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Col·laboreu amb la revista

Dades d’interès

Si voleu fer-nos arribar suggeriments o escrits
podeu fer-ho a través de: admin@gualta.cat
o bé, a través d’una carta a l’Ajuntament

Horari Ajuntament
Dilluns i dimarts,
tardes de 16 a 20 h
Dimecres, dijous i divendres,
matins de 9 a 14 h
Tel.: 972 75 88 80
Fax: 972 76 09 16
ajuntament@gualta.cat

Moltes gràcies

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
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
Emergències: 902 150 370
Atenció al client: 902 25 00 70
Avaries: 900 30 40 70
Creu Roja Torroella
de Montgrí
Tel.: 972 76 11 11

En la salutació de la revista de l’any passat començava dient
que les municipals havien iniciat un nou cicle electoral. Aquesta
indicació temporal em donava peu a parlar del pacte de govern
a l’Ajuntament de Gualta i de l’obligació ètica que tenim tots
els que ens presentem a unes eleccions de posar per davant el
benestar i l’interès de les persones. Les previsions eren que a
la primavera hagués finalitzat aquest cicle. Resulta, però, que al
cap d’un any ningú sap del cert quan haurem de tornar a exercir
el nostre dret al vot, amb un Estat espanyol encara sense govern
després de dues eleccions i un President de la Generalitat que
es vol sotmetre a una moció de confiança al setembre. Aquesta
situació dona peu a moltes reflexions: necessitat de corregir la
llei electoral, conveniència d’introduir les segones voltes, gestió
de les polítiques de pactes... Malgrat que aquest no és l’espai
per a desenvolupar aquestes reflexions, sí que vull deixar-ne
constància. La revista “El Pont”, en la perspectiva del temps,
aspira a ser un reflex de la realitat del nostre temps a Gualta.
I aquesta realitat no seria completa sense fer referència al
moment polític que estem vivint.
Quan fullegeu el número d’enguany, tanmateix, veureu que hi
ha tres articles que parlen de la problemàtica de l’aigua al Baix
Ter. En faig esment exprés perquè aquesta inquietud plasma
la voluntat que abans us deia de transmetre quins temes ens
preocupen. La radiografia de Gualta la completen les fotografies
de tot el que s’ha esdevingut el llarg de l’any, les estadístiques
de població, els resultats de les votacions i les col·laboracions a
la revista, en la publicació que teniu a mà i en les precedents. A
l’inici hi ha una relació nominal de totes i tots els que participeu
en l’elaboració de la revista, a través del consell de redacció i
dels articles d’opinió que es publiquen. Us transmeto, en nom
de l’Ajuntament i del meu propi, el meu agraïment i un sincer
reconeixement i us convido, a col·laboradors, veïns i lectors, a fer
una revisió a les quinze publicacions precedents. Fent un repàs
dels articles d’opinió, dels textos publicats, de les dades de la
població, de les actuacions municipals i dels esdeveniments que
s’han succeït és quan la revista adquireix tot el seu sentit: ens
veiem a nosaltres mateixos en el temps i podem fer l’exercici de
pensar en la utilitat de l’eina que tenim a mà, tant des d’un punt
de vista sentimental com sociològic.
Per acabar, i abans de desitjar-nos una bona Festa Major, vull
expressar el meu agraïment, un any més, a la Comissió de
Festes. La seva feina, que ha estat molt intensa des de fa mesos,
ens permetrà gaudir, a totes i a tots, d’una BONA FESTA MAJOR.
Salutacions ben cordials,
Jaume Fontdevila i Tarabal
Alcalde de Gualta
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Dades població

Piràmide d’edats

Segons les dades que constaven a l’Ajuntament, l’1 de gener de 2016, al municipi de Gualta hi
havia empadronats un total de 385 habitants. La distribució per edats i nacionalitats queda de la
manera següent:

Total d’habitants per nacionalitats

Dades població per edats
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Naixements 2016
Josep Maria
Cabrera Marín,
fill d’en Josep Maria
i la Claudia,
nascut el 09/08/2015

Jana Pujades Martínez,
filla d’en Francesc
i la Raquel,
nascuda el 08/04/2015

Plaça Jaume I, 4 - 17121 Monells
Tel. 620 58 00 56 - 972 63 08 73
jpituoliver@gmail.com

Eleccions al parlament de Catalunya de 27 de setembre de 2015
Cens		
Vots		
Abstenció
Nuls		
Blancs

241
203
38
0
0

Eleccions Generals de 26 de juny de 2016
ELECCIONS GENERALS 2016. CONGRÉS DELS DIPUTATS
Cens		
Vots		
Abstenció
Nuls		
Blancs

84,23%
15,76%

		

Partit									

246
163
83
1
2

66,26%
33,74%

Partit											Vots

			Vots

JxSÍ -Junts pel SíCUP -Candidatura d’Unitat PopularC’s -Ciutadans-Partido de la CiudadaníaPSC -Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)PP -Partit Popularunio.cat -Unió Democràtica de CatalunyaCatSíqueesPot -Catalunya Sí Que Es PotResta de formacions

61
48
25
12
8
5
1
0

Convergència Democràtica de Catalunya (Cdc)
Esquerra Republicana / Catalunya Sí (Erc-Catsí)
En Comú Podem – Guanyem el Canvi (Ecp)
Partit dels Socialistes de Catalunya (Psc-Psoe)
Partido Popular (PP)
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (C’s)
Partit Animalista Contra el Maltractament Animal (Pacma)
Resta de Formacions

135
31
14
7
7
5
4
0

ELECCIONS GENERALS 2016. SENAT

Eleccions Generals, 20 de desembre de 2015
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27-S, 20-D i 26-J, tres cites electorals en menys d’un any

ELECCIONS GENERALS 2015. CONGRÉS DELS DIPUTATS		

Cens		
Vots		
Abstenció
Nuls		
Blancs

246
152
94
2
5

61,79%
38,21%
0,46%
1,14%

Revista de Gualta
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Cens		
Vots		
Abstenció
Nuls		
Blancs

		

244
165
79
2
0

67,62%
32,38%

Partit												Vots
Democàcia i Llibertat. Convergència. Demòcrates. Reagrupament (DL)
Esquerra Republicana de Catalunya-Catalunya Sí (ERC-CATSÍ)
En Comú Podem (EN COMÚ)
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)
Partido Popular (PP)
Ciutadans-Partido dela Ciudadanía (C’s)
Unió Democràtica de Catalunya (unio.cat)
Recortes Cero-Grupo Verde (RECORTES CERO-GRUPO VERDE)
Resta de formacions

ELECCIONS GENERALS 2015. SENAT
		
Cens		
Vots		
Abstenció
Nuls		
Blancs

244
156
88
8
6

63,93%
36,07%

65
48
16
12
10
9
2
1
0

Els professionals del sector agrari també varen ser
cridats a votar a les eleccions agràries del passat
28 de febrer
Nom Col·legi

Serra de Daró

Cens
Participació
Vots nuls
Vots en blanc

32
21 (65,63%)
0
0

Partit

Vots

UP
JARC
ASAJA

19
2
0

Renovació del portal municipal www.gualta.cat

Passades les eleccions municipals del 25 de maig de 2015 i d’acord amb els resultats obtinguts, el
Ple de l’Ajuntament va acordar la reestructuració següent de la corporació municipal:

Des de l’Àrea de Promoció Econòmica, gràcies al Programa de Millora de la competitivitat
territorial de la Diputació de Girona, s’ha renovat la pàgina web per tal de donar un millor
servei a la ciutadania, facilitant-los l’accès a la informació municipal i agilitant els tràmits amb
l’administració, i a les empreses, oferint-los un espai més de difusió, impuls i dinamització de
la seva activitat. Amb aquest objectiu s’ha dotat el web de nous continguts i s’ha millorat el seu
disseny.

Àrees de govern
 Alcaldia i Govern Municipal (comprèn matèries de govern municipal, serveis municipals,
participació ciutadana, promoció econòmica, comunicació i hisenda).
 Acció Social, Salut, Cultura i Esports (comprèn matèries de cultura, festes populars, acció
social, benestar social, esports i salut).
 Obres públiques, Urbanisme, Medi Ambient i Activitats (comprèn matèries d’urbanisme,
habitatge, patrimoni, activitats, mobilitat, obres públiques, i medi ambient i afers rurals).

Informació Municipal

Informació Municipal

Organització del nou govern municipal

Delegació de competències a favor regidors/es
 Acció social, Salut, Cultura i Esports: regidora Sra. Mònica Vila i Brancós.
 Medi Ambient, Sostenibilitat i Mobilitat: regidor Sr. Xavier Agell i Pujol.
 Participació ciutadana, Promoció econòmica i Comunicació: regidora Sra. M. Eugènia de
Gispert i Arnó.
 Disciplina urbanística i Habitatge: regidor Sr. Francesc Pujadas i Roura.
 Obres públiques i Activitats: regidor Sr. Alexandre Sayed i Cabrera.
 Serveis municipals i Afers rurals: regidor Sr. Joan Tarrés i Parera.

Representació de l’ajuntament als ens institucionals, supramunicipals, o col·legiats
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 Associació Catalana de Municipis: Sr. Jaume Fontdevila i Tarabal (alcalde)
 Federació de Municipis de Catalunya: Sr. Jaume Fontdevila i Tarabal (alcalde)
 EBASP de Torroella de Montgrí: Sr. Jaume Fontdevila i Tarabal, representant titular i Sra.
Mònica Vila i Brancós, representant suplent
 Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona: Sr. Jaume
Fontdevila i Tarabal, representant titular; i Sra. Maria Eugènia de Gispert i Arnó, representant
suplent
 Consorci del Ter: Sr. Jaume Fontdevila i Tarabal, representant titular; i Sr. Francesc Pujadas i
Roura, representant suplent
 Consorci de les Vies Verdes de Girona: Sr. Jaume Fontdevila i Tarabal, representant titular; i Sr.
Alexandre Sayed i Cabrera, representant suplent
 Mancomunitat del Servei del control de mosquits de la Badia de Roses i del Baix Ter : Sr.
Jaume Fontdevila i Tarabal, representant titular; i Sr. Joan Tarrés i Parera, representant suplent
 Junta Central d’Usuaris d’Aigua del Baix Ter: Sr. Jaume Fontdevila i Tarabal, representant titular
i Sr. Xavier Agell i Pujol, representant suplent
 Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter: Sr. Jaume Fontdevila i Tarabal,
representant titular i Sr. Xavier Agell i Pujol, representant suplent
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Gualta amb el refugiats, a

favor del procés sobiranista català, en defensa del cabal del Ter i contra

Executades

la violència de gènere
Durant aquesta legislatura el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres, ha subscrit
les següents mocions / manifests:
- Moció de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats
- Moció de suport a la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya
- Moció de suport a la Conca del Ter

Informació Municipal

Informació Municipal

Obres de millora i actuació del Govern Municipal

- Manifest Institucional amb motiu del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers
les dones

Pressupost Ajuntament de Gualta 2016
ESTAT D’INGRESSOS
A) Operacions corrents
Cap. 1 Impostos directes
Cap. 2 Impostos indirectes
Cap. 3 Taxes i altres ingressos
Cap. 4 Transferències corrents
Cap. 5 Ingressos patrimonials
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286.945,02 €
10.000,00 €
81.745,74 €
125.383,46 €
800,00 €

B) Operacions de capital
Cap. 6 Alienació d’inversions reals
Cap. 7 Transferències de capital
Cap. 8 Actius financers
Cap. 9 Passius financers

60.000,00 €
93.923,25 €
0,00 €
0,00 €

TOTAL

656.797,47 €

ESTAT DE DESPESES

En projecte

 Millora del gual Daró Vell al camí del Pla
 Millora del camí de Gualta a Fontanilles
 Pavimentació del Camí de les Moles

A) Operacions corrents
Cap. 1 Despeses de personal
Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis
Cap. 3 Despeses financeres
Cap. 4 Transferències corrents

158.977,86 €
238.246,84 €
0,00 €
101.501,54 €

B) Operacions de capital
Cap. 6 Inversions reals
Cap. 7 Transferències de capital
Cap. 8 Actius financers
Cap. 9 Passius financers

158.071,23 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

TOTAL

656.797,47 €
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L’objectiu d’aquest escrit és destacar i relatar una amistat humana i política de dos personatges
poderosos del segle XII que va tenir una repercussió positiva en el futur del regne d’Aragó i la
nació catalana. Un era Ramon Berenguer IV, comte de Barcelona i príncep d’Aragó; i l’altre un
monjo agustinià anglès que va arribar a ser Papa, Nicholas Breakspeare.

Adrià IV, un monjo agustinià d’origen humil, de nom Nicholas Breakspear, nascut en un poble
anglès anomenat Abbots Langley, molt proper a la ciutat de Saint Albans i a uns cinquanta
quilòmetres al nord de Londres, va arribar a ser l’únic Papa anglès a la història. La meitat de la
seva vida la va passar a Catalunya o en territoris de dependència catalana.

Revista de Gualta

El monestir de Sant Ruf, a Avinyó, era la casa mare i centre neuràlgic del monaquisme agustinià
a Occitània i Catalunya. Nicholas en fou nomenat abat l’any 1147. A la primavera de l’any 1148,
el papa Eugeni III l’envià a Catalunya amb la doble tasca d’acabar les reformes que l’abat Oleguer
havia iniciat en el Principat i entrevistar-se amb el comte Ramon Berenguer per comunicar-li
l’aprovació papal per dur a terme les conquestes de Tortosa i Lleida, en mans sarraïnes.
L’Abat de Sant Ruf i el Comte es van conèixer a Barcelona i allí es va iniciar una ferma amistat
entre ells que hauria de tenir grans conseqüències positives per a Catalunya-Aragó i que, per
altra part, inicià una tradicional aliança catalana-aragonesa-anglesa paral·lela i contraposada a
la franco-castellana, que orientaria la futura política del Casal de Barcelona i que duraria fins als
temps del regnat de Joan I.
L’Abat Nicholas va fer costat a Ramon Berenguer en el
setge i conquesta de Tortosa i Lleida (està documentat
que en aquestes accions hi participà un contingent de
croats anglesos) i després tornà a la seva abadia de
Sant Ruf. El Papa Eugeni III el va nomenar bisbe de la
ciutat d’Albano propera a Roma i més endavant l’envià
a Escandinàvia per establir-hi l’orde agustiniana. En
morir el Papa Anastasi IV, successor d’Eugeni III, el
2 de desembre de 1154, el bisbe-monjo Nicholas
Breakspear fou elegit Papa el dia 4 de desembre i va
prendre el nom d’Adrià IV, en honor de Sant Adrià,
molt venerat als monestirs de Sant Ruf i Sant Adrià del
Besòs, a Barcelona.
Hi va haver tres moments crítics que amenaçaren
greument els futurs d’Aragó i Catalunya, en els quals
l’amistat entre Ramon Berenguer i el nou Papa propicià

La primera intervenció fou la proclamació i sanció d’una
butlla papal mitjançant la qual donava satisfaccions
territorials a les aspiracions dels ordes militars
(Templers, Sant Sepulcre i Hospitalers) de repartir-se
el regne d’Aragó atenint-se al testament del rei Alfons
El Bataller; i en la mateixa butlla atorgava plena legalitat al casament del Comte amb Peronella,
els reconeixia com a prínceps d’Aragó i el dret dels seus successors a ser reconeguts reis d’Aragó.
La segona intervenció va tenir lloc quan el soldà de València s’alià l’any 1158 amb el regne de
Navarra, escindit d’Aragó, per fer la guerra a Ramon Berenguer. El Papa Adrià va enviar sengles
cartes als arquebisbes de Tarragona, Narbona i Aush ordenant-los l’excomunió de qualsevol
cristià que ajudés els sarraïns en contra del príncep Ramon Berenguer IV, de Catalunya i Aragó.

Paraules de Gualta
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La història antiga i moderna ens mostra nombrosos casos d’amistats entre mandataris poderosos
i altres persones que, d’una forma negativa o positiva, han tingut una repercussió política
posterior que ha condicionat algun aspecte del futur de llurs països i nacions. Amistats famoses,
per exemple, foren les d’Enric II i Thomas Becket; Enric VIII i Thomas Moore (amb finals tràgics); i
la de Elisabeth I d’Anglaterra amb Mary Dudley, que va salvar la vida a la reina

Sens dubte, el fet més cabdal de la història de Catalunya i Aragó, al segle XII, fou el casament
a Lleida del comte Ramon Berenguer IV de Barcelona amb Peronella, filla del bisbe-rei Ramir
II d’Aragó, anomenat El Monjo (agost de 1150). Aquest enllaç estrictament polític, instigat
bàsicament per la noblesa aragonesa, va ser concertat catorze anys enrere a Barbastro sota els
auspicis de l’arquebisbe Oleguer, però no va ser legitimat pel Papa Innocenci II ni cap del seus
successors, fins que fou elegit Papa Adrià IV que va legitimar la unió del comtat de Barcelona amb
el regne d’Aragó, de tal manera que Ramon Berenguer IV va esdevenir príncep d’Aragó i els seus
successors comtes-reis de la confederació catalana-aragonesa.
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que aquest darrer protagonitzés unes intervencions
crucials i voluntàries que van salvar la supervivència
de la naixent nació catalana i la seva unió amb el regne
aragonès.

Dos amics per a la historia

Finalment, la tercera intervenció crucial del Sant Pare va ser en forma de butlla - Satis Laudabiliter
– emesa des del palau del Laterà, el 18 de gener de 1159, dirigida especialment als reis d’Anglaterra
i França, amb la qual aturava les pretensions franceses d’envair Catalunya amb un gran exèrcit
amb el pretext de menar una croada contra els musulmans hispànics.
Del matrimoni de Ramon Berenguer IV amb Peronella en van néixer sis fills; el primogènit va
morir i el segon, Ramon, va ser hereu i rei d’Aragó amb el nom d’Alfons. En el seu testament, el
comte posava els seus fills sota la tutela del seu altre amic Enric II d’Anglaterra casat amb Elionor
d’Aquitània, cosina de Petronella.
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Fonts bibliogràfiques:
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Salvador Tarradas Ustrell

Roda el mon i torna a Gualta

Ja a l’últim número de la revista El Pont s’esmentava els vint-i-cinc anys que mossèn Rossend exerceix
de rector a les parròquies de Serra de Daró, Sant Iscle d’Empordà, Fontanilles, Llabià i Gualta.

Benvolguts veïns de Gualta,

En acabar l’estiu, unes persones van exposar la iniciativa per reconèixer-li tot aquest temps de
servei vers aquests cinc pobles. Així va començar tot. Una cosa a tenir en compte era que al mossèn
no li agraden massa els afalacs i seria importants tenir-ho present amb el qual se li volia fer.
Aquestes persones ja van començar a posar aquest esdeveniment en marxa, fent-se moltes
preguntes: com fer-ho?, quines persones li agradaria que l’acompanyessin?, com contactar amb
algunes d’elles?, com dir a la gent del poble que mantinguessin silenci?
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Amb aquestes paraules m’acomiadava de vosaltres a la revista número 9 de juliol de 2009, després
d’haver estat la vostra infermera des de l’estiu del 96 fins a finals de setembre del 2008.
He estat quasi 8 anys dedicada més a la gestió, primer a la comarca i els darrers anys a l’ABS de
Torroella.

Una setmana abans, quan tot estava programat i ben lligat, se li va dir perquè així ja no li quedava
opció per negar-s’hi.

En aquell escrit us deia: “...Penso que és qüestió de temps que aquesta nova tasca m’aporti
personalment les satisfaccions que tenia en treballar al consultori”.

El dissabte 14 de novembre, abans de les onze tothom s’anava aplegant a l’església: companys, amics
i veïns. També la seva família que no es volia perdre un dia tan especial. Amb cara de sorprès però
content, oficià la missa concelebrada i una vegada acabada arribà l’hora d’expressar-li l’agraïment
per aquest vint-i-cinc anys dedicats a les persones d’aquestes parròquies, doncs encara que durant
molt de temps feia jornada laboral per ser capellà obrer, mai va faltar als serveis religiosos. Tot seguit
li van fer entrega d’alguns obsequis que molt emocionat va rebre i agrair. Va donar les gràcies a tota
la gent que l’acompanyava en aquell lloc i en aquell moment. Com a cloenda, un grup orquestral de
joves dirigits per David Granato, li oferiren un concert molt emotiu mentre ell en fruïa assegut en
el primer banc. A la plaça de l’Església s’hi serví un piscolabis, moment que tothom aprofitava per
conversar i felicitar l’homenatjat. Damunt d’unes taules hi deixaren els obsequis perquè tothom els
pogués veure i qui volgués li fes una dedicatòria.

Estic contenta de la decisió professional que vaig prendre en el seu moment, he après moltes coses
i conegut molta gent, però si us he de ser sincera, la satisfacció personal que tenia en fer d’infermera
es va anar esvaint lentament fins a convertir-se en enyorança.

Molta gent s’afegí al dinar que es va fer a un restaurant de Gualta.
Revista de Gualta

“Us dic a reveure, perquè en aquesta vida res dura per sempre i, qui sap... i recordeu que una part
de mi és a Gualta”.

Gràcies mossèn i que per molts anys Gualta sigui casa seva.
Continuï sent Mossèn Rossend i es mostri com sempre ha sigut: coherent amb el que pensa, diu i fa.
Segueixi denunciant la injustícia social, sempre restant al costat dels més dèbils i perquè no dir-ho...
sempre estimant Catalunya.
Núria Nadal Bassa

Paraules de Gualta
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Homenatge a mossen Rossend

El món no s’atura i ara les circumstàncies m’han portat a recuperar aquella infermera il·lusionada
de treballar amb les persones a les quals puc ajudar d’una manera o altra i en aquest punt torneu
a aparèixer tots a la meva vida.
Com us vaig dir vàreu contribuir al meu enriquiment personal, i segur que des d’aquest mes de juny,
que em torneu a tenir d’infermera, aquest seguirà creixent. Espero que quan em necessiteu, em
trobeu, i puguem compartir el que us calgui. Jo estic molt feliç de tornar a treballar amb vosaltres.
Sense ni adonar-nos, han passat 20 anys, mare de Déu, han passat volant! El 1996 em vàreu acollir
i em vàreu fer la feina molt fàcil fent-me sentir una veïna més de Gualta.
Com espero ens anirem veient, avui només us demano que recordeu portar una vida el més
saludable possible, amb una dieta equilibrada i agradable, trobant temps per fer exercici en la
mesura que pugueu, seguir les indicacions pel que fa a les malalties que pugueu patir i sobretot
no us oblideu de gaudir d’aquells moments de la vida que us reconforten i us fan sentir bé. Res
sofisticat, petits detalls com posar-se al llit amb els llençols nets, rebre una abraçada o un petó,
ballar, l’olor de pa acabat de fer, i tantes i tantes petites coses que segur us agraden i que trobeu en
el dia a dia, però això sí, cal valorar-les i gaudir-les, encara que durin poc o siguin efímeres. Segur
que sereu més feliços.
Fins aviat
Annabel Ibáñez
Infermera de Gualta
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“L’Evangeli no es llegeix ni es predica de la mateixa manera des de la vida quotidiana d’un capellà
obrer que comparteix cada dia les suors i les alegries de les persones des de la seva funda de treball”
Avui dia un té la sensació vertiginosa d’haver pujat dalt d’un tren d’alta velocitat, trepidant i impacient,
dominat per les noves tecnologies, per la imperiosa necessitat d’obtenir resultats immediats, sense
temps per a la reflexió, on els ansiolítics i els llibres d’autoajuda s’erigeixen com a únics guaridors dels
nostres mals... Enmig d’aquesta voràgine val la pena escoltar veus com la d’en Rossend, una veu que
ens encoratja a retrobar la Veritat i fugir de les banalitats, una veu ferma i valenta que parla des del
convenciment, una veu que brota de la terra i que, amb un to serè i humil, reivindica la importància
de valors com la solidaritat, la humanitat, l’espiritualitat i l’acció comunitària per fer camí tots plegats...
P- On vas néixer? Com descriuries la teva família?
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R- Vaig néixer a Esponellà, Pla de l’Estany, 268 hab.,
el 1943. Sóc de família de pagesos, propietaris d’un
mas de secà. Quatre germans, tots nois, dels quals
només en quedem dos: els del mig, jo sóc el tercer.
L’altre, el segon, encara segueix al mas. D’una casa
on els ganduls no hi tenien pas la vida. A més del
treball de la terra, teníem vaques, porcs, aviram
de tota mena. Quan d’estudiant tenia vacances,
les passava com un més de la família, treballant al
camp, al bosc, cuidant els animals, sempre frec a
frec amb ells, sense cap privilegi.

R- De molt petit, ho vaig dir a casa, el meu pare ho va comunicar
al rector del poble, i després de superar la prova d’un examen a
Girona, vaig entrar amb altres 30 nens al Seminari; tenia només
11 anys. Durant els més de 12 anys d’estudis i veient com molts
companys ho deixen córrer i com s’afegeix algun de nou tens
prou temps per fer-te moltes preguntes i qüestionar-te moltes
coses. Érem joves, molt inexperts per raó de l’edat, però ens fèiem
probablement moltes més preguntes que molts dels estudiants
de Girona d’aquells temps, vaig haver de superar, a més, diversos
entrebancs prou seriosos. Des dels 18 anys vam seguir, estudiar i
ens vam entusiasmar amb el Concili. Compartírem l’engrescament
del temps del Papa Joan XXIII i del primer Pau VI, les esperances i
l’eufòria de l’època del President Kennedy, i de Krúixev, el conflicte
de Cuba, els avatars del Maig del 68 a França, les vagues dels obrers,
Collint pomes amb la màquina
dels estudiants i dels moviments democràtics clandestins contra
a Can Blay.
el franquisme, els conflictes d’una Església Espanyola que es volia
desenganxar de la Dictadura i recuperar la llibertat evangèlica, les
demandes de democràcia... La darrera etapa del Seminari fou molt oberta, participativa, amb moltes
inquietuds...
P- Si no haguessis pres aquest camí, quina professió t’haguera agradat exercir?
R- La veritat és que no ho sé, perquè no m’he aturat mai a pensar-ho seriosament. Potser, mestre o
advocat, qui sap? No ho tinc gens clar, no ho he pensat mai detingudament.
P- A finals d’any els veïns de Gualta, juntament amb els de Serra, de Sant Iscle, Fontanilles i Llabià
et van retre homenatge en reconeixement de la teva tasca pastoral que, durant ja més de 26 anys,
has exercit en aquestes parròquies. Quina valoració en fas d’aquest llarg recorregut?
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P- A més de la teva dedicació al servei pastoral
comptes amb una llarga trajectòria de treball en
diversos sectors....

P- Quan vas prendre consciència de la teva vocació?

Conversem amb...

Conversem amb...

Conversem amb en ROSSEND DARNÉS i BOSCH, rector de la nostra
parròquia des de fa més de 26 anys, una veu inquieta i encoratjadora,
fruit d’una vida dedicada a la fe i al treball, que advoca per una Església
propera, plural i participativa i reivindica la importància de l’acció local
i el pensament global per al bon funcionament de la nostra societat.

Can Rostoll d’ Esponella. Lloc de naixement.

R- A partir del novembre del 1971, estant ja a
Regencós amb en Vicenç Fiol i encarregant-me com
a rector d’Esclanyà vam començar a treballar en
una petita indústria familiar surera, a la producció,
no pas al despatx. Hi vaig estar més de 20 anys.
Me les vaig haver amb molt de pes, amb productes
químics tòxics i explosius; un treball no gens planer.
Després d’uns mesos a l’atur vaig treballar 2 anys en
una important multinacional química on fèiem tubs
d’aïllament. Posteriorment vaig entrar a treballar
altres 2 anys a pagès i a l’arròs, de nou 2 anys
Amb els companys capellans obrers.
més a pagès, bàsicament amb fruiters, per acabar
Dia de la Festa Major.
amb més de 10 anys en la Fundació “MAS BADIA”
on es feien tota mena d’assajos i provatures per
renovar la pagesia; assajos, el resultat dels quals
s’oferien als diversos sectors agraris: de cereals, de
farratges, de fruiters, d’arbres de riu per a fusta...
Fèiem provatures de sistemes de plantació, de tota
mena de llavors, de poda, estudis d’herbicides,
d’insecticides, de sistemes de reg, d’adobs de les
terres, de nitrats, de maduració, etc. Sempre feia un
treball de peonatge, a sol i a serena, hivern i estiu.
Vaig treballar amb persones molt diverses: del
país, emigrants negres i àrabs, estudiants becaris
A Gurb (Vic). Batent.
en pràctiques, grups de dones, tècnics agrícoles
diversos. En vaig jubilar el 2008, en complir els 65
anys posant fi a un recorregut per 5 empreses diferents i de 37 anys de treball assalariat.

R- Jo penso que les notes les han de posar els altres i no pas un mateix.
Sí que puc dir que, en general, estic content de la meva trajectòria personal com a capellà. He fet el
que ja des d’estudiant havia volgut fer. Fer de capellà de poble d’una altra manera, vivint d’un treball
civil, oferint el servei pastoral gratuïtament, estant enmig del poble, fent camí amb les persones
de cada lloc, sense oblidar els meus orígens, fent-ho amb senzillesa i humilitat, essent, em sembla,
tothora proper, servidor i disponible, fent-los costat en el treball, en la festa, en el dolor, fent-ho en
la bona companyia d’un Déu que és tot amor, buscant treballar-nos junts uns pobles agermanats,
convivencials; en termes d’Evangeli, treballant pel Projecte de Jesús, el Regne de Déu: un món de fills i
germans. Aquest és l’objectiu principal, portar gent a missa és secundari i instrumental.
Jesús de Natzaret es dedicà a escampar vida, autoestima, salut, ganes de viure, confiança, esperança,
una mirada positiva de les persones i del món que ens envolta i no pas a portar gent al temple o a
la sinagoga.... Per això estava molt ocupat en curar, acollir, perdonar, instruir el poble, en estimular
la confiança i l’autoestima i en defensar els petits i els pobres, en ajudar-los a ser feliços: “Feliços,
els pobres, els humils, els nets de cor, els que treballen per
la pau, els perseguits per causa de la justícia, els deia”. Jo
he intentat oferir, proposar amb la paraula, i deixar que la
mateixa manera de ser i de fer mostri, des del que crec, una
manera de viure sòbria, lliure, despresa, que dóna sentit,
plenitud, pau i alegria... que et fa viure reconciliat.
P- Durant aquests anys has pogut comprovar una
davallada del nombre de feligresos? Perquè hi ha hagut
un envelliment de la població creient? Com es pot
atraure la mainada i la gent jove perquè vinguin a missa?
R- Catalunya és un dels indrets més secularitzats d’Europa
i amb menys pràctica religiosa. Catalunya sempre ha mirat
molt França, i França, des de temps, és molt laica i laïcista
i molt freda religiosament. Parlant en general, avui dia, ni
els infants, ni els joves ni les generacions que van fins als
60 anys van avui habitualment a l’església els diumenges
i dies de festa. Per raons de biologia, les persones que
freqüentaven la missa van desapareixent. S’acaben els
capellans i s’acaben a la vegada les persones que reclamen
els seus serveis. Veurem si en el futur apareix alguna cosa

Anys 70. Esclanyà. Primeres comunions.

Dia de Pasqua. Gualta.
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P- Creus que l’Església s’hauria d’adaptar al món modern? S’ha allunyat l’Església de la societat o
ha estat a l’inrevés?
R- L’Església sempre s’ha de renovar i reformar i estar atenta i receptiva a l’esperit i a les necessitats de
cada època. L’evangeli sempre s’ha de rellegir de nou i la fe de sempre s’ha de viure des de l’arrelament
a cada moment històric i s’ha de presentar amb un nou llenguatge intel·ligible a cada cultura, amb
voluntat de donar resposta a les necessitats i preguntes de cada temps. Una altra cosa és que en una
cultura líquida i en una societat superficial es puguin aigualir o rebaixar els continguts de la fe; cosa
que no és de rebut. En una època on la gent es fa molt poques preguntes, la pregunta per la fe ho té
difícil.
Fem memòria de l’Evangeli a on hi ha un moment en què Jesús diu als seus dotze Apòstols: “També
vosaltres us en voleu anar? No oblidem que el mateix apòstol Pere el negà, i que a la creu, Jesús hi
arribà acompanyat només de la seva mare, Maria, d’unes poques dones i de l’apòstol, Joan.
Seguir a Jesús no és cap passeig, demana molta generositat i molta valentia. I com el jove ric de l’Evangeli,
són molt pocs els qui estan disposats a les necessàries renúncies. Percebre i gaudir de la plenitud i del
goig d’una vida lliurada a fons als altres, sense reserves, són massa pocs els qui s’atreveixen a fer-ne
l’experiència i que poden arribar a tastar-ne la plenitud i el goig que dóna!
He rellegit un text del desembre del 1996 on a Verges havia deixat dit: “I si fóssim també nosaltres, els
capellans i la gent de missa, els qui ens hem allunyat dels altres: del poble, dels obrers, dels joves, de
les dones, del món del pensament? ”
Ha mancat al país una veritable cristianització dels valors quotidians i els catòlics hem tingut una
formació bíblica molt deficient. Els temples plens eren un miratge.
Viure dels valors que humanitzen, dels criteris de l’Evangeli, enriquir-se i bastir el propi jo interior amb
un bon gruix d’espiritualitat, i restar ben oberts a la Transcendència; en això hem fet molt curt.
P- Diries que la nostra societat ha sofert una involució quant a espiritualitat i religiositat?
R- Avui sembla que només interessi el que és productiu i rendible econòmicament, que importi més el
tenir i l’aparèixer que el ser, l’embolcall, que el contingut. Els estudis humanístics, la filosofia, la història,
l’ètica no sembla que interessi als qui manen al món. Ens modelen per fer-nos uns sotmesos, forjats en
un model de l’home consumista, individualista i poc participatiu, no de l’home que pensa i que decideix
i que es pot rebel·lar; cerquen que tothom pensi el mateix, els mateixos gustos, la mateixa manera de
vestir, les mateixes músiques, les mateixes festes. I per això, també es menysprea el més propi de cada
lloc i de cada cultura particular. I a on tothom pensa igual és que es pensa molt poc. Al diners, al poder
econòmic que és el que mana de veritat, la dimensió humana i espiritual de les persones interessa ben
poc. La persona interessa pel profit econòmic que dóna, quan deixa de rendir se la descarta, com diu
repetidament el Papa Francesc.
P- Quin és el gran mal de la nostra societat actual? I el seu remei?
R- No t’hi poses pas per poc ni és pas poca cosa el que em demanes! Virtuts, moltes, mancances, algunes!
Per ex: la immediatesa, la pressa, la fressa, l’excessiva preocupació per la imatge, la superficialitat, hi
ha molt de gasós, d’inconsistent, sobra individualisme ... Ens sobren coses, ens falta esperit, calidesa i
gruix humà, reflexió, silenci, acció i compromís de llarg recorregut, crear més xarxes d’acció col·lectiva
...
Hem d’aprendre d’allunyar-nos de les coses per guanyar perspectiva, per veure més el conjunt, per
pensar més globalment i actuar localment, units, solidaris. Hi ha moltes necessitats psicològiques,
espirituals afectives que no es cobreixen suficientment i que fan patir a molts. L’atenció a les persones
no és prou la primera preocupació de les famílies, de la societat ni de les administracions públiques.

és quan es produeix més incomunicació a nivells
profunds i quan ens trobem amb més persones
que pateixen solitud, que no tenen amb qui
parlar, que es veuen impotents a casa, que
es veuen aparcats pels seus a les residències
d’avis. Les noves tecnologies massa vegades
confonen, des eduquen, embruten... Hi ha una
sobreabundància que sovint no se sap garbellar
i discernir amb prou criteri.
P- No tindríem tantes depressions ni sentiment
de fracàs si estiguéssim més a prop de Déu?

Treballant a l’ordinador a casa.

R- Penso que en primer lloc el que manca és maduresa psicològica i humana, un haver-se anat
estructurant, a través del temps, com un artesà i amb solidesa, una identitat pròpia que sap quines
són les seves prioritats, les seves veritables necessitats, les seves esperances, els seus somnis. Si un no
sap qui és, què vol, perquè s’esforça, per què viu, si no sap entendre mínimament el moment que viu
i la terra que trepitja; malament rai. La confiança humana i, després evidentment que la fe religiosa,
poden eixamplar i donar més estabilitat, encara, al grau de plenitud i d’harmonia que un ja posseeix.
La persona a més de cobrir unes necessitats materials, corporals, té un esperit que cal alimentar
adequadament. Sense interioritat i sense espiritualitat la vida es decandeix i la persona trontolla. El
gran savi, Sant Agustí deia, “buscava Déu amb gran desig i no el trobava perquè no el buscava allí on
calia; Déu està en el més íntim d’un mateix”.

Conversem amb...

Conversem amb...
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nova i diferent! En tot cas, crec que els capellans i l’Església, tal com l’hem coneguda, ha de desaparèixer.
Penso però, que la necessitat i el desig de Déu ni que siguin cap cop més cosa d’una petita resta
continuaran subsistint. I crec que es necessitaran, ja urgeixen ara, noves expressions de la fe i noves
formes de celebrar-la comunitàriament.
La mainada miren i aprenen dels grans, sobretot dels pares. Si els adults tracten amb indiferència,
quan no amb menyspreu, el fet religiós no és gens estrany el comportament de la mainada. D’altra
banda, després de les classes, dels esports, de la música, dels ballets, els queda, encara, alguna hora
lliure? Els nens han de jugar i han de poder respirar!

P- Als mitjans de comunicació, sovint l’Església és criticada pels seus preceptes i pel seu posicionament
quant a l’homosexualitat, l’avortament, l’eutanàsia... i darrerament ha estat sacsejada pels casos
de pederàstia i abusos sexuals. Creus que no se’n fa “bona premsa” de la innombrable tasca social
i humanitària que fa l’Església actualment, a través dels seus missioners, de les seves parròquies,
fundacions, Càritas, etc?
R- Ja des d’estudiant he tingut una certa proximitat i relació amb la premsa i he fet diverses petites
aportacions quan se m’han demanat. Crec en la necessitat de fer conèixer el missatge però també
m’he queixat més d’un cop amb amics dels diaris de buscar més la notícia cridanera i escandalosa que
d’aclarir i explicar de debò la realitat i ajudar a reflexionar a la gent.
El tractament que s’ha donat al cas de Mn. Jaume Reixach és clarament tendenciós i vergonyant.
Tracten molt millor al qui matà al noi que al mossèn que no ha està ni tan sols imputat pel jutge
sinó cridat només com a testimoni. Una cosa semblant passà amb el cas dels Maristes. Ficar-se amb
l’Església, ven. Tenim sovint una premsa que grogueja i que no entra en les grans qüestions i que passa
el temps entretenint el personal amb banalitats i xipollejant, buscant marro.
D’altra banda, l’Església és moltes coses i molta gent ben diversa. Una cosa és el Papa Francesc i molta
gent de la base que acompanya i fa camí amb la gent-gent. I la Festa que la gent em dedicà bé devia
anar per aquest camí.
Cal avisar també que l’Església, si vol ser fidel al seu Mestre Jesús, sovint es trobarà en contradicció
amb el pensament dominant com Ell mateix s’hi trobà. Acceptar sense més ni més tot el que la cultura
d’avui ofereix, sovint molt discutible i èticament inacceptable, seria no solament una infidelitat a
l’Evangeli sinó un error i una tragèdia.
Dit això, és cert que els postulats sobre els quals es basen algunes de de les afirmacions de l’Església
s’han de revisar amb urgència i sense por. La veritat no ha de fer por. El diàleg de fe i cultura s’ha de
produir encara que no sigui sovint fàcil per a ningú. Rectificar és de savis.
P- Alguna vegada t’has plantejat deixar-te de capellà?

P- L’arribada d’internet i la proliferació de les noves tecnologies ens ha permès grans avenços
científics i alhora ha revolucionat la nostra manera de viure, de relacionar-nos i de comunicar-nos.
Creus però, que en fem bon ús d’aquestes eines?

R- M’ha dolgut la plegada de molts capellans, alguns companys o amics meus. Ho considero una gran
pèrdua. Amb molts mantinc la relació i l’amistat. Algun d’ells, si el deixessin, seria, ben ajudat fins per la
seva dona, un bon capellà és més, una vegada un patró em digué que si pensés plegar em mantindria
en la feina sense cap reserva. També, en una ocasió, un laic molt de la crosta m’incitava a abandonar.
Però, no, no he pensat mai a penjar els hàbits com m’has preguntat. Jo sempre he reivindicat l’Església
com a casa meva, una Església que pretenc servir d’una altra manera i estil, una Església plural que no
és patrimoni exclusiu de cap tendència, una Església que no desqualifiqui als qui hi mostren un esperit
innovador, creatiu i crític, una Església que segueixi l’estela de Jesús. I adverteixo que l’Evangeli no es
llegeix ni es predica de la mateixa manera des de la vida quotidiana d’un capellà obrer que comparteix
cada dia les suors i les alegries de les persones des de la seva funda de treball.

R- Les tecnologies en principi són neutres i ens poden i ens aporten molt. L’ús però, és molt millorable.
Sorprenentment en el temps en què tenim més mitjans per comunicar-nos, i fer-ho amb rapidesa,

Text: M. Eugènia de Gispert Arnó
Fotografies cedides per Rossend Darnés i Bosch
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“La política municipal és la més propera a la gent però també la més difícil i agraïda”
Nascut a Manlleu, té 52 anys, és advocat.
Casat amb la Dolors, “ella és l’empordanesa”,
remarca. Jugador de bàsquet durant molts
anys, va ser president del Club de Bàsquet
Manlleu. Viu a Gualta des de 1997. És pare
de la Núria.
En Jaume Fontdevila i Tarabal va arribar
a la política l’any 1995, a les eleccions
municipals de Manlleu i a la llista d’ERC.
“Em van posar com a suplent i jo ni ho sabia,
me’n vaig assabentar quan vaig veure les
butlletes” explica. Quatre anys més tard, el
van convèncer per presentar-se a les municipals de Gualta encapçalant la llista per CiU.
És d’Unió “devem ser dos o tres ara”, diu rient. És alcalde de Gualta des de 2007. En el
moment de fer aquesta entrevista, la CUP acaba de rebutjar els pressupostos presentats
al Parlament i el “procés” i l’acord amb Junts pel Sí, sembla que penja d’un fil. Motivats pel
moment, parlem de política, una mica, però també de Gualta, de les prioritats al poble,
de la seva gent.
Com definiries la situació actual de la política catalana?
Malament, els polítics ens queixem que la política està desprestigiada però és que no fem absolutament
res per prestigiar-la... Malgrat tot, trenco una llança a favor de la CUP, no els dono pas tota la culpa del
que està passant. La CUP és antisistema. Ells volen trencar amb l’Estat i per ells aquests pressupostos no
són uns pressupostos trencadors. És una mesura absolutament antisistema i per tant són coherents.
Tenim procés i full de ruta, encara?
Tal com està plantejat el full de ruta ja no ho sé, sóc una mica escèptic amb com aniran les coses
a partir d’ara. Jo sóc independentista de tota la vida malgrat militi a Unió (riu). Ara no parlo com a
militant d’Unió sinó a nivell particular. Va haver-hi un moment que es va aconseguir explicar que la
independència era un instrument per viure millor però els polítics ens vam anar posant pel mig i ara la
independència és un objectiu tan llunyà... Actualment totes les formacions polítiques estan pensant en
les eleccions, què passarà, quina representació tindran... més que no pas en el procés. Potser excepte
la CUP perquè crec que el que fan els restarà vots.
Què significa per tu la política municipal?
Potser sona a tòpic però és la més propera a la gent. I amb un poble amb les característiques de
Gualta encara t’obliga molt més a tenir aquesta proximitat. És la més propera però també la més difícil
i possiblement la més agraïda. Crec que bàsicament, sobretot en les poblacions petites, la política
municipal és estar al servei de la gent.
Tens pensat presentar-te a un tercer mandat?
Crec que no és bo que les persones es mantinguin molts anys en un càrrec, s’hauria de limitar el temps
màxim que es pot estar en una alcaldia. Penso però que 4 anys és molt just, quan entra una persona
nova en un ajuntament, i parlo per experiència pròpia, no saps, no coneixes, trigues ben bé un parell
d’anys a situar-te i poder començar a treballar. En aquest moment és quan pots començar a modificar
o a plantejar un nou projecte. I amb tot això ja gairebé se t’ha menjat una legislatura. Potser seria bo
allargar els mandats a 5 o 6 anys perquè és quan realment pots planificar i executar la feina. I que com
a màxim es pogués estar dos mandats al capdavant d’una alcaldia. Per part meva, jo no sóc cap polític
professional, si hi ha algú altre interessat a ser alcalde, l’ajudaré en tot el que calgui. Tampoc dic que
no em torni a presentar. Ja ho veurem.
Com ha evolucionat la feina dels alcaldes, sobretot de pobles petits i mitjans, des de les primeres
eleccions democràtiques l’any 79 fins ara?
Jo diria que han complicat molt la feina dels alcaldes. Actualment hi ha molta normativa, moltes més
obligacions formals. La realitat de les poblacions també ha canviat. Per exemple, tenim una normativa
urbanística pensada per a poblacions grans, és filla de tots els disbarats que es van fer en aquesta

època no massa llunyana, del 1998 al 2007. I ara ens trobem que en els pobles pots fer poques coses
perquè hi ha una normativa i una legislació que t’ho impedeix. La gent també és ara molt més exigent
pel que fa a serveis. Abans els veïns sortien i escombraven el seu troç de carrer, els impostos gairebé no
existien. Ara tots paguem impostos i exigim que es gestionin bé i repercuteixin en la gent que els paga.
Es tracta de gestionar, és això?
És una feina de gestor però no només. Sí que hi ha una part de recursos públics que s’han de gestionar
bé però és prioritari saber que tractem amb persones. Es tracta d’escoltar, una mateixa situació pot ser
molt diferent segons el punt de vista de les persones que hi estan implicades. Es tracta de servei. Una
de les coses més bones de ser alcalde és que et permet conèixer el poble, la gent. I això és molt bo. Un
alcalde no pot ser només un gestor. Per buscar solucions és prioritari escoltar la gent.
Coneixes a tothom de Gualta?
Conec força gent, potser tots no però sabria on trobar-los.

Conversem amb...

Conversem amb...
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Entrevista a Jaume Fontdevila i Tarabal, alcalde de Gualta

Per algú que no sigui del poble, quins són els principals atractius?
Des del punt de vista turístic, la seva ubicació, al centre de l’Empordanet. Tenim les Illes Medes a la
vista, les Gavarres a darrere i el Montgrí aquí al costat. Potser no tenim res espectacular, tenim el pont
medieval i el molí però no s’ha convertit en un poble museu com Pals o Peratallada. I crec que això és
bo, Gualta és un poble per viure-hi tot l’any, amb serveis: tenim fleca, botiga, perruqueries...
Quins són els reptes o projectes que t’agradaria deixar enllestits com a alcalde?
En l’àmbit d’infraestructures, acabar amb tot el soterrament dels serveis, les dues fases. Un nou dipòsit
d’aigua més ben ubicat per evitar els problemes que tenim ara. I tenir un espai cobert dimensionat
per a les necessitats de Gualta i que permeti crear i vertebrar una mica més el teixit social del poble.
I la reordenació del trànsit i canvi de sentit d’alguns carrers?
Això és més immediat. Ja tenim el finançament per ampliar la Mota, el projecte està fet i s’estan
ultimant els detalls amb els implicats. La previsió és que pugui estar acabat el novembre de 2017.
També hi ha una subvenció per enquitranar, quan comencin les obres, un dels camins que va a sortir
a la carretera d’accés al poble per no comprometre la mobilitat. Quan s’hagi ampliat la Mota del Daró
s’haurà de reordenar la senyalització del poble. Ara seria estrictament entre el pont vell i el passadís
del Daró, però ja tenim una memòria valorada d’una segona fase que aniríem a sortir cap el cementi.
Tindrem una circumval·lació completa a Gualta pels dos cantons, pel cantó de Llabià ja la tenim. Això
facilitarà la vida als veïns que hi vivim i també potenciarà que els que vinguin de fora els resulti atractiu
quedar-se o fer parada a Gualta.
Què creus que ens manca al poble?
Pel que fa a infraestructures, un espai cobert, un petit pavelló per unes 250 persones que permeti
fer-hi actes socials, els sopars si plou, classes de ioga, els assajos de teatre, xerrades i el que pugui anar
sorgint... un espai que reforci el teixit social del poble. Aquest espai consolidaria el que ja s’està fent
ara i també donaria oportunitats per fer-ne de noves. Quant a la gent, els gualtencs, potser ens manca
creure’ns nosaltres mateixos que estem fent moltes coses i que s’estan fent bé. Tendim a menystenir
tot el que es fa i se’n fan moltes de coses: classes de ioga, d’anglès, manualitats, hi ha activitat per a la
gent gran, teatre, xerrades, tenim una comissió de festes... Sembla que a fora tot és millor i no, aquí
també s’està fent molt bona feina.
I aquest espai social cobert, es podrà aconseguir a curt termini?
Està en cartera i els diners ja hi són però amb la normativa d’estabilitat pressupostària que tenim
és difícil fer-ho quadrar tot. L’ajuntament està totalment sanejat, ja ho estava quan vaig arribar jo
com a alcalde però no es pot gastar més del que s’ingressa i el que ingressem ens permet cobrir les
necessitats ordinàries que generem al poble. Això dificulta emprendre nous projectes i inversions
perquè no podem pressupostar res que superi els ingressos ordinaris.
Com definiries als Gualtencs?
En general, bona gent
Quin ha de ser el model de creixement del poble?
Una mica de creixement hi ha de ser, no es pot viure només del turisme, s’ha de potenciar l’agricultura
i la indústria. S’han de crear oportunitats, s’ha de generar activitat econòmica més enllà del turisme, els
serveis i la construcció, s’ha de potenciar l’agricultura i s’han de buscar altres alternatives. No es tracta
de fer un polígon industrial a Gualta però sí un parc d’activitats econòmiques en un lloc estratègic de
la zona perquè gent de Gualta i de la resta de pobles del voltant, Serra, Fontanilles, Llabià, Ullastret
tinguin possibilitats d’estar-se aquí. Si això atreu gent crec que és bo.
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Què canviaries demà mateix si poguessis?
Crec més en l’evolució que no pas en el canvi. No sóc de “pim, pam” perquè a vegades les conseqüències
d’aquests canvis ràpids no són massa bones.

616 76 44 84
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Quin és el principal perill que podem tenir?
Tots els pobles ens hem d’acostumar a pensar no
en clau del nostre petit municipi sinó més en comú.
Ha de ser un creixement sostingut perquè si no hi
ha el perill de perdre la identitat i l’atractiu, s’ha de
trobar l’equilibri. Gualta hauria de canviar una mica
per a poder seguir sent Gualta però tampoc no
massa. La població que tenim és envellida, s’han de
trobar alternatives i fórmules per generar activitat
econòmica perquè si no acabaran sent pobles
dormitori amb poca gent i volem que Gualta continuï
sent un lloc atractiu per viure.

Alguns dels veïns amb qui he parlat et defineixen com una persona dialogant i tranquil·la, que
escolta a tothom, t’hi veus reflectit?
M’agradaria reconèixer-me en això que diuen. Has d’escoltar i buscar solucions, els problemes ja venen
sols. És prioritari escoltar a la gent.
Quina creus que és la teva principal virtut?
M’agrada pensar que sóc una persona honrada. M’hi considero.
També m’han dit que ets algú amb qui es pot comptar...
Sol fas poques coses. Penso que es fa més bona feina en equip que no pas sol. Això forma part del
meu tarannà.
I que ets tossut... quin és el teu principal defecte?
Em costa a vegades prendre decisions, hauria de ser una mica més executiu, no només a l’ajuntament
sinó en general. M’agradaria corregir-ho de forma equilibrada.
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Hi ha alguna cosa que et tregui de polleguera?
No, puntualment em puc enfadar per alguna trivialitat, no m’agrada que la gent sigui impuntual perquè
em sembla que és una falta de respecte pels altres però no hi ha res que em tregui de polleguera, no.
Què fas per relaxar-te quan estàs nerviós?
Agafar un llibre o el clarinet em relaxa més que anar a caminar o en bicicleta, Si vaig a caminar continuo
donant-hi voltes. Crec que és perquè quan toco el clarinet he d’estar concentrat i he de deixar de
pensar en el que m’amoïna. El clarinet em va molt bé.
Què fas quan no fas d’alcalde ni estàs treballant?
M’agrada tocar el clarinet, llegir, caminar, anar en bici, estar amb la família. M’agrada molt la bona música,
pot ser des de música clàssica, renaixentista, barroca, clàssica contemporània, rock, heavy, també
m’agrada el Mago de Oz... En general tota la que estigui ben executada i que sigui agradable de sentir.
Quin és l’últim concert que has anat?
Ui... Ara he estat bastants anys anant a concerts amb la Núria, la meva filla. L’últim va ser per Fires
de Girona amb la Jove Orquestra de Figueres, perquè ella hi toca. Des d’aquí també es fa una mica
més complicat anar a concerts. Quan estava a Barcelona havia anat a veure Dire Straits, el concert
d’Amnistia Internacional amb en Bruce Springsteen, Pink Floyd, Jean Michel Jarre... Dels més actuals,
m’hauria agradat molt anar a veure l’Adele. (Riu) Ja veus que no té massa a veure una cosa amb l’altra.
Quin llibre estàs llegint?
Ara mateix en tinc tres a la tauleta de nit. Un llibre d’història i en anglès, Saving Catalunya, sobre el Papa
Adrià IV, un papa anglès amic de Ramon Berenguer IV i estic content perquè l’estic entenent força. Un
recull de contes d’en Murakami i La filla del capità groc, d’en Victor Amela, regal de Sant Jordi.
Qui cuina a casa?
Cuinem una mica tots. Jo cuino dissabte o diumenge quan en tinc ganes però realment qui cuina cada
dia són la meva mare o la Dolors. Els sopars, qui és aquí i qui té més disponibilitat.
Si et perds, on t’hem de venir a buscar?
Si em perdo que em busquin per Gualta, no seré massa lluny.

Text: Eva Suana
Fotografies: Dolors Pareta

23

Revista de Gualta

La família Gilabert Miàs fa gairebé tres anys que viuen al nostre municipi. El setembre del 2013 en
Roger Gilabert i la Sylvia Miàs varen prendre la decisió de deixar enrere la ciutat on fins aleshores
residien, Barcelona, per venir a viure al Mas Canyet de Gualta amb els seus tres fills menors
d’edat.
Tot i que en Roger és fill de Barcelona i la Sylvia de Girona, aquest matrimoni no va aterrar al nostre
poble per casualitat... La mare de la Sylvia és filla de Torroella i el seu pare de Cassà de Pelràs. La
Sylvia, fins que va tenir 17 anys, va passar tots els estius a l’Estartit, ja que els pares hi tenien casa.
La seva àvia regentava una botiga de souvenirs al Passeig de Torroella, “Novedades Katy”; avui dia
ja no hi és però encara recorda amb recança el paper d’embolicar... tenia els mateixos colors que
el que fa servir actualment la pastisseria de Can Batlle de Torroella! En Roger, fill d’un barceloní
i una manresana, malgrat que haver viscut sempre a Barcelona també era un gran coneixedor
i admirador d’aquesta zona i els estius freqüentava molt Tamariu i altres pobles de l’Empordà.

Confessen que l’únic aspecte que els va costar més va ser el fet d’haver de treure els fills de l’escola
per escolaritzar-los en un altre centre. Això sí, va ser una decisió convençuda de la qual avui dia
no se’n penedeixen: buscaven bàsicament una vida més tranquil·la, menys estressant, tenir més
contacte amb la natura, més temps per dedicar als nens, establir una relació més propera amb la
gent... És a dir, més qualitat de vida, i totes aquestes expectatives s’han complert.
Pel que fa als desavantatges de la seva vida rural esmenten el fet de no poder disposar d’una
xarxa de transport públic per fer desplaçaments tan necessaris com anar a treballar, al metge,
o a fer tràmits amb les administracions i creuen necessari que a Gualta hi pari alguna línia de
transport. També reclamen mesures de seguretat en el tram de la carretera de Torroella a Gualta
i en concret en el revolt on es troba l’entrada i sortida del camí que va fins al seu mas.
Quan els preguntem si amb el transcurs del temps enyoren la seva vida a ciutat coincideixen a
dir que en absolut, que no troben a faltar el ritme de vida urbà i que, ara per ara, no hi tornarien.
Tenen la sort, a més a més, que la família hi ve sovint a veure’ls i que les trobades són més
intenses.
Ah! I no es volen acomiadar sense que quedi constància que estan encantats de comptar amb
una botiga com la de Queviures Muriscot, pel tracte que els donen i perquè hi ha de tot!

Text: M. Eugènia de Gispert Arnó
Fotografia cedida per: família Gilabert Miàs

El 2002 van comprar el Mas Canyet de Gualta, una finca en ruïnes que restava abandonada des
de feia uns 60 anys. Els darrers propietaris hi havien intentat muntar una indústria de curtir pells,
tenien bestiar, els escorxaven i en curtien la pell, però no els va funcionar. I és que el nom del mas
prové de “canyet”, lloc on es llencen o s’enterren les bèsties mortes. Aquest fet que explica la gran
fertilitat de les terres que l’envolten i els Gilabert Miàs ho han sabut aprofitar: cultiven un hort, hi
tenen pomeres, oliveres i hi fan créixer userda per als cavalls.
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La decisió de deixar la ciutat per venir a viure a poble no els va costar gaire. L’arribada de la crisi,
el fet que la Sylvia s’hagués de traslladar cada dia a Girona per anar a treballar i la crispació que
es respirava a Barcelona els va empènyer a fer el pas. Amb el canvi tot eren avantatges: a Gualta
ja hi tenien el mas, en Roger podia fer la seva feina a distància (és soci d’una productora de
Barcelona i també treballa en la reconstrucció de cases i masies) i ella també hi guanyava temps
pel fet de tenir més a prop el seu centre laboral (titulada en psicopatologia i salut, treballa per a
una fundació d’ajuda a malalts de càncer).
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Serveis Integrals Espais Verds Empordà, SL
c/ Güells, 12 1r 17001 Girona
mòbil
Família Gilabert Miàs al Mas Canyet de Gualta
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Familia Gilabert Mias: del barri de
Gràcia de Barcelona al Mas Canyet de
Gualta

629 49 28 29

2015
25 de juliol - SOPAR POPULAR I HAVANERES a la Plaça Major, amb l’actuació
d’Els Cantaires del Montgrí
26 de juliol - TEATRE a la Plaça de l’Església. “Assassinat d’un
escriptor”, a càrrec d’ Els Esperrucats de Gualta
Montse Janoher - A l’entrada
1r Premi / Categoria: Troncs

Dolors Agustí - El pont
2n Premi / Categoria: Troncs

25 de juliol - Lliurament de premis del CONCURS DE FOTOGRAFIA
Gualta i els seus voltants

Maria Mayol - Colors al cel
1r Premi / Categoria: Anxanetes

Alexandra Tarradas - El sol es pon
2n Premi / Categoria: Anxanetes

30 de juliol - CONCERT a la Plaça de l’Església, amb
la Cobla La Principal de la Bisbal que malgrat la pluja
vam poder acabar el concert dins l’esglèsia

Dolors de las Cuevas - Posta de sol
3r Premi / Categoria: Troncs
30 de juliol - VERMUT/APERITIU i SARDANES a la
Plaça Major, amb la Cobla la Principal de la Bisbal

31 de juliol - JAZZ SESION a la Plaça de l’Església, amb
Moggari Jazz

* Ball de Nit i Nit Jove,
26 de juliol - FESTA DE L’ESCUMA a la Plaça Major, a
càrrec de Diverfesta

26 de juliol - TALLER DE XANQUES a la Plaça Catalunya,
a càrrec de Mai Farts Cultura

actes programats suspesos
30 de juliol - SARDANES a la tarda

a causa del mal temps

Castanyada popular (24/10/15)
Castanyada popular a la Plaça Major, amb l’actuació de Salsa Jove.
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1a Cursa Americana de Gualta (01/08/15)
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Concentració a la Meridiana de Barcelona en motiu de
la celebració de l’Onze de Setembre (11/09/15)

Dia mundial de les aus
(04/10/15)
Activitat sobre l’anellament científic d’ocells organitzada a Gualta,
emmarcada dins el conveni de col·
laboració entre el Consorci del Ter
i Dipsalut “Salut i Natura a la vora
del Ter”.

Marató de TV3 (13/12/15)

Festa en agraïment al Mossèn Rossend, als
més de 25 anys a les nostres parròquies de
Serra de Daró, St. Iscle d’Empordà, Gualta,
Fontanilles i Llabià.

Caminada, xocolatada, tallers de decoració de nadal i xerrada
a Fontanilles en motiu de la 24a edició de la Marató de TV3 per
combatre la diabetis i l’obesitat. Amb aquests actes solidaris,
organitzats pels Ajuntaments de Gualta, Fontanilles i Serra de
Daró, es va aconseguir recaptar 1.007 euros.

Fent el pessebre a
l’església de Gualta (23/12/15)
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Homenatge a Mn. Rossend (14/11/15)

Missa del Gall a Serra
de Daró (24/12/15)
Celebració de la Missa del Gall a l’església
de Serra de Daró, amb l’actuació musical de
l’Ona Vilà i la Núria Fontdevila.
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Missa de Nadal (25/12/15)
Missa de
Nadal a
l’església de
Gualta, amb
actuació
musical
dirigida per
en David
Granato

Arribada dels Reis a Gualta (06/01/16)
Sopar de l’Home gandul al Local Social (30/04/16)
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Família Giotgiana Mihai

Família Negre Vilà

Família Pujadas Martínez

Família Grau Valdivieso

Sopar de la Dona al Local Social (08/03/16)
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Revetlla Popular de Sant Joan (23/06/16)

Actuació del Cor Malodes a l’església de
Gualta, sota la direcció de David Granato

Revetlla de Sant Joan organitzada per veïns del poble als jardins del Pont.
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Festival ÍTACA (18/06/16)

Joan Colomo
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Cor Malodes (22/05/16)
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El Petit de Cal Eril

R.P. REGALS, S.L.
Tel. 972 76 19 64

C/ Roser, 6
17257 Torroella de Montgrí

L’escriptor palafrugellenc Josep Pla, en el seu llibre El meu país a les seves Reflexions sobre l’Empordà
descriu el Ter com un riu que, com tots els rius no separa: uneix i, si tingués els ponts que hauria de tenir,
encara uniria més. Gairebé 60 anys després, la continuada sobreexplotació de les seves aigües ha forjat
la unió de comunitats de regants, usuaris particulars, municipis i consells comarcals amb un mateix
desig: defensar el Ter, preservar el seu cabal i gestionar un ús racional i sostenible de les seves aigües.
Amb aquest objectiu s’han constituït darrerament al nostre territori diversos organismes multisectorials
com el Consorci del Baix Ter i la Junta Central d’Ususaris d’Aigües del Baix Ter: en aquesta secció ens fan
una diagnosi de la situació actual i de les polítiques transversals i de consens que estan duent a terme
sobre la planificació i gestió de l’aigua i, així mateix, ens avancen els nous reptes de futur.
Davant aquesta problemàtica, no en va Josep Blay Coll, professional de l’agricultura i col·laborador
habitual de la nostra revista, també ens parla en aquesta edició de la seva preocupació per les greus
conseqüències de la sobreexplotació i el mal ús que fem de l’aigua, com diu ell, el bé més indispensable
de la natura...
M. Eugènia de Gispert i Arnó

El Consorci del Ter: un organisme al servei dels ajuntaments riberencs
El Consorci del Ter (antigament anomenat Consorci Alba-Ter) és un ens supramuncipal format per
60 ajuntaments i 5 consells comarcals de la conca del Ter, que treballa des del 1998 per mobilitzar
els recursos econòmics que permetin executar actuacions en el territori que configura l’entorn fluvial
del riu Ter en quatre àmbits d’actuació, patrimoni natural, patrimoni cultural, promoció econòmica i
turisme, i comunicació i sensibilització. Des dels seus orígens, quan es va crear gràcies a fons europeus,
ha treballat per tal que l’aigua i l’àmbit fluvial esdevinguin elements d’identitat i singularitat de la conca
del Ter, prioritzant un bon estat ecològic i compatibilitzant-lo amb el desenvolupament d’activitats
econòmiques, socials i culturals de manera sostenible i coordinada.

36

Revista de Gualta

Medi Ambient i Territori

Medi Ambient i Territori

Units pel recorregut d’un riu, el Ter

es van recuperar zones d’inundació temporal i es van
realitzar actuacions d’ordenació d’ús públic. El projecte
es va donar a conèixer a través de visites, xerrades i una
exposició itinerant que va permetre arribar a més de
3.000 persones de la conca del Ter. Aquest projecte va
permetre, a més de fer una important tasca en l’àmbit
educatiu, pedagògic i de sensibilització pública, implicar
moltes entitats conservacionistes del territori, a través
de diferents accions (campanya educativa, accions de
seguiment tècnic, etc.). D’altra banda, es va treballar
amb empreses del Tercer Sector (Centres Especials de
Treball), les quals van realitzar gran part les actuacions
previstes en el marc del Projecte LIFE (plantació d’arbrat,
millora dels boscos de ribera, realització d’itineraris d’ús
públic, etc.).
D’altra banda, actualment s’està desenvolupant el LIFE
Potamo Fauna (www.lifepotamofauna.org), projecte que
treballa per recuperar les poblacions d’algunes espècies
de fauna fluvial amenaçada, com el cranc de riu autòcton,
les nàiades (algunes espècies de les quals són presents
al mateix municipi de Gualta), els amfibis, les tortugues
d’estany o els peixos autòctons.
Caiac al tram de Colomers a Verges i
Durant els darrers anys, el Consorci del Ter ha encetat
anellament d’ocells al Daró a Gualta
una nova línia d’activitats, adreçades a donar a conèixer
el patrimoni del Ter als habitants de la seves conques,
a través de propostes atractives de descoberta de l’entorn, com és el caiac, la bicicleta, excursions
naturalistes, anellament d’ocells, descoberta de rats-penats, tallers de plantes medicinals, pesca
científica, etc. Han tingut una gran acceptació i són una valuosa eina per la sensibilització ambiental.

Un dels principals objectius del Consorci del Ter és mobilitzar els recursos econòmics que permetin
executar actuacions en el territori que configura l’àmbit fluvial del riu Ter. L’existència d’aquest ens
supramunicipal és una oportunitat per aconseguir una ordenació global i integral d’aquest riu com a
eix vertebrador d’un territori ric i heterogeni. Durant la seva trajectòria el Consorci ha aconseguit una
inversió de més de 7 milions d’euros a la conca del Ter amb una aportació dels ens consorciats de poc
més del 10% del total.

Una altra de les línies de treball del Consorci del Ter és la recuperació del conjunt de recs històrics que
configuren la plana del Baix Ter, alguns dels quals transcorren pel municipi de Gualta; són un patrimoni
natural, cultural i paisatgístic extraordinari. Actualment, fruit de l’entubament i la transformació per
modernitzar els regadius de la plana empordanesa, han perdut la seva principal funció, la de proporcionar
aigua als conreus de regadiu, els horts, els farratges, els arrossars, etc. A més, el seu progressiu
abandonament ha provocat l’empobriment dels seus hàbitats i un deteriorament dels marges.

El Consorci del Ter és una entitat reconeguda internacionalment per la seva tasca en la concepció i
desenvolupament d’un projecte global de cohesió territorial a través de la potenciació de la identitat
territorial, cultural, social, econòmica i ambiental articulada entorn de l’eix natural del Ter.

Tanmateix la importància dels recs històrics del Baix Ter, fins i tot amb un cabal menor i un ús molt inferior
al que han tingut tota la vida, és molt evident, sigui perquè nodreixen els aqüífers, pel seu intrínsec valor
patrimonial i cultural, per la definició paisatgística de la plana, i per la presència d’espècies faunístiques
com les nàiades, llúdrigues, blauets, anguiles, martinets, etc. Per altra part, també són elements clau per
al bon funcionament dels sistemes d’aiguamolls del Baix Ter, al qual nodreixen d’aigües de tota la plana
i permeten que aquests espais aquàtics acullin hàbitats prioritaris a nivell europeu.

L’any 2004 va ser reconegut internacionalment amb el Premi Internacional de Dubai sobre les bones
pràctiques per a la millora de les condicions de vida que atorga el Comitè Hàbitat de les Nacions Unides
i la Municipalitat de Dubai, i el 2015 el projecte coordinat per l’ens “Recuperació d’hàbitats riparis del
riu Ter (Riparia-Ter)” ha estat seleccionat per la Unió Europea com uns dels 13 millors projectes Life
avaluats el 2014 d’un total de 46. És la primera vegada a Catalunya que es distingeix un projecte LIFE en
la modalitat natura.
En aquests gairebé 18 anys de trajectòria el Consorci del Ter ha portat a terme actuacions de millora i
recuperació de la vegetació de ribera del riu, així com actuacions de manteniment i millora d’aquestes
ribes al Ter i al Freser; també ha obtingut finançament (250.000 euros) a través del programa europeu
Interreg IIIB Mediterrània Occidental per la recuperació i valorització d’elements patrimonials per
l’execució del projecte “Vies d’Aigua: Valorització del patrimoni cultural material i immaterial i del paisatge
de les regions dels rius europeus” (2005-2007). D’altra banda, en el programa comunitari de Cooperació
Territorial (POCTEFA) dels anys 2009-2011 el Consorci del Ter va poder portar a terme actuacions de
conservació i valorització del patrimoni tant natural com cultural amb un import de 370.000 euros. A
més, en l’àmbit de la promoció econòmica ha implementat per dinamitzar el territori com a producte de
turisme sostenible, la Ruta del Ter. Es tracta d’un itinerari que uneix dos pols d’atracció natural i turística
com són els Pirineus i la Costa Brava.
En relació als projectes LIFE, l’any 2013 va finalitzar el LIFE Riparia-Ter (www.liferipariater.com). Els
fons europeus rebuts, la meitat del cost del projecte -823.705,15 euros- van permetre millorar els
boscos de ribera a través de treballs forestals, control d’espècies invasores i reforestacions. També

Alhora, suposen un important element per a la gestió de l’aigua, atès que minimitzen els riscos d’inundació
en moments de fortes pluges i alhora dilueixen les aportacions d’aigües d’escorrentia superficials,
d’excedents de regadiu i, en alguns casos, d’aigües residuals, a més de diluir i evitar la salinització en
alguns àmbits més propers als espais litorals.
A més d’aquests valors ecològics, tenen alhora unes
grans potencialitats com a elements de dinamització
territorial i ús públic, com seria l’adaptació d’itineraris
ciclables i senderistes als seus marges, que permetin
dotar d’una oferta atractiva per a aquest turisme cada
vegada més important i notori a casa nostra, com
demostra l’ús de la Ruta del Ter (www.rutadelter.cat),
gestionada per part del Consorci del Ter. L’itinerari
ofereix la possibilitat de conèixer i descobrir el riu Ter des
del seu naixement a Ulldeter (Setcases), a 2.200 metres,
fins a la desembocadura a la Mediterrània, a la Gola del
Ter (Torroella de Montgrí-l’Estartit). És un itinerari que
convida a recórrer el riu amb els cinc sentits, fent ús dels

Els recs, meandres i braços fluvials del Baix
Ter són hàbitats molt valuosos
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Sortida del Repte del Ter i imatge del photocall, ruta en bicicleta i ruta a peu
A més, en els últims estius s’han instal·lat dos photocalls promocionals de la Ruta del Ter a l’estació
d’esquí i muntanya Vallter 2000 amb la seva col·laboració, on els visitants es poden tirar una fotografia
a l’inici de la ruta a peu o en bicicleta.

Mapa del traçat de la Ruta del Ter
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camins ja existents, i a descobrir un territori ric en patrimoni històric i cultural, fauna, flora i paisatge.
Bona part del curs del Ter està inclòs en la Xarxa Natura 2000.
El març del 2014 amb l’objectiu de fer una
aposta decidida per dinamitzar el territori
per on transcorre la Ruta del Ter es va posar
en marxa una nova iniciativa, el Carnet Ruta
del Ter. D’aquesta manera, els establiments
col·laboradors s’impliquen en la Ruta, ja
que són els punts que segellen el carnet, i
d’altra banda, els visitants s’obliguen a parar
en aquests establiments segelladors, fet que
indirectament afavoreix el consum o visita en
aquests punts. Els establiments i oficines de
turisme col·laboradors estan identificats amb
un adhesiu concret.
El carnet es pot aconseguir en format retallable
en el fulletó de la Ruta del Ter –que es troba en
els establiments adherits a la campanya- o es
pot descarregar i imprimir de la pàgina web de
Imatge de l’adhesiu i tram de la Ruta del Ter entre el
la Ruta on hi ha un apartat específic. En total
Ripollès i Osona
hi ha 14 controls de pas dividits en tres trams:
Ulldeter-Montesquiu, Montesquiu-Susqueda
i Susqueda-la Gola del Ter. Dins de cada tram hi ha unes caselles
buides, que són l’espai on s’ha d’incloure el segell. De les 14 caselles
se n’han de segellar un mínim de 8 i almenys una ha de ser de cada
tram. Una vegada segellat es pot enviar una fotografia per correu
electrònic al Consorci del Ter. Verificat el seu contingut, s’envia un
diploma personalitzat que acredita haver realitzat la Ruta del Ter;
també s’entra en el sorteig d’un cap de setmana en establiments
de la Ruta del Ter i/o activitats complementàries. Tots els regals són
gentilesa dels establiments col·laboradors i en el temps de vigència
ja s’han realitzat tres sorteigs.
Imatge del carnet que es pot
descarregar a la pàgina web
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La Ruta del Ter, també dinamitza l’entorn amb altres iniciatives engegades en els últims anys com
l’edició del Repte del Ter, incialment BiciTrailTer, actualment TER BIKE EXPERIENCE des del 2016. Es
tracta d’una marxa esportiva en bicicleta pel traçat de la Ruta del Ter que consisteix a recórrer els
aproximadament 200 quilòmetres en un dia. L’última edició, del 2015, va comptar amb 246 participants.

Per continuar dinamitzant el territori, en els últims anys, la Ruta del Ter també s’ha articulat amb noves
rutes sota el paraigua de “Rutes dels afluents” que connecten amb la Ruta del Ter. Les ja creades i
implementades són la Ruta del Gurri que uneix Vic i Roda de Ter i la Ruta del Freser de Vall de Núria a
l’aiguabarreig amb el Ter a Ripoll. Des del Consorci del Ter també es treballa amb altres com són la Ruta
de la Riera de les Gorgues o la Ruta de l’Onyar.
Consorci del Ter
www.consorcidelter.cat
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PRINCIPIS CONSTITUTIUS
La Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter és una corporació de dret públic creada el 2014 per a
protegir l’aigua del riu Ter i els seus aqüífers i vetllar perquè la seva disponibilitat, tant en quantitat com
en qualitat, quedi garantida per a tots els usos, és a dir: el proveïment municipal dels 40 municipis de
la plana del Baix Ter que en formen part, el desenvolupament de l’agricultura, el turisme i la indústria,
i el sosteniment hidroecològic dels recs històrics, les zones humides i el paisatge.
Aquests principis de defensa de l’aigua del Ter i dels seus aqüífers es fonamenten en un model de gestió
hidrològica de base territorial local i, al mateix temps, compromès en participar i incentivar la idea d’un
acord per a la gestió hídrica nacional, de més ampli abast, assentat en el principi de mancomunitat
territorial, que permeti afrontar amb racionalitat i cooperació les estructures que han de satisfer les
necessitats actuals i futures d’aigua al país.
FUNCIONS
Els eixos que vertebren el seu funcionament són el bon ordre dels aprofitaments, el dret a l’ús de
l’aigua per part dels ciutadans i les activitats, i la participació de l’usuari en la presa de decisions, tant
les referents a la gestió de l’aigua com a la implementació de mesures per al seu ús sostenible. Tot ells
són principis que comparteixen la motivació dels postulats de la Directiva Marc de l’Aigua (2000/60/CE)
i tenen la particularitat afegida que s’exerceixen des de la proximitat del territori.
Les funcions que desenvolupa la JCUABT són les de gestió, planificació i control de les aigües i el seu ús,
l’aplicació de programes d’eficiència, la contenció de la salinitat i la sobreexplotació, la recàrrega dels
aqüífers i les zones humides, i la millora de la circulació dels cabals del riu, els recs i el regadiu.
ÀMBIT TERRITORIAL
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La Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter comprèn l’àmbit de les masses d’aigua superficial i
subterrània que discorren dins la delimitació de l’anomenada Massa 33 o Fluviodeltaic del Baix Ter.
Engloba el curs baix del riu Ter des de Celrà fins a l’Estartit, el riu Daró i la riera de Pals, des de Palafrugell
i la Bisbal fins a l’Escala. Aquest àmbit també inclou les aigües subterrànies dels aqüífers de la plana
al·luvial del Baix Ter, l’aqüífer de la cubeta de Celrà i els aqüífers del Daró i la cubeta de Palafrugell.
Els 40 municipis que la constitueixen són: Albons, Begur, Bellcaire d’Empordà, Bordils, Celrà, Cervià de
Ter, Colomers, Corçà, Cruïlles, Garrigoles, Monells, Sant Sadurní de l’Heura, Flaçà, Foixà, Fontanilles,
Forallac, Gualta, Jafre, la Bisbal d’Empordà, la Pera, la Tallada d’Empordà, l’Escala, Palafrugell, Palausator, Pals, Parlavà, Regencós, Rupià, Sant Joan de Mollet, Sant Jordi Desvalls, Sant Julià de Ramis, Sant
Martí Vell, Serra de Daró, Torrent, Torroella de Montgrí, Ullà, Ullastret, Verges, Viladamat i Vilopriu.
També en formen part: la Comunitat de Regants de la Presa de Colomers, la Comunitat de Regants del
Rec del Molí de Pals, la Comunitat de Regants de Cervià-Sant Jordi-Colomers, i la Comunitat de Regants
de la Séquia Vinyals, amb gairebé 10.000 ha de regadiu, a més d’aproximadament un miler de pous.
MOTIVACIÓ
La creació de la Junta és la resposta que dóna el territori a una reivindicació racional de protecció del
riu Ter i els seus aqüífers, i que té la justificació en la funció bàsica que la seva aigua desenvolupa en
el creixement socioeconòmic d’aquest ampli territori, que s’estén des de l’entorn de Girona fins a la
plana baixa del riu, capdavanter del país en activitat turística de qualitat i sòlid referent en el conjunt
de la seva producció agrícola.
Un model de progrés: a més de sustentar l’economia d’aquesta zona, l’aigua del Ter alimenta paisatges
que són reservoris de biodiversitat i de natura. L’existència de dos Parcs Naturals vinculats a la plana
baixa del riu són una mostra de l’interès que susciten els valors naturals de la zona. D’altra banda, el
territori enforteix cada vegada més la consideració d’aquests valors i del paisatge rural, hídric i agrícola
com un actiu del model de progrés dels seus municipis i, a ensems, com a elements gratuïts i de
proximitat per a la millora de la qualitat de vida de la seva població.
La solidaritat hídrica amb el país: les funcions del Ter ultrapassen, tanmateix, el seu àmbit hidrològic,
doncs és sobradament coneguda la solidaritat hídrica que aquest riu exerceix pel conjunt del país,
des de fa dècades i colze amb colze amb la conca del Llobregat. Una solidaritat que des de fa 50
anys ha permès satisfer la demanda d’aigua de la ciutat de Barcelona i del seu entorn metropolità,
urbà i industrial, generant una riquesa i uns nivells de prosperitat incalculables que han repercutit
positivament a tot el país. La solidaritat històrica del Baix Ter ha estat exemplar, doncs s’ha exercit
sense condicions i malgrat el cost no innocu que la transferència d’aigua ha tingut sobre l’economia,
els valors naturals i el paisatge del territori cedent. La predació hidrològica, amb una derivació de cabal

que bé fàcilment ha superat els 200 Hm3/any de mitjana del període, ha transformat el paisatge, el sòl,
els aiguaneixos i els costums, a més de malmetre fortament la dinàmica hidrològica natural i els valors
ecològics autòctons del Baix Ter.
Les problemàtiques de l’aigua al Baix Ter: les problemàtiques de l’aigua al Baix Ter són prou conegudes
atès la divulgació que es fa dels estudis i controls que es duen a terme des del propi territori,
l’administració, diversos col·lectius i les universitats. Els indicadors hidrològics i ecològics que registren
l’evolució de l’aigua del Ter posen de manifest una persistent pèrdua de qualitat dels ecosistemes
vinculats al riu i a les zones humides de la plana del Baix Ter, així com també un descens dels nivells
freàtics i de la qualitat de les aigües subterrànies, principalment per salinitat, presència de biocides i
nitrats. No en va, les masses d’aigua superficial i subterrània del Baix Ter es troben en situació de risc
quantitatiu i qualitatiu segons es desprèn dels estudis d’actualització del seu estat que es realitzen
en el marc dels Plans de Gestió regionals requerits per la Directiva Marc de l’Aigua. A banda dels
problemes que manifesten els indicadors hidrològics i ecològics de la zona existeix també una
important problemàtica associada al risc de restriccions d’aigua per a regadiu, amb possibilitat real
d’elevades pèrdues de producció. En la mateixa línia, el risc imprevisible de col•lapse dels principals
nuclis de proveïment d’aigua al sector turístic i a la població, com per exemple Torroella, Palafrugell i
l’Escala és una possibilitat que no es pot negligir.
Una reivindicació històrica: des de terres gironines, la reivindicació per a un Ter més digne i la demanda
d’una gestió global de l’aigua per al país ha estat una constant des de fa dècades, amb esforços lloables
de persones, institucions i organitzacions empresarials i agrícoles. No obstant això, i fins i tot després
de la formació viscuda arran de la sequera hidrològica extrema dels anys 2007-2008, cap dels escenaris
polítics que s’han succeït en el país ha atès amb suficient consideració, fermesa i plantejament de futur
aquesta demanda històrica. És en aquest context, i precisament a partir de la mobilització iniciada
durant la darrera sequera per part de municipis, institucions i col·lectius diversos aigües avall dels
embassaments, que el territori gironí s’organitza i pren un nou rumb, la primera fita del qual és la
creació de la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter.
Una nova esperança pel Ter: en endavant, amb la nova esperança social i política que suposa avui dia
pel país l’afrontament d’una transició nacional cap a un nou estat lliure, la Junta entén que s’enceten
d’altres oportunitats per a capgirar i replantejar estructuralment el funcionament hidrològic del país:
estenent el principi de solidaritat hidrològica al conjunt de les conques del territori català, apostant per
un major acostament i una aplicació real dels postulats de la Directiva Marc de l’Aigua, i executant les
accions necessàries per a rescabalar la desatenció històrica vers el riu Ter i el seu territori.
PROPOSTES PER AFRONTAR ELS NOUS REPTES DE FUTUR
Acord Nacional per l’Aigua a Catalunya: les problemàtiques del Ter i la necessària presa de decisions
que la seva solució comporta, ultrapassa l’àmbit territorial del Baix Ter i se situa en l’àmbit més ampli
d’un Acord Nacional per l’Aigua a Catalunya que permeti la redistribució de la solidaritat hídrica que ha
exercit la conca del Ter, i més concretament el seu curs baix, al llarg dels darrers 50 anys. Per assolir
en un termini curt de temps aquesta fita, la implicació política és determinant atès que, des del punt
de vista tècnic, les solucions són conegudes i en gran part consensuades per diversos especialistes
de renom. A més, moltes d’aquestes mesures, malauradament a excepció del reton del Ter, ja estan
definides en l’informe “L’abastament d’aigua i d’energia a Catalunya” redactat el 2013 per al Consell
Assessor per la Transició Nacional.
Comissió Territorial Tècnica: la creació d’una Comissió Tècnica amb representants territorials de les
diverses conques o dels sistemes de gestió del conjunt del territori català podria ser un primer pas
per a subratllar i validar les propostes de reestructuració hidrològica que el país necessita. La Junta es
postula per a participar constructivament en els treballs d’aquesta Comissió.
Debat territorial: en correlació amb el debat tècnic sembla també necessari un apropament dels
diversos col·lectius del territori amb drets d’aigua, especialment els regants, així com els diversos
consorcis de proveïment de cada territori i els col·lectius proteccionistes. La participació territorial és
bàsica per a assolir la redistribució de la solidaritat hídrica.
Conveni amb el Departament de Territori i Sostenibilitat: finalment, i com a entitat de dret públic amb
competències sobre la gestió de l’aigua a l’àmbit del Baix Ter, la Junta proposa la formalització d’un
Conveni amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat
de desenvolupar un Pla de Protecció de l’Aigua de Baix Ter, en el que s’incloguin les funcions que li
són pròpies i les actuacions necessàries per a garantir la disponibilitat d’aigua per als seus usuaris, tals
com per exemple: l’actualització de la xarxa de control piezomètrica i de qualitat, l’elaboració d’un Pla
Estratègic d’Explotació i de Protecció de les aigües del Baix Ter, el desenvolupament de projectes de
recàrrega, de millora de l’eficàcia dels regadius i de contenció de la salinitat, l’execució de programes
per controlar la contaminació i la sobreexplotació, el desenvolupament i l’aplicació d’un Pla de Protecció
del Subsòl del Baix Ter vinculat als plans urbanístics de la zona.
Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter
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La Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter, una nova esperança per al Ter
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Com passa el temps, ja fa un any que, aprofitant la IX Jornada
d’ANADIAG IBERICA, varem escriure sobre un important
problema de la cirera a les nostres comarques, la mosca
anomenada Drosophila susukii, i ja ens torna a telefonar en
Narcís Sens demanant-nos de publicar un nou article.
Què escriure? Quin tema ens preocupa o ens hauria de
preocupar? Al arribar a can Blay de Gualta (seu d’Anadiag
Ibèrica i de Blay Fruites) em diuen que s’ha acabat l’aigua del
pou. Crec que ja tenim tema .....
Com a professional de l’agricultura, estic altament preocupat,
crec com la majoria dels meus conciutadans, per la utilització
mediàtica del bé més indispensable de la natura: l’aigua. A
més, indignat!, pel menyspreu en que es tracta sovint la
nostra pagesia per l’ús d’aquest preuat mineral.
El veure que els nostres pous estan quedant secs, quan
Gualta tenia històricament un mar soterrani d’aigua dolça,
m’ha fet decidir a posar-me davant de l’ordinador per
escriure algunes reflexions, que fa temps que deixo anar
verbalment, i que probablement pot ser d’interès escriureles i donar-vos-les a conèixer:
• Plou menys o ens mullem menys que abans?. Quan jo tenia
de 11 a 18 anys anava a estudi a Torroella amb bicicleta
o “Vespino” (Torrot per ser més exacte). Sens dubte que
suportava i m’assabentava de totes les pluges. Quin nen o
noi d’aquesta edat no va avui en cotxe a l’escola? Es mulla?
Quan de temps veu ploure?
• Nomes heu de fer que donar un cop d’ull a la taula adjunta.
Una de les estacions més antigues de Catalunya, la de
L’Estartit, gestionada i controlada per en Josep Pascual,
gran amic i conegut per molts de vosaltres, i veureu que
la mitjana de pluviometria de 1967 a 2015 segueix sent de
500 a 600 l/any. Amb grans oscil·lacions, pròpies dels països
mediterranis, que van de 266,7 l el 1973 a 985,7 el 1994. I
torno a preguntar: ara plou menys? O ens mullem menys?
• Es veritat, el 2015 en caigueren només 316,6. Però a 31 de
Maig de 2016 ja en portàvem quasi 300 l.
• Perquè ens enganyen, doncs, dient que hi ha menys aigua
perquè plou menys? Quan, el que realment passa es que
no s’omplen les capes freàtiques. El Ter avui desemboca a
Barcelona. Han canalitzat i impermeabilitzat una part del
Daró, el regadiu i el reg de moli. El Ter ja no dona cabal al
Daró, amb tot això el freàtic no s’omple i, a més, els pous
que, tots coneixeu, treuen gran quantitat d’aigua, a grans
profunditats, per la costa.
• Mireu avui el nostre Daró. Ple d’algues. L’aigua en prou
feines circula. Abans el salt de les “clavegueres” del reg
de moli (aigua del Ter, sí) li donava encara un cert cabal.
Ara, aquesta aigua, va de dret a Pals i a mar per la nova
canonada del Reg de Molí.
• Perquè hi ha menys inundacions? Abans teníem l’aigua a
pocs metres de profunditat (els que teniu pou, només heu
de recordar com estaven), per poc que plogués teníem
el terreny “borratxo”. El Daró i el Ter, amb la brossa que
taponava, deixaven escampar l’aigua i inundaven el nostra
sòl. Ara, quans litres han caure, per omplir el nostre subsòl
sec? Del que els pous estan ja a força més de 20 m de
profunditat.

• Em sap greu quan sento a dir que l’aigua és un bé esgotable;
tal vegada és limitat. Hi ha la que hi ha. L’aigua “no es crea
ni es destrueix”, en tot cas es transforma i “avui s’embruta”.
Ens hem parat a pensar que bevem l’aigua que begueren
i “pixaren” els dinosaures? En diferents formes (líquid,
vapor, gel, ...) es la mateixa, des de fa milions d’anys.
• Si la ciutat de Barcelona, geogràficament, estigués situada
a Vic, avui, no parlaríem de manca d’aigua. Tota la que
va al mar tornaria a baixar pel Ter i a Girona, reservats i
callats com sempre, la seguiríem utilitzant.
• Estic cansat de sentir a dir que els pagesos són els causants
del dèficit hídric, quan són qui torna a la terra l’aigua que
ve de la terra. Pensem que cada vegada que Barcelona
estira la cadena del Wàter, lo que es fa més d’un cop al
dia, envia al mar (i depurada) l’aigua corresponent a regar
1000 Ha de fruiters. I si tenim en compte que, aquests,
només es reguen durant 4 mesos a l’any, si es guardés, en
tindríem prou per regar diàriament les 3000 Ha de fruiters
de Girona. En canvi, va al mar, o a la desembocadura del
Llobregat, diuen ara, sense omplir cap conca de les que li
corresponen.
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Què se n’ha fet de la nostra aigua???

• Tots els pobles de la vall del Ter consumeixen de manera
directe o indirecte l’aigua reciclada (o no) del poble anterior.
Perquè Barcelona no pot tornar l’aigua que llença al mar?
• Ens hem parat a pensar que, si quelcom important s’ha
aconseguit els darrers anys, és que el Ter desemboqui
a Barcelona, sense veure ni tocar la terra que hauria de
“prenyar”, ni cap altra, sinó sols passant per un seguit de
canonades tancades?. Com a molt surt a l’aire el temps de
sortir d’una aixeta per rentar-nos les mans, dutxar-nos o
passar per la tassa del wàter.
• Les canalitzacions impermeables dels regadius, només
porten a que les nostres capes freàtiques no es puguin
omplir i siguin cada dia més baixes. Lo que obliga encara
a regar més per mantenir els nostres conreus.
• Us convido a anar un dia a la desembocadura del Daró (o
del reg de Moli). Veureu la quantitat d’aigua que en surt.
Tot l’hivern igual, l’estiu igual. No havia sortit mai tanta
aigua abans de les canalitzacions. Tota aquesta deixa
d’omplir el nostre sòl.
• Ara es parla de que ens volen obligar a regar per degoteig,
si bé molt eficient tècnicament, no contribueix en absolut
a reomplir el nostre subsòl, i us garanteixo que obliga a
consumir més aigua que amb el reg tradicional.
• Sens dubte, serà un gran èxit de la nostra estimada “
nació” aconseguir el mateix amb el Segre, l’Ebre, el Roina,
o qualsevol que se li posi al davant!!!!. Tots podem ser
ecologistes mentre tenim l’aigua a l’aixeta i la panxa
plena!!!.
Benvolguts lectors, Pot ser Barcelona la Capital de
Catalunya. Però la resta de territori també existeix. Cada
dia que passa em sento menys representat i políticament
menys atret per aquesta gran ciutat. No sé si tindrem mai
cap selecció esportiva catalana, però, a aquest pas, de
ben segur, que aconseguirem, i amb èxit!!!! Que bona
part de la fertilitat de la vall del Ter surti per les cloaques
de Barcelona i la que queda, ja ens en cuidem nosaltres
d’enviar-la directament al mar.
Josep Blay Coll
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QUI ÉS EL MOSQUIT TIGRE?
El mosquit tigre (Aedes albopictus) va arribar a Europa procedent dels EEUU (Ravena, Itàlia.1994),
i deu anys més tard ho va fer a Catalunya per l’àrea metropolitana de Barcelona (Sant Cugat
del Vallès, 2004). A la demarcació de Girona el 2008 es va iniciar el “Programa de Vigilància del
Mosquit Tigre” i ja el vàrem detectar en quatre municipis de la comarca de la Selva: Lloret de
Mar, Blanes, Tossa de Mar i Vidreres. A partir d’aquí i, d’una forma lenta però inexorable, ha anat
colonitzant la gran majoria de poblacions. Ha trigat 4 anys a escampar-se per la totalitat dels
nuclis urbans i créixer amb densitat per fer-se molest.
El mosquit tigre (Aedes albopictus) és una espècie d’origen asiàtic i
amb un gran potencial invasor. Per poder entendre com funciona
cal conèixer bé el seu cicle biològic. El seu hàbitat larvari natural
son els forats dels arbres, i la gran capacitat colonitzadora rau
en el fet d’haver-se adaptat a dipositar les postes en qualsevol
recipient o objecte que pugui mantenir aigua estancada.
Les femelles posen els ous en sec, a la paret interior d’aquests
recipients, i quan l’aigua entra i aquests ous queden submergits,
eclosionen i surten les larves. El cicle larvari és aquàtic i dura
una setmana (a la temperatura de l’estiu), posteriorment fa la
metamorfosi i es converteix en mosquit adult, moment en que surt
de l’aigua. Després d’aparellar-se, la femella haurà de picar per
obtenir un aliment suficientment nutritiu per poder generar els ous.
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L’èxit en la seva dispersió a nivell mundial ve donat per haver
colonitzat els pneumàtics vells, en el interior dels quals hi
ha dipositat els ous. Com que l’home mou aquests residus
d’un continent a l’altre (per processar-los a les fàbriques de
reciclatge), amb ells viatgen els ous i d’aquesta manera el
mosquit tigre pot arribar a noves destinacions molt allunyades
les unes de les altres (milers de quilòmetres). Un cop arriba a
un lloc, l’home també ajuda a dispersar-los d’una altra manera,
ja que els adults tenen una tendència molt marcada a entrar
dins dels cotxes; a partir d’aquest fet, aquests adults poden
desplaçar-se distàncies mitjanes de centenars de quilòmetres.
És així com majoritàriament es dispersa dins d’un país o d’un
continent, seguint les principals vies de comunicació, mentre
que de forma natural, amb el seu propi vol, tan sols és capaç
d’avançar uns pocs quilòmetres l’any.
Un altre fet remarcable que explica el seu èxit com a invasor,
és que no diposita tots els ous en un mateix lloc, sinó que els
va repartint pels diferents recipients que pugui trobar. Podríem
utilitzar aquella expressió de que “és millor no posar tots els
ous al mateix cistell”, i que el mosquit tigre se la fa seva. Això
també vol dir que en un mateix lloc es poden acumular ous
de diferents femelles. Els adults nascuts en un mateix lloc ho
solen fer a la vegada, de fet primer naixent els mascles, els quals
esperen l’arribada de les femelles per aparellar-se amb elles, i
posteriorment elles, aniran a buscar un aliment nutritiu com és
la sang i començaran a picar.

Imatge dels ous, la larva i la pupa
del mosquit tigre

Cicle biològic

en contacte amb aquesta saliva pot reaccionar d’una manera més notable, o si tenim les defenses
baixes, d’aquí que hi hagi gent que reaccioni a les picades del mosquit d’una forma molt notable.
Normalment la mainada i gent gran poden tenir aquest tipus de reacció, però també la població
que no està habituada a viure en contacte amb insectes hematòfags (que ingereixen sang). Com
que el mosquit tigre és urbà, i arriba a pobles on no era habitual la presència de mosquits, això
fa que les picades puguin ocasionar un malestar als veïns poc acostumats.
A part de la molèstia de la picada també hi ha el perill de que amb la saliva, entrin al nostre
cos organismes estranys i provocar-nos una malaltia. Aquest fet és molt poc probable i aquesta
probabilitat o perill serà inferior en la mesura que la població de mosquit tigre (el vector) sigui
menor. En el cas concret del mosquit tigre, resulta que té la capacitat per ser vector d’una
bona colla de malalties víriques, les que més ens han de preocupar inicialment són el dengue
i el chikungunya. Actualment totes dues malalties estan afectant a amplies zones geogràfiques,
en països que són destins turístics molt coneguts i concorreguts. Aquest fet incrementa la
possibilitat de que alguns viatgers portin fins al nostre territori aquestes malalties, i que es
produeixi algun petit brot de transmissió autòctona. Això ja ha succeït, tant amb el dengue com
amb el chikungunya, a països com Itàlia, Croàcia i França. Els darrers casos reportats, han estat
de chikungunya al centre de Montpeller durant el mes d’octubre d’aquest 2014. La única manera
de lluitar contra aquestes malalties és controlant el vector de les mateixes, que en aquest cas és
el mosquit tigre.

EL MOSQUIT TIGRE UN NOU VEÍ
Els mosquits són típics de les zones humides i les seves molèsties sempre han afectat a
les poblacions properes a aquests espais però, amb l’arribada del mosquit tigre aquesta
problemàtica s’ha generalitzat a per tots els municipis de la demarcació de Girona, des de la
costa fins la muntanya ningú s’escapa. L’arribada del mosquit tigre però, ho canvia tot. Què vol
dir això? Estem parlant d’una espècie invasora, que el seu hàbitat de cria es troba dins de la zona
urbana i que la gran majoria dels punts de cria estan dins de l’àmbit privat, possiblement més
del 80%! L’Ajuntament té la responsabilitat de controlar la via pública però, dins l’àmbit privat hi
hem d’actuar cada un de nosaltres. Aconseguir això no és fàcil,
però no impossible. Canviar el hàbits que provoquin situacions
de risc, és un treball que ens portarà molts anys, però nosaltres
mateixos en serem els primers beneficiaris.
Què hem fet per controlar aquest problema?

Distribució mundial

Mosquit tigre picant

El mosquit tigre pica de dia i preferentment ho fa a l’exterior, encara que també pot entrar dins
de les cases. El seu comportament el podríem qualificar d’agressiu, ja que és molt insistent, d’aquí
que sigui un mosquit força molest. Pot picar en qualsevol part del cos, tot i que té certa tendència
a volar baix i picar a les cames. Com tots els mosquits en el moment de la picada, el primer que fan
és introduir una mica de saliva que actua com anticoagulant, i així facilitar l’absorció de la sang.
Aquesta saliva és la que provoca la coïssor. Hem de tenir en compte que és un agent estrany que
ha entrat al nostre cos, el qual, reacciona enviant les seves defenses. Si el nostre cos no ha estat
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El mosquit tigre

Preveient aquesta situació es va iniciar l’any 2008 un “Programa
de Vigilància del Mosquit Tigre” finançat per Dipsalut (Diputació de L’educació és fonamental per comGirona). Aquest programa té com a eix principal la sensibilització de batre el mosquit tigre
la població, per ajudar-la a aplicar de forma correcta les accions de
prevenció dins l’àmbit privat. Per portar-ho a terme, es fan moltes accions, de les quals destacarem
per exemple el “Programa Educatiu”. Cada curs es va a les escoles per parlar amb els nens de 5è
de primària (11 anys), i explicar-los la problemàtica del mosquit tigre (cicle biològic, prevenció, exercici
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Altres accions que es fan per sensibilitzar a la població, són per exemple la distribució de fulletons
informatius a les zones on s’han produït queixes. A la web de l’ajuntament també hi ha tota la informació
sobre aquesta problemàtica, i abans d’arribar al període més crític de la problemàtica (agost-setembre)
algunes emissores de ràdio (CatRadio, SER, Rac105 i Rac1) d’elevada audiència, emeten falques en
aquest sentit. Com podeu veure cada any, i en un constant degoteig, s’està intentant que tota la
població estigui informada de com ha d’actuar per aplicar correctament les mesures preventives.
També hi ha a la disposició de la població un servei d’atenció directa per rebre ajuda a l’hora de
poder localitzar els focus de desenvolupament del mosquit tigre. Les persones que s’han queixat a
l’ajuntament, o al telèfon del Servei, d’entrada han rebut una atenció telefònica per part dels tècnics, i
en els casos que ha calgut, aquestes persones també han rebut una visita a casa seva dels tècnics, els
quals, els han ajudat a cercar les solucions del problema. Això passa per la localització dels punts de
desenvolupament de mosquit tigre, ja sigui dins de la vivenda on en l’entorn de la mateixa, i assessorar
sobre les possibles solucions aplicant les mesures correctores que calgui.
Quina responsabilitat té l’ajuntament?
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L’ajuntament, tal i com hem dit, és el responsable d’evitar que la via pública origini problemes amb
el mosquit tigre. Això vol dir, que l’ajuntament ha de tenir controlats tots els possibles focus de
desenvolupament que hi hagi. Aquests llocs, que són de poca superfície però d’un elevat nombre i
amb una distribució força uniforme, són els embornals, i tenen la funció d’evacuar les aigües pluvials.
El embornals estan dissenyats perquè tinguin un sifó, que té la funció de retenir els materials sòlids
que hi van a parar. Doncs és precisament a les parets d’aquesta zona que hi queda l’aigua estancada,
on el mosquit tigre hi posa els ous i hi pot desenvolupar les larves aquàtiques.
De forma periòdica s’han d’aplicar productes larvicides per controlar-ne aquestes poblacions. Es pot
fer amb ingredients actius d’origen biològic, que podem dir que són els millors que existeixen en el
mercat actual, tant pel que fa a la seva baixa toxicitat, com per la seva eficàcia i preu.
Perquè hem d’actuar d’aquesta manera?
Simplificant, podríem dir que hi ha dues maneres de controlar els mosquits, una és aplicant insecticides
per matar els mosquits adults i l’altra és fent un control de les larves abans que neixin. La millor manera
és d’actuar sobre les larves perquè és molt més selectiu, eficaç i de menor impacte per a la salut i el
medi ambient. Amb el mosquit tigre hem de fer el mateix, però la única i gran diferència és que es fa
necessària la col·laboració de tots, perquè aquesta és la que garanteix el millor resultat. També s’ha
de tenir molt clara una cosa, el mosquit tigre no és un mosquit que faci grans desplaçaments, i si som
capaços de neutralitzar els punts de cria a casa i els seus voltants, el primers beneficiats en serem
nosaltres mateixos. No creieu que val la pena que ens hi esforcem una mica?
Llocs de cria i mesures de prevenció
Us deixem alguns dels llocs més típics de desenvolupament de les larves del mosquit tigre i les
possibles solucions:

Descobreix el territori amb el Geocaching
Què és el geocaching (geocerca)?
El Geocaching (Geocerca) és un joc a l’aire lliure de cerca de tresors amb l’ajuda de dispositius GPS.
Els participants han d’anar a unes coordenades específiques i, un cop a lloc, intentar trobar-hi el
geoamagatall (contenidor) amagat.

Com es juga?
En el seu nivell més simple, el geocaching (geocerca) requereix aquests 8 passos:
1. Registreu-vos per obrir un Compte Bàsic.
2. Visiteu la pàgina “Amagar & Localitzar un geoamagatall”.
3. Introduïu el vostre codi postal i premeu “Cercar” per a veure els que podeu trobar per la vostra zona.
4. Trieu qualsevol geoamagatall de la llista i feu clic al seu nom.
5. Introduïu les coordenades del geoamagatall al vostre aparell GPS.
6. Utilitzeu el vostre aparell GPS per ajudar-vos a trobar el geoamagatall ocult.
7. Si el trobeu, signeu el llibre de registre i retorneu el geoamagatall a la seva ubicació original per tal
que el proper geocercador el trobi en les mateixes condicions.
8. Compartiu les vostres històries de recerca i fotos en línia.
Hi ha molts altres nivells per al joc.

Quines són les normes del geocaching (geocerca)?
1. Si preneu alguna cosa del contenidor, deixeu alguna altra cosa de valor igual o superior.
2. Anoteu els vostres comentaris al llibre de registre (log book).
3. Registreu la vostra experiència a www.geocaching.com

47

Revista de Gualta

Què cal per fer geocaching (geocerca)?
Només necessiteu un dispositiu GPS o un telèfon mòbil amb GPS per a poder anar fins al geoamagatall,
i ser soci de Geocaching.com.

On es troben els geoamagatalls?
Hi ha geoamagatalls arreu del món. Normalment els geocercadors els amaguen a llocs que són
importants per a ells, reflectint un interès o habilitat especial del propietari. Aquests llocs poden ser
molt diversos: un parc local, el final d’una llarga caminada, al costat d’un carrer de la ciutat o, fins i tot,
sota l’aigua.

Hi ha diferents tipus de geoamagatalls?
Sí. Actualment hi ha aproximadament una dotzena de “tipus d’amagatalls”, diferents variants del joc.

Tipus de geoamagatall
Tradicional
Contenidor original de mida variable i més simple a les coordenades indicades que
conté llibre de registre.

Misteri o Puzzle
Pot requerir haver de resoldre trencaclosques complexes amb idees úniques per
determinar les coordenades que no encaixen en altres categories.

Eduard Marquès Mora
Cap del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i del Baix Ter
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pràctic, etc.). La part pràctica del programa, consisteix en cercar larves de mosquit al voltant de la casa
on viu el nen. Al ser menors, els nens van acompanyats d’adults, que de retruc també aprenen a conèixer
el llocs de cria del mosquit tigre, i quines són les mesures de prevenció que s’han d’aplicar, generant un
efecte multiplicador en la transmissió del coneixement que el infants han rebut vers la família.

Multi
Inclouen diverses ubicacions o etapes (amb variants), amb un contenidor físic al punt
final i un llibre de registre.

Letterbox
Utilitza pistes i no les coordenades.

Geotrobada
És un acte d’organitzacions o geocercadors locals. S’especifiquen l’hora i coordenades on
es realitza. Una vegada ha acabat, s’arxiva.
Geotrobada Cache In Trash Out (CITO)
Iniciativa mediambiental de la comunitat amb l’objectiu de netejar i mantenir les àrees
naturals, focalitzades en netejar brossa, eliminació d’espècies invasores, plantar arbres i
vegetació i recuperació de camins.
Megatrobada
Geotrobada on hi han assistit més de 500 persones, que atrauen gent de tot el món, amb
activitats planificades durant un dia sencer o diversos dies addicionals amb periodicitat,
sovint, anual.

Gigatrobada
Semblant a la megatrobada, amb assistències de més de 5000 persones.
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Wherigo™
Crea i juga aventures amb GPS interactuant al món físic real o imaginari (objectes o
personatges) cercant contenidor físic.

HQ Geocaching
Concertant visita per a visitar les oficines de HeadQuarter de Groundspeak a Seattle,
Washington.

Exhibició d’aventures GPS (GPS Adventures Maze Exhibit)
Exhibició d’aventures GPS o varietat local per a ensenyar a tothom la tecnologia GPS i el
geocaching (geocerca).

Lab
Investigació i Desenvolupament de Geocaching HQ. Tipus experimental i extremadament
rar d’innovar i testejar idees noves per millorar el geocaching (geocerca).

Projecte A.P.E.
El 2001, es van amagar catorze geoamagatalls conjuntament amb la 20th Century Fox
per promocionar la pel·lícula El planeta dels simis. Cada geoamagatall representava una
història de ficció en la que els científics revelaven una evolució alternativa dels primats.

Geotrobada 10 anys!
Geotrobades realitzades durant el 30 d’abril al 3 de, maig del 2010 per celebrar els 10
anys de geocaching.

Amagatalls sense localització (inversos)
Geoamagatall deslocalitzat per trobar un objecte específic registrant les coordenades
en comptes d’un tradicional.

Com funciona un GeoTour?
Un GeoTour és una col·lecció de geoamagatalls que proposen una ruta als geocercadors per una zona
específica. Poden ser al llarg d’un camí, en un lloc històric, en un parc i fins i tot al mig d’una zona
urbana. A cada parada, podeu incorporar activitats familiars, fets interessants, històries i les millors
parts del vostre destí.
També us podem ajudar a crear el passaport de GeoTour que habilita els visitants a portar el seguiment
del seu progrés en la seva aventura. Podeu fins i tot recompensar-los amb geomonedes a mida i
traçables.

Qui són geocercadors?
En la nostra comunitat hi ha més de cinc milions de cercadors i en augmentant.
Hi ha geocercadors pràcticament a tots els àmbits demogràfics a més de 180 països arreu del món.
Van des d’estudiants a jubilats.
Amb l’app mòbil, el geocaching (geocerca) és més accessible a geocercadors ocasionals. Les apps dels
telèfons intel·ligents també han facilitat la integració amb els medis socials.

Què farà un GeoTour per la meva àrea?
És més que simplement divertit; és una inversió mesurable al vostre públic objectiu.
Segons la Outdoor Industry Association, les activitats a l’aire lliure generen importants ingressos
econòmics a les empreses relacionades amb allotjaments, restaurants i altres.

Has parlat de traçables. Què són?
Un traçable és una espècie de “peça de joc” física. Els trobareu sovint als geoamagatalls o a les trobades
de geocercadors. Cada traçable porta un codi únic que es pot emprar per registrar-ne els moviments a
Geocaching.com a mesura que viatja al món real. Alguns han viatjat centenars de milers de kilòmetres
gràcies als geocercadors que els mouen de geoamagatall a geoamagatall!
Hi ha tres tipus principals de traçables: Travel Bug, geomonedes i altres traçables.

TIPUS DE GEOAMAGATALLS APADRINATS
Diferents tipus que encara es poden trobar però que no es poden crear a causa de diferents raons.
Virtual
Requereix descobrir una ubicació i no un contenidor. El registre pot variar responent
una pregunta, fer una foto o una activitat visitant les coordenades abans de registrar-lo.
Els geoamagatalls virtuals es consideren punts de ruta a Waymarking.com.
Webcam
Utilitzen webcams existents per monitoritzar diferents àrees. Per registar-la cal posar-se
davant la càmera i fer una captura de pantalla de la webcam.
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EarthCache
Ubicació geològica especial que es visita per aprendre característiques de la Terra, amb
nores educatives en les coordenades.

• Un Travel Bug és una placa traçable que s’adjunta a un objecte al qual els geocercadors anomenen
“autoestopista”. Cada Travel Bug té un objectiu fixat pel seu propietari. Els objectius típics estan
relacionats amb viatges, com per exemple visitar cada país d’Europa o viatjar de costa a costa. Els
traçables Travel Bug es mouen de geoamagatall a geoamagatall gràcies a geocercadors.
• Les geomonedes són monedes creades a mida per individus o grups de geocercadors com una
mena de signatura o targeta de visita. Funcionen exactament igual que els traçables Travel Bug i
s’han de moure a un altre geoamagatall, a no ser que el propietari indiqui el contrari.
• Altres objectes traçables vénen en diferents formats com pegats, clauers i altres. La característica
comuna dels objectes traçables és que porten un únic codi identificador i un text indicant que són
traçables a Geocaching.com.
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No esteu obligats a fer res amb el traçable però si voleu interactuar-hi, hi ha dues opcions.
Moure’l: si voleu moure el traçable a un altre geoamagatall, agafeu-lo. No heu de deixar res a canvi sempre
que esteu disposats a ajudar-lo en el seu viatge. Podeu mirar el seu objectiu entrant el seu codi únic a www.
geocaching.com/track o cercant-lo a l’aplicatiu de Groundspeak.
Quan es pren un traçable d’un geoamagatall i es posa en un altre, és important registrar-ne els moviments.
“Descobrir” el traçable: quan hàgiu vist un traçable, però no l’hàgeu mogut, podeu registrar que l’heu
“descobert”. Per fer-ho us haureu d’apuntar el seu codi (la sèrie única de xifres i lletres que hi porta gravades).

Puc tenir el meu traçable?
Sí, els has de comprar a la botiga de Geocaching, o bé a diferents distribuïdors repartits pel món. Un cop
comprat l’has d’activar i indicar l’objectiu. Deixar-lo en dins d’un amagatall i esperar que d’altres el trobin i
comenci el recorregut.
Narcís Sens

Per què fem ioga?
Moltes vegades es confon la pràctica
del ioga amb una classe més d’exercici
corporal, però el ioga és molt més
que fer exercici físic; amb el ioga no
només treballem el cos donant-li més
flexibilitat, força, resistència i equilibri,
sinó que també aconseguim serenar la
ment i trobar la pau al nostre cor.
Avui dia vivim en un món que es mou molt de pressa, ple d’estímuls i, sovint, massa competitiu i
agressiu. Gairebé tot el que ens envolta emet contínuament soroll com la televisió, la ràdio, el trànsit...
i la nostra ment es veu sempre immersa en alguna activitat audiovisual com la que ens ofereix internet
o la telefonia mòbil. Tot plegat fa que la nostra ment estigui sempre massa activa sense que tinguem
temps per aturar-nos i escoltar el nostre cos i les nostres emocions i tot això fa que ens separem de
nosaltres mateixos i d’allò que som més enllà del que fem.

Entitats, Activitats i Esports
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Què fas quan en trobes un?

Encara que no puguem canviar aquest món ni les seves circumstàncies sí que podem modificar la
nostra relació amb ell. El ioga ens ajuda a serenar la ment, ens connecta amb la nostra respiració i el
nostre cos, ens retorna l’equilibri amb allò que som, amb el que sentim i amb el que fem, i ens dóna
pau al cor canviant la nostra relació
amb nosaltres mateixos i amb l’univers
que ens envolta.
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El pròxim dilluns 26 de setembre, de
20.00 h a 21.30 h, hi haurà una classe
de ioga gratuïta al local polivalent de
Gualta. Hi esteu tots convidats!
Us hi esperaré amb el cor obert!!!
NAMASTE!!!!
Paqui Sánchez

Taller de memòria Gualta 2015 - 2016
El dia 6 d’octubre vàrem començar el cinquè curs de memòria adreçat a dones grans majors de 65 anys
organitzat per l’Ajuntament de Gualta.
En aquest curs treballem el benestar general de les participants des d’una perspectiva integral, amb
l’objectiu de mantenir o millorar per un costat l’estat físic (coordinació, elasticitat, resistència, etc.) i per
un altre costat les funcions cognitives com la memòria, l’atenció, etc., no obstant això, el nostre objectiu
més important és gaudir, aprendre, enfortir el vincle del nostre grup i així crear un espai de trobada on
podem compartir les nostres inquietuds, expressar els nostres sentiments, riure, xerrar, etc.
Les nostres sessions setmanals són molt variades. Normalment comencem amb la revisió de deures
que fem durant la setmana i després fem una mitja hora d’exercicis variats que contribueixen a
mantenir el nostre cos actiu.
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En general aquest és un taller molt divertit i fem de tot. És una gran alegria per a totes nosaltres participar-hi
fer d’aquest espai un lloc màgic on creixem com a persones i com a grup.
Ángela Vergara

Però al nostre taller fem moltes altres coses!!!
També celebrem tots els aniversaris amb exquisits berenars.
Per un altre costat al nostre taller fem sortides
culturals. Aquest any vàrem anar a ver una obra de
teatre a Sant Feliu de Guíxols, “Els veïns de dalt”.
Celebrem a la nostra manera les dates assenyalades
com Sant Jordi o el dia de la dona, amb sessions
especials.
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A continuació fem alguna activitat o joc que ens
permeti treballar els processos cognitius d’una
forma divertida i original.

Casal d’estiu a Gualta
Gràcies a les reformes efectuades al local social, ha sigut
possible el servei de menjador del casalet d’estiu.
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També treballem la creativitat amb manualitats molt originals, com la bota de Nadal, el mural de primavera
i l’ou de drac per Sant Jordi.

Festa de final del casal d’estiu
de Gualta 2015 al pavelló de
Serra de Daró organitzat per
la Xarranka.

Aquest any, una altra novetat, el taller de cuina, per a compartir secrets i receptes!!!
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El sopar popular va començar amb la intenció de reunir la gent del poble, ja que amb la vida
atrafegada que es porta avui en dia costa trobar el moment de relacionar-se. S’ha de dir que va
ser una gran idea, ja que ha tingut i encara té una gran acollida, participant-hi tant la gent de
Gualta, com la de pobles propers. Aquest sopar està amenitzat amb havaneres, contes i rondalles,
música de diversos tipus o bé per algun humorista.
La tasca de Gualta de Festa és, distribuir les taules i cadires a la plaça Major, servir les begudes,
portar el control dels tiquets venuts i repartir el sopar als assistents. I la feina més feixuga, recollir,
plegar taules i cadires i netejar la plaça, per sort, sempre hi ha algú que ajuda.
És de justícia dir que es compta amb la col·laboració d’altres persones del poble, que són les
encarregades de fer el cremat.
El 30 i 31 de juliol, arriba la festa gran!, que segons en quins dies de la setmana cau s’aprofita el
dia 29 de juliol o l’1 d’agost.
Enguany la Festa Major començarà el divendres 29 amb la nit jove, amb l’actuació de Blackiss,
Tingladu i un DJ, aquests seran els encarregats de fer ballar al jovent de la contrada fins ben
entrada la matinada.
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Sopar final de curs d’anglès a Gualta

El dissabte dia 30 hi haurà l’orquestra “La Principal de La Bisbal” durant tot el dia, començaran
amb l’ofici solemne, a continuació es farà la tradicional “Sardana Vermut”, a la tarda concert de
música catalana i a la nit Ball de Festa Major.

La comissió de festes
54

Gualta de festa, és un grup de joves i no tan joves que organitzen els esdeveniments festius i
culturals del poble.
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Ja és una antiga tradició que un grup de persones preparin els actes que es fan al poble. La
darrera comissió de festes, formada per joves del poble i seguint la tendència de molts pobles
dels voltants, van encarregar uns gots reciclables amb d’inscripció “Gualta de festa”. Va ser a partir
d’aquest lema que es va decidir donar aquest nom a la nova comissió, integrada per components
de diverses edats. Alguns d’aquests ja varen formar part de la primera comissió de festes que hi
va haver al poble als voltants dels anys vuitanta.
Quina és la tasca de Gualta de festa? La tasca i la intenció de la comissió és dinamitzar la vida
cultural del poble, així com donar-lo a conèixer, organitzant els diferents actes que es porten a
terme durant l’any.
La primera activitat sol ser el concert “ÍTACA”, aquest no dóna gaire feina, serveix per començar a
escalfar motors de cara a l’estiu que és quan més activa està la comissió.
Es pot dir que es comença amb la revetlla de Sant Pere, és a dir, a finals de juny. L’any passat
aquest sopar va tenir un nom diferent, es va anomenar “sopar d’estiu”, ja que Sant Pere va caure
entre setmana i com tots sabem, no és festiu. Per la qual cosa es va haver de traslladar al cap de
setmana més proper. Aquest any s’havia organitzat pel dia 2 de juliol, sense pensar que era la
festa de Fontanilles, per aquesta raó es va decidir anul·lar-lo. Ja que els gualtencs participen de les
activitats de Fontanilles i els fontanillencs de les de Gualta. Aquest sopar és el que porta més feina
perquè a més de l’organització, s’hi ha
d’afegir la previsió del que cal comprar
pel sopar, ja que el cuinen i serveixen
els membres de la comissió.
Seguidament ve el sopar popular,
el dissabte anterior a la festa major.
Aquest és el tret de sortida dels actes
de la festa més important del poble,
la nostra Festa Major, dedicada als
patrons de Sant Abdó i Sant Senén.

El diumenge dia 31, es començarà al migdia amb una “tamborinada” a càrrec dels “Timbalers” de
Torroella de Montgrí. A la tarda una part del carrer Major acollirà una col·lecció de jocs tradicionals
de fusta gegants, i per acabar d’arrodonir la festa, “Yes the music” ens oferirà un concert a la plaça
de l’Església.
Arribada la tardor també es fa una castanyada
popular, a la plaça Major, bàsicament dedicada
als més menuts, on poden degustar castanyes i
ballar o cantar amb un grup d’animació infantil.
Pels més grans també hi ha moscatell i garnatxa.
Heus aquí un petit tastet dels actes que es
porten a terme al poble durant l’any.
Gualta de Festa agraeix la vostra col·laboració i
us desitja una bona festa major!
Gualta de Festa
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Sensibles amb l’espai públic

Gualta Grup Escribà Interiors líder del Campionat de Catalunya per Equips – Interclubs 2016 i
Fem Gualta venç en la categoria handicap a la prova final d’Interclubs Femení 2016
El cap de setmana del 18 i 19 de juny va tenir lloc la setena i última jornada del Campionat de
Catalunya per Equips FCPP– Interclubs ACPP 2016 a diferents seus de Catalunya, organitzat per
la Federació Catalana de Pitch &Putt.
Pel que fa a la categoria de 1a divisió, aquesta darrera cita va tenir lloc al P&P Teià, on l’equip
empordanès Gualta Grup Escribà Interiors va aconseguir aixecar la copa, una victòria que va anar
d’un cop i un trofeu que des de la tercera jornada de la competició es disputava amb Xerinola
Tennis Mora de Sant Andreu de Llavaneres.
Diego Cano, Fernando Cano, Jordi Corominas, Dani Giménez, Josep Gurillo, Joan Martínez, Josep Martínez, Juan Paz, Pedro Samblas i José Santos són els integrants d’aquest equip masculí guanyador.
En aquesta edició hi han participat un total de 140 equips i més de 1.100 jugadors entre totes les
categories.

Els parcs i jardins del nostre poble són espais per gaudir-ne tots
en el nostre temps d’esbarjo i lleure.
El personal de la brigada de l’Ajuntament, però, es veu obligat
a actuar amb molta freqüència en la neteja i el manteniment
d’aquests espais, per tal que aquests no esdevinguin “camps de
mines” a causa de l’actitud incívica dels qui permeten que els seus
animals de companyia hi facin les seves necessitats.
Amb l’objectiu de garantir una saludable relació dels animals amb les persones en l’aspecte higiènic sanitari
així com una eficaç protecció dels animals, l’Ajuntament va aprovar una ordenança de tinença d’animals,
que es troba publicada al web municipal. L’ordenança estableix deures i obligacions, l’incompliment dels
quals pot ésser susceptible de sancions per als seus infractors.

Espai públic, Convivència
i Civisme

Entitats, Activitats i Esports

Pitch & Putt

La normativa municipal dedica un títol sencer a regular la presència d’animals a la via pública, del qual en
podem extreure els següents deures i obligacions per als posseïdors d’animals.

QUÈ HEM DE FER:
• Dur els gossos lligats, amb la corresponent corretja, collar i en el seu cas, la placa identificativa censal de
l’any en curs que els hagi proporcionat l’Ajuntament
• Retirar les deposicions fecals de l’animal de la part de la via pública que resulti afectada i a dipositar-les
als llocs adequats que estableixi l’Ajuntament
• Tenir cura que l’animal faci les seves necessitats en llocs expressament habilitats ó en tot cas en els
embornals de la xarxa de clavegueres, en la part inferior de la vorada de la vorera ó en els escocells dels
arbres
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D’esquerra a dreta i de dalt a baix: Diego Cano, Pedro Samblas, Josep Martínez, Dani Giménez,
Josep Gurillo, Joan Martínez, Juan Paz, Fernando Cano, Jordi Corominas i José Santos

Així mateix Fem Gualta ha estat líder en la categoria handicap a la prova final d’Interclubs Femení
2016 ACPP 2016 que es va jugar el passat dia 2 de juliol al P&P Mas Pagès. L’equip femení està
format per Cristina Albareda, Isabel Almarcha, Anna Bosch, Bàrbara Bultó, Laura Catalán, Maria
Dolors Ganduxer, Violant Garrido, Carme Giménez, Laura Jackson, Soraya Lassal, Isabel Lligé,
Áurea Pérez, i Elsa Surroca.

QUÈ NO ÉS PERMÈS:
• No es poden deixar les deposicions fecals dels gossos i altres animals a les vies públiques, o a qualsevol
lloc destinat al trànsit de vianants i especialment en els parcs infantils i zones d’esbarjo
• Els animals no poden orinar en els parcs infantils, zones d’esbarjo i façanes d’edificis
• No és permès l’accés d’animals als parcs infantils
• No es pot rentar l’animal a la via pública ni a les fonts, rius o llacs del terme municipal
• Els animals no poden beure aigua en contacte amb els sortidors de les fonts públiques
Francesc Pujades i Roura

D’esquerra a dreta: Laura Jackson, Bàrbara Bultó, Isabel Lligé i Cristina Albareda

Text: M. Eugènia de Gispert
Font: Pitch & Putt Gualta - www.gualta.com

Festa Major de Gualta 2016
DISSABTE, 23 de juliol
21:30 h

SOPAR POPULAR, a la Plaça Major amb l’actuacio de Kirtana

Exposició de pintures d’en Salvador Tarradas Ustrell a l’entrada de l’Ajuntament

DIVENDRES, 29 de juliol
23:30 h

NIT JOVE, a la Plaça de Catalunya amb l’actuació de Blackiss, El Tingladu,
i més música amb Dj

DISSABTE, 30 de juliol
12:00 h

OFICI SOLEMNE en honor als patrons Sant Abdó i Sant Senén

13:00 h

VERMUT i SARDANES, a la Plaça Major amb la Cobla la Principal de la 		
Bisbal

18:30 h

SARDANES, a la Plaça de Catalunya amb la Cobla la Principal de la Bisbal,
i tot seguit CONCERT DE MÚSICA CATALANA amb l’Orquestra la Principal
de la Bisbal

23:30 h

BALL DE FESTA MAJOR, a la Plaça de Catalunya amb l’Orquestra la Principal
de la Bisbal

TV COSTA BRAVA de les 18h a les 19h emetrà un programa en directe des de Gualta

DIUMENGE, 31 de juliol
11:00 h

MISSA en honor a la Mare de Déu de la Salut i en sufragi als difunts del poble

12:00 h

CERCAVILA i TAMBORINADA, a la Plaça Major amb
l’Associació Amics del tambor del Baix Ter

18:00 h

JOCS DE FUSTA GEGANTS, a la Plaça Major i al carrer Major amb Quiràlia

22:00 h

CONCERT, a la Plaça de l’Església amb Yes the Music!

* L’entrada és gratuïta. Hi haurà servei de bar.
* Amb la col.laboració de l’Ajuntament de Gualta, la Diputació de Girona, la Comissió de Festes 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.

