deixat una petjada
ben impresa en el llibre del record,
no és perdre l’alè ni la mirada:
és continuar vivint després de la mort.

Em costa imaginar-te absent per sempre.
Jo et tindré dins el meu cor
prop del Ter i al peu de la muntanya
vora el mar bell i altiu
sota un cel rogent de tramuntana
ets espil de l’Empordà.

(J. Domènech)

Lola Miret
14/12/2017

Lluís Joanola Gusó
(01/12/2017)

Informació Municipal

Defuncions 2017 - 2018

Ma Dolors Casellas Estrany
(10/08/2017)
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Naixements 2017 - 2018

Informació Municipal

Èlia Munyoz Díaz
nascuda el 16/03/2017
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Informació Municipal

Presentació d’Ítaca
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Manteniment
Un any més l’ajuntament s’ha
acollit al “Programa integral Baix
Empordà transforma” del Consell
Comarcal del Baix Empordà.

Informació Municipal

Hem comptat amb la tasca ben
feta de Pedro Asensio Domènech
durant 6 mesos.
Gràcies, Pedro!
Tanca del Daró

Instal.lació de taules per a la zona de pícnic

Construcció d’unes barbacoes

Restaurar i millorar la zona infantil de la Plaça Catalunya

Jardineres noves
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Forgoneta eléctrica nova

Informació Municipal

Pressupost Ajuntament de Gualta 2018
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Trucs de l’àvia

Trucs de l’àvia
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Recuit de drap

Recepta

Ingredients:
– Llet fresca de vaca o d’ovella (com més
fresca, millor).
– Suc de llimona (la proporció és d’una llimona
per litre de llet. Si són molt petites, n’haureu
de comptar dues per litre).
– Sucre, mel o grana de capellà per acompa
nyar.
Preparació:
Fiqueu la llet en una olla i poseu-la al foc per
escalfar-la fins que gairebé bulli (però sense
arribar-hi).
Apagueu el foc i aboqueu el suc de la llimona,
que abans haureu colat amb un colador fi per
treure possibles restes de polpa i pinyols.
Remeneu-ho molt a poc a poc amb una cullera
de fusta i veureu com la llet va quallant: d’una
banda, es forma el recuit; de l’altra, va quedant
el sèrum de la llet. Es deixa reposar fins que
estigui fred del tot, ho coleu amb un drap de
fil o gasa, i ho pengeu perquè vagi escolant el
xerigot. És important no premsar-lo amb el
drap per accelerar el procés, perquè quedaria
massa eixut.
Un cop hagi escorregut bé, el desem a la
nevera, tapat amb film transparent perquè
ens aguanti bé. No és aconsellable consumir-lo
més enllà de tres o quatre dies.
Bon profit!

Solucions Enigmes
ENIGMA MATEMÀTIC

SOLUCIÓ LABERINT

SOPA DE LLETRES
maduixa
pinya
pera
poma
meló
síndria
plàtan
taronja
mango
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Dissabte, 28 de Juliol
21.30

SOPAR POPULAR I BALL a la Plaça Major amb l’actuació “República Rumbera”
PHOTOCALL, a l’entrada de l’Ajuntament i 1h i 1/2h abans del sopar hi haurà un PHOTOCALL
(com en les “barraques d’abans”). Vine i fes-te una foto! Preu: 1€/cada foto

Diumenge, 29 de Juliol
18.00

FESTA DE L’ESCUMA a la Plaça Major amb Activijoc

20.00

HABANERES a la Plaça de l’Església amb “Els Cremats”

Dilluns, 30 de Juliol
11.30

OFICI SOLEMNE, en honor als patrons (Sant Abdó i Sant Senén)
amb “La Principal de l’Escala”

13.00

SARDANES i VERMUT a la Plaça Major amb “La Principal de l’Escala”

18.30

CONCERT i BALL a la Plaça Major amb “Cafè Trio”

Dimarts 31 de juliol
11.30

MISSA en honor a Santa Maria

19.30

CONCERT a la Plaça Església amb “Les Vox”

L’entrada és gratuïta. Hi haurà servei de bar.
Amb la col·laboració de la Comissió de Festes, l’Ajuntament de Gualta, la Diputació de Girona i el suport del poble.
L’Ajuntament es reserva el dret de canviar la programació en cas que es requereixi o sigui aconsellable per causes imprevistes.

