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Dades d’interès
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
Tècnic Municipal
Dilluns alterns, a partir de les
18 h, (hores convingudes)
Consultori mèdic
Dimarts i dijous, d’11.30 a 13.30 h
Tel: 972 76 08 09
Servei de podologia
Cada primer dimecres de mes
al consultori de Gualta
(hores convingudes)
Tel: 972 75 88 80
ajuntament@gualta.cat
CAP Torroella de Montgrí
C/ Doctor Molinas, s/n
Tel: 972 76 11 01
Consell Comarcal
C/ Tarongers, 12 (Can Salamó)
La Bisbal d’Empordà
Tel: 972 64 23 10
Mossos d’Esquadra
Emergències: 112
Tel: 972 54 18 85
Bombers
Emergències: 112
SOREA
Avaries: 900 30 40 70
Emergències: 902 150 370
Atenció al client: 902 25 00 70
Creu Roja Torroella
de Montgrí
Tel: 972 76 11 11

A les portes de la Festa Major apareix un any més, i ja en fa
disset, El Pont, una publicació que vol ser el reflex de tot allò que
s’ha esdevingut a Gualta i de les inquietuds de la seva gent. A
Catalunya hi ha 947 municipis, dels quals, segons l’IDESCAT, 337
tenen menys de 500 habitants i 259 són a la franja de municipis
que tenen de 500 a 2000 habitants, el que estadísticament es
consideren petits municipis. Com veieu, doncs, més de la meitat
dels municipis de Catalunya són petits. La Llei de Racionalització i
Sostenibilitat de l’Administració Local, aprovada en la precedent
legislatura de majoria absoluta del Partit Popular, presuposa
els municipis de menys de 20.000 habitants no podran fer front
a la prestació dels serveis bàsics als quals estan obligats, raó
per la qual s’estableix un període transitori de cinc anys perquè
aquests serveis siguin transferits a les Diputacions. És una
invitació, gens subtil, a fer desaparèixer la identitat dels nostres
pobles. Contràriament, segons un estudi de la Fundació Pi i
Sunyer, aquests municipis s’ha demostrat que són perfectament
viables des del punt de vista econòmic –som els que estem
més sanejats- i, amb diferents fórmules (via prestació directa
del servei, mancomunant-los o amb la seva prestació des dels
Consells Comarcals), anem prestant els serveis de forma molt
eficient i viable. Amb aquesta introducció vull significar que
Catalunya, quan parlem de territori, es configura amb municipis
com Gualta, amb problemàtiques i necessitats molt semblants a
les nostres. Aquests municipis, tanmateix, tenim reptes si volem
conservar la nostra identitat i viabilitat. Per esmentar-ne alguns,
hem de ser capaços de fer polítiques d’habitatge eficients, hem
de fer polítiques socials útils i hem de ser capaços de retenir
i captar el talent jove que generem afrontant amb totes les
eines possibles l’anomenada quarta revolució industrial en
la qual estem immersos. Aquestes tasques que relaciono les
hem de fer els polítics, tots, des de totes les administracions
implicades, amb responsabilitat i amb transparència. Ras i curt,
per això hi som, per fer una societat millor i més justa. Però
els pobles petits tenim un altre repte que ens correspon a
tots el que hi vivim. Perquè els pobles, adaptant una frase del
president Pasqual Maragall, és la seva gent. I és tasca de tots
fer una comunitat cohesionada, amable i acollidora. A l’hora de
triar un lloc per viure serà important que la població tingui les
infraestructures necessàries per tirar endavant un projecte de
vida, però serà determinant la gent amb qui tries conviure. Val
a dir que Gualta, en aquest sentit, té un capital important. En
les salutacions d’edicions precedents ho he fet d’esquitllada. En
aquesta salutació, però, vull donar de forma expressa i intensa
les gràcies a totes les veïnes i veïns de Gualta que, de forma
totalment desinteressada i altruista, treuen temps del seu
temps per fer-nos a tots la vida més fàcil i amable: participant en
la comissió de festes, organitzant activitats per a la gent gran de
les nostres cases, facilitant i fent possible concerts a l’església,
organitzant sortides de coneixement del medi pel municipi,
confeccionant la revista i participant-hi a través dels seus escrits,
revisant els seus texts de forma que quan es publiqui no hi hagi
errades materials o d’estil. A totes aquestes persones els dono
les gràcies, com a Alcalde i com a veí, perquè elles fan de Gualta
un lloc per viure.

Editorial

Benvolgudes i benvolguts,

Bona Festa Major a totes i a tots,
Jaume Fontdevila i Tarabal
Alcalde de Gualta
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Juguem, pintem, inventem

Valentina Saborit, 9 anys

Mar Cabrera, 11 anys

Hola,
Soc l’Aina Massart, i visc a Bèlgica. Cada any passo
les meves vacances d’estiu a Gualta
a casa del meu avi i del meu tiet.
Em diverteixo al casal d’estiu i jugant amb els nens
de Gualta.
Us envio aquest dibuix que he fet a l’escola i us
desitjo una bona festa major 2017!
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Aina Massart, 10 anys

Aram Gou, 11 anys

Fàtima Zahra Fahim, 9 anys

Juguem, pintem, inventem

Eloi Jodar, 5 anys

Fatoumata Baldeh, 9 anys

Iasmina Mihai, 11 anys
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Juguem, pintem, inventem

Konstance Sanchez, 8 anys

Queralt Negre, 8 anys

Jana Pujadas, 2 anys

Ona Evans, 10 anys
6

Avui en el poble de Gualta corren alguns rumors. Diuen que passarà alguna cosa; n’hi ha que pensen que hi haurà un
terratrèmol; ďaltres un huracà, etc. Però no és res ďaixò no; és que a sota del poble hi ha una misteriosa ciutat ďor.
Quan un grup de nens jugant ho han descobert tothom s’ha emocionat. Han trucat a tres excavadores, cinc tractors, dos
camions i tretze cadenes de televisió (això sobrava). Fa cinc dies que les màquines treballen i no han trobat res. Tot el
poble dubta si és real.
L’alcalde està cansat de respondre les preguntes dels vilatans i ha consultat a un historiador; i aquest tot decebut li ha dit
que no hi havia cap ciutat d’or. La notícia s’ha escampat i tothom pensa que mai no va haver-hi ciutats d’or ni res. Però,
vaja, l’esperança no es pot perdre. Potser sí que n’hi ha alguna, encara que tan sols sigui a la nostra imaginació.

Alexandra Tarradas, 9 anys

Juguem, pintem, inventem

LES MISTERIOSES CIUTATS D’OR

Maria Mayol, 11 anys
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La gent de Gualta ens explica

Entrevista a la Paulina
La Paulina és filla d’Argelaguer. Va néixer l’any 1932 en un mas
d’aquella localitat. Ja des de ben petita es va haver de cuidar de
les feines al camp. En aquells temps la vida era dura, i sobretot a
pagès, però ella ho recorda amb un cert afecte. Es va casar jove i
se’n va anar a viure i a treballar a El Port de la Selva. Va tenir dues
filles, la Montserrat i la Neus. Quan les nenes encara eren petites
la Paulina va quedar sola i a càrrec de la mainada i de la casa.
Amb 85 anys, segueix sent, una dona valenta i decidida amb
l’experiència viscuda.
Quan vau arribar a Gualta?
Vàrem arribar el mes de gener de 1956. Les nenes tenien 5 i 6 anys.
Com va ser que vau fer cap aquí?
Coneixíem un pintor de Torroella que ens va trobar un pis a Gualta. La mestressa era la Maria
Sens. Pagava 50 pessetes de lloguer. I encara hi segueixo vivint.
Recordo que quan vàrem arribar era l’endemà de Reis i que en aquell moment hi havia un
enterrament, era el de la Inés de Can Paleta.
Al cap d’un temps em vaig separar i em vaig quedar amb les nenes. Recordo que tot el poble em
va fer costat.
Vas començar a treballar de seguida?
Sí, anava fent diferents coses: al camp, a munyir vaques, en les feines de diferents cases. Per la
Festa Major ajudava a fer els àpats. Sobretot a Ca la Paquita.
I d’una manera més fixa com va ser?
Em van contractar a Can Rubau com a encarregada de les diferents tasques en els camps de
fruiters. Hi vaig estar uns quants anys, fins que em van acomiadar, doncs m’acusaven de no seguir
prou bé la rutina dels homes. Jo n’era l’única dona. Em van pagar 25 pessetes per l’acomiadament.
Llavors vaig trobar feina a l’Hotel Santa Clara de l’Estartit. Cada dia anava a peu fins a Torroella i
allà agafava el cotxe de línia. I en tornar el mateix. Quan acabava molt tard, a vegades passada la
mitjanit, em portaven en cotxe. En aquella època encara no hi havia el camí vora Daró i hi havíem
d’anar per la carretera, tot i que gairebé no hi havia trànsit.
Un dia parlant amb la Maria de Can Maliu em va comentar que a Can Casadellà hi buscaven
treballadors. M’hi vaig presentar i em van contractar. Vaig ser la primera dona. Feia totes les
feines relacionades amb els fruiters: portava el tractor, el motocultor, podava, recollia la fruita...
Hi vaig treballar fins que em vaig jubilar, ara fa 20 anys.
A més sempre anava fent feinetes a diferents cases: a ca la Maria Sens, a can Candidu, amb els
germans Puig...
I les teves filles, s’hi van adaptar bé?
Sí, des del primer moment. Anaven a l’escola de Gualta. Quan van fer 14 i 15 anys es van posar
a treballar a Casa Pedro a La Gola. Els diumenges me n’hi anava a peu per veure-les, doncs les
trobava molt a faltar.
Sempre has tingut algun animalet?
Primer vaig tenir a en Pinxo i després la Pinxa. A tots dos els van matar altres gossos. Me’ls vaig
estimar molt.
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I des que t’has jubilat?
M’agrada caminar i cada dia a primera hora del matí camino
ben bé una hora.
Una de les distraccions que tenim les dones de Gualta és
jugar a cartes. Els diumenges ens trobem al Local Social i
entre setmana anem a casa de la Pepita Cruset. Juguem a la
brisca.
I la família?
La família és molt important per a mi. Tinc 2 filles, 6 néts i 7
besnéts. I m’agradaria molt arribar a rebesàvia.
I el resum de la teva vida?
Sempre m’ha agradat ser independent. Ara sóc feliç envoltada de tota la família. He patit molt,
però també he passat estones molt bones.

La gent de Gualta ens explica

Ah, i també vaig tenir aviram: gallines, algun pollastre...
Ara tinc uns quants gats.

- 17200
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La gent de Gualta ens explica

Descobrir Gualta
Era a mitjans dels anys vuitanta. Ja feia temps que voltàvem
per l’Empordà. Anàvem a Can Quel a Foixà. En aquella època
tenien pisos que llogaven per dies i nosaltres, de tant en tant,
hi passàvem algun cap de setmana.
Un dia parlant amb uns amics vàrem comentar que buscàvem
algun habitatge per la zona i vet aquí que ens van dir que a
Gualta es llogava un pis. Per tant vàrem fer la nostra primera
visita al poble que anys després es convertiria en nostre. El pis en qüestió no ens va interessar, ja
que no s’adaptava al nostre pressupost.
Passejant pel poble vàrem entrar a Ca la Paquita (Can Maliu)
a fer una cerveseta i tot parlant amb l’àvia Paquita (per cert la
millor de tota la comarca tirant cervesa) i la seva filla Maria,
va sortir el tema i ens van explicar que una parenta seva
tenia una planta baixa llogada, però els semblava que els
llogaters se n’anaven.
Així que ens van explicar on vivia la Maria Sens i cap allà
vàrem anar. Efectivament, ens podia llogar l’habitacle, que
com ja sabeu és una planta baixa molt petita. Quan els amics
ens preguntaven com era, sempre dèiem que era com una
rulot sense rodes. No hi vam poder entrar a veure-la perquè
els llogaters que tenia no la deixaven fins a finals de mes,
però va ser com un amor a cegues. La llogàvem!
La Maria Sens va resultar una mestressa encantadora. I quina sort, al pis de dalt hi vivia la Paulina.
La millor veïna que podíem tenir.
Tots dos treballàvem a Barcelona, i tots els caps de setmana i les vacances, cap a Gualta. Ens va
canviar la vida. Tant, que ens vàrem dir que un dia hi viuríem. El mar a prop, sempre la natura...
L’any 2001 la Gràcia Mascarreras ens va telefonar per dir-nos que Can Banyeres estava en venda.
N’havien fet tres parts. Una ja l’havien venuda i quedava la casa gran i la pallissa. Aquell mateix dia
ens vàrem posar en contacte amb la immobiliària. L’endemà cap a Gualta a veure-ho i, renoi, dit i
fet: aquell mateix dia ens vam quedar la pallissa.
Però al cap d’una setmana ens va semblar que no ens en sortiríem, ja que no hi havia aigua, ni
llum, ni desaigües, ni tancaments. Només quatre parets. Com podríem convertir “allò” en una casa?
Renoi ens en vam sortir! Amics, família, tothom va col·laborar al llarg de gairebé tres anys i, com si
fos un joc de màgia, un dia ens vam adonar que teníem una casa.
Des de fa més de deu anys hi vivim i ens sembla que ja som més de Gualta que no pas de Barcelona.
Gràcies a tots per acollir-nos i fer-nos sentir gualtencs.
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Raimon i Carme

Barcelona 27 ABR 2017 - Hilari Raguer. EL PAÍS. Cultura-

La Diada de la Moreneta
L’entronització de la Mare de Déu
de Montserrat el 1947, en ple règim
franquista, va canalitzar anhels nacionalistes i va propiciar una tènue
reconciliació entre catalans.
L’entronització va començar d’una
manera típicament eclesiàstica: com
una col·lecta. Però ben aviat, desbordant les intencions i les expectatives
inicials, es va convertir en una mobilització popular, no sols religiosa, sinó
també nacional, perquè va esdevenir
una crida a la reconciliació dels catalans, després de la guerra incivil.

La gent de Gualta ens explica

El proppassat 27 d’abril d’enguany, festa de la Mare de Déu de Montserrat l’Hilari Raguer, monjo i
historiador publicà un reportatge en el suplement de Cultura del diari El País per rememorar els fets
ocorreguts fa 70 anys amb motiu de les Festes de l’Entronització de la imatge de la Mare de Déu de
Montserrat. M’ha semblat que era molt avinent oferir-vos-el en les planes de la nostra revista perquè
arribés a coneixement de tots els gualtencs. Dic que és avinent per saber el que va passar i perquè
revela certes semblances amb la situació que es viu avui a Catalunya i que també ara necessitem la
unió i la col·laboració transversal i generosa de tots els catalans, sigui quina sigui la seva ideologia, que
ens faci superar interessos, egoismes i divisions de curta volada, per rellançar el País i rescatar-lo del
menysteniment, de la indignitat i de la voluntat de destrucció a que es veu sotmès pel govern i diverses
institucions de l’Estat espanyol. Us convido a llegir-lo i a valorar-lo detingudament.
Rossend Darnés.

La cerimònia d’entronització va convocar milers de persones que van
omplir l’esplanada de la basílica. Arxiu de l’Abadia de Montserrat

El P. Adalbert Franquesa, sagristà major o rector del santuari, era testimoni dels inconvenients
pràctics de l’accés dels fidels per venerar la imatge de la Mare de Déu en el tron antic. Volia dedicar-li
un tron nou, més digne, més preciós i sobretot més funcional. L’antic estava bastant atrotinat, amb
una sola escaleta per pujar i baixar, com encara es pot veure en un quadre exposat a la pinacoteca
de Montserrat. El P. Adalbert va proposar el projecte a l’abat Aureli M. Escarré, però aleshores
aquest estava molt engrescat en les costoses obres de la façana, i en el primer moment va rebutjar
la idea per manca de recursos. El P. Adalbert li va assegurar que la devoció popular seria prou
generosa per sufragar totes les despeses. Amb el permís del P. Abat per fer un primer tempteig
amb alguns rectors i altres persones significatives, la resposta va ser tan entusiasta que el projecte
es va posar en marxa. A mesura que es posava de manifest la reacció del poble, el mateix P. Abat
Escarré se’l va fer seu. Va descobrir què era el poble per a Montserrat, i què havia de ser Montserrat
per al poble: un gran gresol: (una eina per fusionar voluntats i projectes) Els catalans ens movem,
com en un pèndol, entre l’associació (en lloc de l’Estat hi ha tantes associacions com a Catalunya) i
la divisió (ens barallem en els moments en què més caldria la unitat).
En aquella primera postguerra, la situació de Catalunya era molt penosa. A Espanya, uns havien
guanyat la guerra i uns altres l’havien perduda, però a Catalunya tots l’havíem perduda. A Espanya,
l’Església se sentia triomfant, però a Catalunya fins hi tot l’Església era vençuda. L’Església catalana
havia sigut perseguida el 1936 per ser Església, i el 1939 ho era per ser catalana. El cardenal Vidal
i Barraquer, mort feia quatre anys a l’exili, n’era el símbol. Els fejocistes (membres de la Federació
de Joves Cristians de Catalunya), que havien tingut tants morts en la persecució a Catalunya i
també molts lluitant al Terç de Montserrat, van ser prohibits. Per increïble que sembli avui, el diari
falangista Solidaridad Nacional (els dies 7, 8, 9 i 12 de juliol de 1939) havia arribat a denunciar
els sacerdots que casaven o confessaven en català: “No es pecado, no señor, confesar y anunciar
en catalán los desposorios, en las tablillas de las iglesias; es… algo peor. Durante todo lo que va
de siglo, el separatismo catalán ha tenido feudos casi invulnerables en la Iglesia y en la Escuela.
Jamás propaganda política ni discurso demagógico alguno hizo más daño a España que esta labor
constante e inteligente que desde la Escuela y desde la Iglesia se hizo[…]. ¡Cuidado que se filtran!
Se filtran y se sitúan y hablan y chillan… ¡Y obran! ¡Habrá, pues, que obrar también!”. Ara, aquella
Església catalana que semblava morta rebrotava i faria de gresol.
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Els santuaris solen ser llocs on es practica la pietat individual i els fidels preguen per les seves necessitats
personals o familiars. A Montserrat també es dóna aquesta pràctica individual, però, a més, és un lloc
de trobades. Anys enrere hi havia, en el replà de la pujada al Cambril de la Mare de Déu, tota una gran
paret coberta de banderins que havien ofert grups que havien pujat a Montserrat i volien deixar-hi un
record. En un cert moment es van retirar, per raons higièniques, tots aquells banderins, però la corrua
de grups que pugen a Montserrat no ha parat. I no es tracta únicament d’entitats religioses, sinó també
d’esportives, culturals, empresarials, corals, esbarts, excursionistes, etc. Sobretot els diumenges, en què
la ràdio i la televisió retransmeten la missa conventual solemne, uns representants de les associacions
presents agafen el micròfon i expliquen a tot Catalunya qui són i per què han pujat a Montserrat. El més
col·lectiu de tots aquests actes va ser l’Entronització de la Mare de Déu, el 27 d’abril del 1947. No va ser un
acte merament religiós, sinó que aquella invocació religiosa va convocar una mobilització de tot el país.
La quantitat de joies de família que es van oferir per al tron i per a les obres que caldria emprendre va ser
extraordinària. Al valor material s’hi afegia el sentimental, molt superior. El motiu inicialment explicitat
era recollir fons per a un tron de la Mare de Déu, però ben aviat va emergir una altra motivació: la represa
de consciència de la identitat del poble català i la reconciliació nacional.
Per a la preparació de la festa es va crear un organisme que en van dir la Comissió Abat Oliba. Es va
haver de demanar permís a les autoritats, que el van concedir sense imaginar-se el tsunami que els
cauria a sobre. Presidia la Comissió Abat Oliba el Sr. Fèlix Escalas, home ben vist del règim (havia estat
president de la Generalitat després del 6 d’octubre de 1934). N’era el secretari Fèlix Millet i Maristany,
l’antic president dels fejocistes, que aleshores feia de mecenes d’una colla de projectes culturals. Però
hi va haver algú que va tenir la idea genial d’excitar la tendència associacionista dels catalans i convertir
aquella recapta en una mobilització popular. Aquest home va ser Josep Benet i Morell, secretari particular
de Fèlix Millet; per tant, el secretari del secretari de la Comissió Abat Oliba. Estava molt vinculat amb
Montserrat: les pàgines en què parla dels anys que va ser a l’escolania són sens dubte les més sentides
de les seves memòries.
De vegades, algú confereix un gran contingut a un càrrec que sobre el paper era insignificant. Pensem en
Prat de la Riba i la Mancomunitat. Salvant les diferències, des d’aquell racó de l’organigrama (secretari del
secretari), Benet, amb un grup de joves entusiastes, va crear una xarxa de delegacions de la Comissió Abat
Oliba que eren com el que ara, a l’Assemblea Nacional Catalana, en diuen sectorials. A cada parròquia
procurava que el rector escollís una persona ben considerada i alhora ben catalana i agrupés tothom qui
s’hi volgués afegir per a la delegació parroquial. Però van sorgir, a més, delegacions comarcals, municipals
i de molts altres àmbits, religiosos o no, com ara els catalans de Veneçuela o de l’Argentina, els empleats
del metro, els cecs de Catalunya o esbarts diversos. Jo, per exemple, treballava a la delegació universitària,
que coordinava Josep M. Ainaud de Lasarte. Les llànties votives que omplen la basílica de Montserrat han
volgut perpetuar la presència d’aquelles delegacions. A Montserrat, als peus de la Mare de Déu, s’havien
de trobar tots els catalans, creients i no creients, vencedors o vençuts de la Guerra Civil. Va ser la primera
vegada, després de la terrible guerra fratricida, que podien coincidir multitudinàriament. Josep Benet va
organitzar hàbilment la propaganda. La Comissió Abat Oliba es va instal·lar en un local a Barcelona (corre
la llegenda que la policia va anar-hi i volia endur-se’n detingut l’Abat Oliba; la llegenda no és històrica,
però és històric que la fèiem córrer). Des d’allí s’anaven enviant circulars informatives a les delegacions
escampades per tot el país, i mantenien el caliu entusiasta i l’atiaven a mesura que s’acostava la gran
festa. S’havia demanat permís per fer propaganda, i es va demanar poder-ne fer una mica en català. El
governador Barba Hernández (fundador i director de la Unión Militar Española; havia substituït Correa
Véglisson, i per això es deia que el nou uniforme de la Falange era “sin correa y con barba”) explica a les
seves memòries que l’abat de Montserrat volia posar-lo en la situació impopular de negar l’autorització,
però ell, astutament, havia donat el permís. La Comissió Abat Oliba va fer alguna coseta en castellà,
per justificar el permís, però la gran campanya va ser tota en català. Havien prohibit tota propaganda
per ràdio en català, i també es va impedir la publicació d’una revista o butlletí, que hauria reprès el
nom històric de La Veu del Montserrat, però la prohibició es va obviar amb circulars, sense periodicitat
i enviades com cartes particulars. Aquella manifestació de catalanitat va ser tan sonada que Barba
Hernández va ser destituït quinze dies després de l’entronització. El va substituir Baeza Alegría, que va
ser destituït després de la vaga de tramvies del 1951. Després vindria aquella gran bestiassa que es deia
Acedo Colunga, que també van acomiadar després de l’afer Galinsoga del 1959 i els fets del Palau de la
Música del 1960. Franco nomenava els governadors civils, però Catalunya els tombava.
Per a la propaganda de l’entronització es van distribuir milions d’unes estampetes senzilles i barates,
amb uns simpàtics dibuixos de Lola Anglada. Per a una d’elles, Josep Benet va redactar aquest text, que
era una crida a la unitat catalana i a la reconciliació: “La construcció del nou Tron de la Moreneta, en la
qual hi ha contribuït tothom: grans i petits, rics i pobres, ha demostrat que el nostre poble encara creu
i estima, i que davant d’un gran ideal encara és capaç dels més bells i grans sacrificis. Sota la mirada
amorosa de la Mare de Déu de Montserrat ens sentim tots germans, i solament a la falda de la nostra
Mare comú podem ofegar aquell individualisme i egoisme que és el gran pecat del nostre poble i que
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Una imatge actual de la Moreneta. Arxiu de l’abadia de Montserrat

Les estampetes senzilles i barates —amb
uns originals dibuixos de Lola Anglada— de les quals se’n van distribuir milers entre la ciutadania com a
propaganda de l’entronització.
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tan grans i prometedores esperances
ha frustrat. És per això que tots hem de
maldar perquè la festa de la inauguració
del nou tron, el dia 27 d’abril del 1947,
sigui la festa de germanor i unió de la
gran família catalana i de tots els devots
de la Moreneta. Aquell dia tots ens hi hem
de trobar en la gran casa de la Mare per
a oferir-li el símbol de la devoció i amor
del nostre poble en el seu ric Tron. Ningú
no n’ha d’ésser exclòs d’aquesta festa de
família, pensi com pensi, a menys que ell
mateix se n’exclogués per odi als seus
germans o per desamor a la seva Mare”.

En aquells moments tan difícils per al nostre país, i en aquells anys tan foscos del primer i més dur
franquisme, l’entronització, ben transversal, va ser precursora de les Diades d’aquests últims anys.
També s’hi va assemblar per la perfecció de l’organització, amb el lema “A Montserrat tot està previst”.
Eren quasi estructures d’Estat: informació, transports amb trens i autocars especials, coordinació del
trànsit, atenció sanitària, servei d’ordre (en curiosa col·laboració amb les forces d’ordre públic; el dia de
l’entronització, la policia armada repartia estampetes de la Lola Anglada).
El P. Maur M. Boix parlaria més tard de la cara i la creu de l’entronització, el contrast diametral entre
la vetlla d’aquella nit del 26 d’abril, devota, popular i ben catalana, i l’encarcarament nacionalcatòlic de
la celebració del dia 27. Presidí l’acte el cardenal Arce Ochotorena, arquebisbe de Tarragona, que Pius
XII havia nomenat legat apostòlic, però el Ya, diari oficiós de l’Església espanyola, encapçalava el 28 la
crònica de l’acte amb aquest titular: “En nombre del Caudillo, el Ministro de Asuntos Exteriores preside
los actos celebrados en honor de Nuestra Señora de Montserrat”. Després, durant el franquisme, la cara
i la creu es repetia cada any per la festa de la Mare de Déu. La nit de la Vetlla, entre llargues pregàries,
cants i sermons de catalanitat abrandada, els representants de les delegacions locals o institucionals
de l’antiga Comissió Abat Oliba feien l’ofrena simbòlica de “l’oli de la llàntia”, les llànties que es van
multiplicar després del 1947 i que encara ornen la basílica. De dia, en canvi, venien totes les autoritats:
capità general, governadors civils i militars, rector de la universitat, cap superior de policia, etc. Assistien
a la missa solemne i després prenien part en la processó de la imatge per les places. Dinaven amb els
monjos al refetor del monestir i a les postres apareixia l’escolania, que els cantava algunes cançonetes, i
se n’anaven contents i satisfets. En una d’aquelles ocasions, essent jo novici, em va tocar servir el dinar a
l’inspector Vicente Juan Creix, que quan jo encara era seglar m’havia sotmès a durs interrogatoris. Venia
en representació del cap superior de policia, i per tant ocupava un lloc preferent. Diu la regla de sant
Benet que els hostes han de ser rebuts com Crist mateix. Vaig fer el que vaig poder. Havent dinat, el va
prendre el secretari del P. Abat, P. Maur M. Boix, i el va acompanyar a visitar el monestir. Va ser aleshores
que Creix, endut d’un arravatament místic, va pronunciar aquella frase immortal: “Lo que más me cuesta
entender de nuestra religión es que la Virgen del Pilar y la de Montserrat sean la misma”. I va afegir
encara: “¡Qué grandes son los misterios de la Redención!”
No tot va ser nacionalcatòlic, el dia 27. A la roca dita el Gorro Frigi va aparèixer una gran senyera,
perfectament visible des de les places i que en tot el dia no van poder retirar. En contrast amb el pesat
discurs del cardenal Arce Ochotorena, de tres quarts d’hora ben bons, sense compassió de la multitud
que l’escoltava a ple sol, Fèlix Millet, que era molt bon orador i declamava meravellosament, va dirigir
com un àngel el rés de la Visita Espiritual a la Mar de Déu de Montserrat, de Torras i Bages, en català,
amb aquella cinquena deprecació que diu: “Feu que no es desfaci mai aquest poble català que Vós,
espiritualment, engendràreu”.
Un epíleg important. El grup dels Quaderns de l’exili, amb Joan Sales i Raimon Galí, des de Mèxic,
construïen un cos de doctrina nacionalista, a partir d’una visió nova de la nostra història recent. Com
la majoria dels exiliats, creien que s’havien endut la pàtria amb ells a l’exili, però amb les notícies de
l’entronització que els arriben descobreixen que Catalunya encara és a Catalunya, i que, malgrat tot,
s’hi pot fer bona feina. Abracen aquella incerta glòria, preparen un darrer número dels seus Quaderns
dedicat tot ell a l’entronització i retornen.

Hilari Raguer és monjo de Montserrat i historiador.
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Què se n’ha fet de la nostra aigua?
A la revista El Pont de l’any passat ja va sortir publicat aquest article. Degut a alguns errors d’impremta que
varen portar a la no identificació de fotos i supressió d’algun paràgraf i taula, la Dolors em va demanar si
podia corregir les errades i actualitzar-lo fins a final del 2016, sense modificar-ne el contingut. Així ho he fet,
esperant que sigui més entenedor i complet, deixant-lo com a continuació s’exposa:
Com a professional de l’agricultura, que viu i treballa a les terres del Baix Ter i el Daró, estic altament
preocupat, crec que com la majoria dels meus conciutadans, per la utilització mediàtica del bé més
indispensable de la natura: l’aigua. A més, indignat pel menyspreu amb què es tracta sovint a la nostra
pagesia per l’ús d’aquest preuat mineral.
Veure que, durant l’estiu i, algunes vegades, també a l’hivern,
els nostres pous estan quedant secs, quan aquesta zona
tenia, històricament, un mar soterrani d’aigua dolça, em va
fer decidir a posar-me davant de l’ordinador per escriure
algunes reflexions, que fa temps que deixo anar verbalment,
i que probablement pugui tenir interès escriure-les i donarvos-les a conèixer:
· Plou menys o ens mullem menys que abans? Quan jo
tenia d’11 a 18 anys anava a estudi a Torroella amb bicicleta
El Daró a Gualta, estiu 2016
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? Quant de temps veu ploure?
· Només heu de fer que donar un cop d’ull a la taula següent, on podeu veure les dades de pluviometria
d’una de les estacions més antigues de Catalunya, la de L’Estartit, gestionada i controlada per en Josep
Pascual, i veureu que la mitjana de pluja de 1967 a 2016 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.
Dades meteorologiques de l’Estartit - pluviometria (Precipitació total mensual - mm)
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· Perquè ens enganyen, doncs, dient que hi ha menys aigua perquè plou menys? Quan, el que
realment passa és que no s’omplen les capes freàtiques. El Ter avui desemboca a Barcelona. S’ha
canalitzat i impermeabilitzat una part del riu Daró i els canals del regadiu. Amb tot això el freàtic
no s’omple i, a més, tenim els pous dels que, com bé saben els de la zona, treuen gran quantitat
d’aigua, a grans profunditats, que va a la Costa Brava.
· Poguéreu veure durant bona part de la primavera
i estiu 2016 el nostre Daró ple d’algues. L’aigua amb
prou feines circulava. Abans el rec del Molí (aigua
provinent del Ter) li donava encara un cert cabal. Ara,
aquesta aigua, va, en bona part, de dret a Pals i a mar
per la nova canonada que s’ha construït per regar.
· Perquè hi ha menys inundacions? Abans teníem
l’aigua a pocs metres de profunditat, per poc que
plogués teníem el terreny “borratxo”. El Daró i el Ter, Daró, maig de 2016. Aigua estancada amb algues
amb la brossa que taponava el seu curs, deixaven
escampar l’aigua i inundaven el nostre sòl. Ara, quants litres han de caure, per omplir el nostre
subsòl sec? quan els pous estan ja a força més de 20 m de profunditat.

Daró, octubre de 2015
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· És veritat, el 2015 en caigueren només 316,6. Però el 2014 n’havien plogut 609,7 i el 2016 han
tornat a caure 487,4 l.

Daró, gener de 2017

· 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, ...) és 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, sinó que tota, també la depurada, la que actualment va al mar tornaria a baixar pel Ter i la
seguiríem utilitzant.
· Tots els pobles de la vall del Ter consumeixen de manera directa o indirecta l’aigua reciclada, o no
del poble anterior. Perquè una gran ciutat no pot tornar l’aigua que llença al mar? O sigui, reciclar-la?
· Estic cansat de sentir a dir que els pagesos són els causants del dèficit hídric, quan són els qui
tornen a la terra l’aigua que ve de la terra. Pensem que cada vegada que Barcelona estira la cadena
del vàter, el 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.
· 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
només passant per un seguit de canonades tancades? Com a molt surt a l’aire el temps de sortir
d’una aixeta per rentar-se les mans, dutxar-se o passar per la tassa del vàter.
· Les canalitzacions impermeables dels regadius, si bé molt eficients respecte a evitar la pèrdua
d’aigua, també eviten que les nostres capes freàtiques no es puguin omplir i fan que siguin cada dia
més baixes. El que obliga encara a regar més per mantenir els nostres conreus.
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Daró, gener 2017. L’aigua passa pel canal impermeabilitzat (esquerra), mentre a la llera (dreta) que deixaria omplir
el freàtic amb prou feines circula

· Us convido a anar un dia a la desembocadura
del Daró (o del rec del Molí), a la platja de Pals.
Veureu la quantitat d’aigua que en surt. No n’havia
sortit mai tanta abans de les canalitzacions, i tota
aquesta deixa d’omplir el nostre sòl.
· Ara es parla que ens aniran obligant a regar
per degoteig. És veritat, és un dels sistemes més
tècnicament eficients, però cal tenir en compte
que no contribueix a reomplir el nostre subsòl, i,
sovint, per la seva facilitat de maneig, fa consumir
més aigua que amb el reg tradicional. A més
obliga a omplir les nostres terres de polietilè i
a bombar amb energia, ja sigui de procedència
elèctrica o de combustibles fòssils, aigua d’un
canal situat a nivell superior als camps que
entraria sola per gravetat. No crec que això sigui
reducció de contaminació ni estalvi energètic,
conceptes dels quals sovint i, moltes vegades,
sense prou coneixement, ens n’omplim la boca.
No voldria ofendre a ningú, he parlat de Barcelona
com ho podria fer d’una altra gran capital, sent
en aquest cas la que a nosaltres ens afecta. La
meva intenció, aquí, és només fer un acte de
reflexió sobre l’ús, distribució i reciclatge (del que
avui tant es parla) del bé més imprescindible del
nostre planeta: L’AIGUA

Arribada del Rec del Moli a les basses d’en Coll i
platja de Pals (foto de google)

Platja de Pals. Gola del Daró, sortida Rec del Moli.
Estiu 2016

Tots podem ser ecologistes mentre tenim l’aigua a l’aixeta i la panxa plena!!!
Josep Blay
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“Gràcies a la memòria es dóna en els homes allò que anomenem experiència” Aristòtil
La majoria de les persones tenim un concepte de la història força curiós: són els grans personatges
(reis, polítics, generals...) els que generen els fets històrics. Oblidem sovint, que són totes les
persones amb les seves vides i les seves actuacions les que ajuden, i molt, a construir allò que
coneixem com a història. La vida quotidiana en un sentit ampli, en el seu dia a dia, ens dóna moltes
pistes sobre el nostre passat i ens ajuda a entendre millor el nostre present.
Les generacions anteriors a les nostres són una font del que s’ha denominat memòria històrica, a
les quals no estem acostumats a consultar. En aquesta etapa actual on la tecnologia sembla l’única
opció per accedir al passat. Actualment són ben pocs els que utilitzen els llibres, i desgraciadament
les experiències dels nostres avis i pares resten oblidades. Aquests són una font de primera mà
de la qual no podem prescindir per entendre la nostra història més recent. Precisament és en la
vida quotidiana on podem observar, d’una forma més clara, l’evolució de la societat i els canvis que
semblen imperceptibles, i que poden acabar sent decisius en els grans processos històrics.
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Els racons de la memòria

Us proposo un viatge per l’imaginari col·lectiu del nostre país des de mitjans del segle passat fins a
l’actualitat. A través dels costums, les vivències, el treball, el lleure i el dia a dia, intentant retratar la
vida de tres generacions de persones. L’inici del què ens pot fer descobrir que en el fons, la nostra
condició humana ens iguala més del que ens pensem. Malgrat que canvien els objectes, les modes
i les circumstàncies. Res de nou sota el sol!, diu la màxima llatina. O potser no?
Serà veritat què s’ha acabat la idea de progrés? Tot ha anat a millor? Hi ha coses que han empitjorat?
Tot temps passat va ser millor? Sorgeixen moltes preguntes i potser no totes tenen respostes clares.
El que de ben segur ens adonarem, és de l’experiència i la saviesa que ens envolta en les persones
més grans. Els grans també van ser joves i van viure esdeveniments que no ens havíem ni imaginat
i paga la pena que no restin en l’oblit.
“Recuérdame que recordar es volver a vivir el tiempo que se fué” cantava Mario Visconti, un
aragonès que es feia passar per argentí al Paral·lel de Barcelona als anys 30, en un tango molt
popular. Potser podrem viure èpoques passades i sentir una mica del que van gaudir i patir la
gent més gran. Podrem comparar i especialment entendre moltes coses que fins ara tenien arrels
misterioses i que, finalment, es desvetllaran d’una manera molt simple.
La nostra contribució serà donar veu als veritables actors de la història: la gent del carrer! Atresorem
tot allò que ens expliquin, recollim fotos, busquem cançons... i sobretot, escoltem i deixem que
s’expliquin. Que quan ells ja no hi siguin no desapareguin moltes d’aquestes coses que, en el fons,
són la nostra pròpia història.
Aprofitem els testimonis dels nostres avis, pares, germans grans o familiars més propers i endinsemnos en el fabulós món de la memòria!

Miquel Ferreira
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Pingüinos
L’hivern de 1981 es va crear el Club Turismoto. Fins llavors es feien
concentracions de motos als estius, però van decidir trencar amb
aquestes tradicions i començar a fer concentracions a l’hivern. Per
convocar als vertaders aficionats de les motos i als que utilitzaven
les motos durant tot l’any (no només quan fa bon temps).
La primera concentració Pingüinos es va celebrar el març de 1982
a Herrera de Duero (província de Valladolid) on van arribar 320
“motards”. En els anys següents i fins a dia d’avui s’ha anat celebrant el segon cap de setmana de
gener (després de la festivitat de Reis).
No sempre s’ha realitzat la concentració en els mateixos llocs. L’any 1985 es va fer a Fuensaldaña,
i sempre s’ha procurat que sigui dins d’una pineda i al costat del riu Duero. Excepte el 1987 que no
es va fer ni en un pineda ni al costat del Duero, on les temperatures mínimes van baixar fins als 15
sota zero i les màximes fins als 4 sota zero i, tot i les baixes temperatures, s’hi van concentrar fins
a 600 persones.
El 1988 es va anar a Tordesillas, on van assistir més de 2000 persones. Paral·lelament es va anar
organitzant una campanya humanitària de solidaritat amb els més necessitats, normalment casos
de catàstrofes i tragèdies, en la que els motards porten ajuda que a través d’una ONG col·laboradora,
s’envia al seu destí.
A mesura que passen les edicions comença a adquirir fama europea i fins i tot mundial. A cada
edició hi assisteixen més motoristes, cosa que fa augmentar les dates de la concentració: obertura el
dimecres i tancament el diumenge; com també les activitats en la programació: premis o distincions
“Pingüinos de oro” (dirigits, d’una banda, a institucions o personalitats que s’hagin distingit per la
seva feina en pro del motociclisme; i de l’altre a professionals: pilots, escuderies, managers...).
L’any 2001 es trasllada a Boecillo, on es celebra el 20è aniversari i on assisteixen 18.852 motoristes
i més de 25.000 participants. Tot un rècord fins aleshores.
L’any 2003 moltes carreteres van restar tancades a causa del gran temporal de neu caigut durant
aquelles dates, tot i això els assistents van ser quasi els mateixos de l’edició anterior. Tots els
assistents van gaudir del Cap d’Any Pingüinero, que consisteix en una copa de cava de Rueda
acompanyada de 12 pinyons mentre toquen les dotze de la nit per celebrar l’inici del Nou Any
Motorista.
Els anys van passant i a cada edició els assistents són cada vegada més nombrosos. L’any 2008 es
va arribar a un nou rècord d’inscrits: 29.812. El 2009 es va tornar a canviar la ubicació, essent al Sud
de Valladolid: Puente Duero. En aquesta ubicació s’ha anat realitzant la concentració fins al 2014.
Els anys 2015 i 2016 no es va realitzar cap concentració Pingüinos atès que hi va haver uns problemes
dins de l’organització del Club Turismoto, com també amb l’ajuntament de Valladolid i els ecologistes.
Es deia que aquest últims no volien que fessin servir la pineda per a acampar-hi. Mentre que la gent
del poble deia que quan finalitzava la concentració, la organització ho desmuntava tot i ho deixaven
més net que abans d’iniciar-la.
L’any 2017 es va tornar a reactivar, canviant a una nova ubicació: antiga hípica militar, al sud de
Valladolid.
A l’haver tingut una aturada de 2 anys s’esperava una disminució dels assistents i inscrits (s’estimava
l’assistència d’unes 20.000 persones) que al final van arribar fins al 22.536.
Durant la setmana següent a la concentració Pingüinos es realitza la concentració Motauros. Que
segons diuen va sorgir de desavinences amb els organitzadors del mateix Club Turismoto.
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Totes les concentracions s’han ubicat en pinedes on la gent acampa amb la seva tenda de campanya
que porten a sobre de la moto. Algunes organitzacions, com ara escuderies o clubs de motos,
porten amb furgoneta les tendes, carpes i altres estris per tal que els motoristes que hi vinguin hi
estiguin en condicions i còmodes, i sobretot cervesa. Que no falti! Durant els dies de la concentració
no és permesa l’entrada de cap vehicle de quatre rodes, només es permet l’entrada al recinte de
ciclomotors, motocicletes, motos amb sidecar i motos (petites o grans) de tres rodes.

Dins de les instal·lacions de la concentració Pingüinos es fan activitats i concerts quasi tots els
dies, com també s’instal·len parades per vendre menjar, begudes, obsequis, recordatoris, petites
peces de roba per abrigar, peces per les motos per no passar fred, una petita carpa per a petites
reparacions de la moto. En fi, una àmplia gama de productes i serveis.
Però també es realitzen activitats fora les instal·lacions: Desfilada de banderes pel centre de
Valladolid (per veure les banderes de les diferents nacionalitats), Desfilada de torxes (per recordar
als companys i motoristes morts en accidents). Freestyle (modalitat que consisteix en fer salts, i en
el salt fer acrobàcies i piruetes) i Stunt (encadenament de proeses o exercicis acrobàtics amb una
roda, ja sigui només la davantera o la posterior, o amb ambdues). Petita excursió fins a un municipi
veí amb la degustació d’un entrepà i una cervesa.

La Gent de Gualta ens explica

Durant aquest llarg cap de setmana tots aquest aficionats i simpatitzants de les motos gaudeixen
d’una estada a la zona de Valladolid i rodalies. Molts establiments esperen amb candeletes aquests
dies. Fins i tot contracten personal per ajudar al bon funcionament de l’establiment per la massiva
afluència de persones: motoristes que venen a la concentració, habitants del municipi i rodalies
que venen a veure els motoristes i llurs vehicles.

Un cop s’ha fer efectiu el pagament de l’entrada, on s’obsequia amb una bossa que conté la
inscripció, una revista de motos, diferents vals descompte per bescanviar-los en diferents llocs,
entre d’altres, ja es pot gaudir de les instal·lacions de la concentració.
Molta gent que s’hi concentra vol “gaudir“ d’uns dies dormint en tendes de campanya dins de
la pineda amb llars de foc fetes pels mateixos motoristes, on la llenya és proporcionada per la
mateixa organització. En canvi, hi ha molta altra gent que vol dormir “calent”, ja sigui en habitacions
d’hotel, hostals o apartaments habilitats per a l’ocasió i gaudir de dutxa calenta -que s’agraeix molt
després d’una jornada en temperatures gèlides- i d’un àpat calent en una bona taula acompanyat
dels companys de ruta.
Cadascú sap dels dies i diners de què disposa per al gaudi de l’esdeveniment i es programa els dies
de festa per a anar-hi. N’hi ha que el dimecres ja hi ha arribat i marxen dilluns; en canvi, n’hi ha
gaudeixen només la nit del dissabte al diumenge.
Per un viatge d’aquestes característiques, hom s’ha de preparar a consciència per a qualsevol
inclemència meteorològica, problema de circulació, coneixement de la ruta i del grup (per no
perdre’s ni despistar-se), i sobretot anar ben abrigat.
A la pàgina web hi ha un petit reconeixement als motoristes de diverses categories: motorclub per
punt, motorclub per inscrits, pilot més llunyà, fins i tot a la conductora més llunyana (ja que hi ha
poques dones que condueixin motos), de la major edat, ciclomotor amb sidecar més llunyà; tot això
tant nacional com estranger.
Tothom espera que passi un altre any i que arribin les esperades dates per a tornar a preparar la
moto i, segons predica l’organització, fer cap a la concentració hivernal més multitudinària.
Narcís Sens

616 76 44 84
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Art - Pintura

Noves pintures d’en Salvador Tarradas

Corpus de sang

Gerro xinès

Iris

Riuada

Venus del Montgrí

20

Art - Pintura
Ter avall

Monument Valley

Trenc d’alba (Calella)

Hort de la veïna

El Ter

Barquejant

Capvespre

Platja de Pals
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Esports

Pitch and Putt Gualta
Parlar de Gualta també és parlar de Pitch and Putt. Juan Paz, Josep Gurillo o els germans Martínez
(Josep i Juan) han situat el nom del nostre poble al capdavant de l’elit d’aquest esport a Catalunya.
I el 2016 no en va ser l’excepció. El clar dominador a nivell nacional va ser el Gualta Escrivà Interiors,
campió de Catalunya per equips, la competició més preuada. L’altre bloc local de Primera Divisió,
el Gualta Westfalia, va ser desè d’un total de 18 equips. Diferent sort va patir el Gualta El Ter, que
va baixar de 2a a 3a divisió després d’acabar setzè. Finalment el Gualta Tramuntana va competir
a 4a divisió i va ser cinquè del grup Est. A la categoria femenina Fem Gualta es va emportar el
títol en handicap, amb molt de mèrit, perquè van acabar primeres d’un total de 22 equips de
tot Catalunya i en la competició individual la Marta Fuster, nascuda a Gualta, es va proclamar
campiona de Catalunya handicap. A la categoria juvenil iniciació el Gualta Juvenil va acabar sisè
però cal fer una menció especial per a en Nil Artigas, que va ser proclamat sotscampió de Catalunya
benjamí iniciació. Finalment a la categoria dels séniors, l’equip de Gualta es va proclamar campió
del l’Intercamps Est de 4a divisió, amb l’ascens a 3a divisió com a premi.
Així doncs, els 7 equips que participen en les competicions de la Federació Catalana de Pitch&Putt
continuen portant el nom de Gualta, amb orgull, per tot Catalunya.
Gualta Esports Club
Pitch & Putt

Equip Gualta Junior
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Marta Fuster, Campiona de Catalunya Femenina

Equip Gualta Escrivà

Esports
Preparant les taules

Exposició de pintures de Salvador Tarradas

23 juliol, Sopar Popular

Ballant amb la música del grup Kirtana
En Nil i en Mohamadou fent el cremat

29 de juliol, Nit Jove, a la plaça Catalunya amb Tingladu i Blackiss
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30 de juliol, Sardanes abans del vermut
Mònica i Gràcia. Al darrera les classes de manualitats fetes per
Marta Vila

Televisió costa brava entrevistant a la Mon. Membre de la
Comissió de Festes

Entrevista a en Jaume Fontdevila

Sardanes amb La Principal de La Bisbal

Ball de nit amb La Principal de La Bisbal

Concert amb La Principal de La Bisbal

Tamborinada a la plaça Major

31 de juliol, començant la Cercavila

El vermut de després de la Cercavila

Jocs de fusta a la plaça Major i al carrer Major

Concert a la plaça de l’Esglèsia (grup Yes, the music!)

Salut

Tenir una bona cura dels PEUS. Per què són tant importants?

Els peus sostenen la totalitat del nostre pes corporal, mantenen el cos en posició bípeda, permeten la mobilitat locomotora i el bon funcionament cardiovascular. No obstant això, moltes
vegades els posicionem en un segon pla, quan ens referim a cuidar-los.
Evitar les afectacions dels peus és important, ja que tenen un gran paper a la vida diària. Fustero
I. et al, 2007, demostra que la seva alteració, doncs, és una font de patiment i posa en perill l’autonomia de les persones d’edat.
El peu, al llarg de la vida, es veu afectat pel procés natural d’envelliment així com els seus sistemes
associats; sistema arterial, venós, limfàtic, esquelètic, neuropàtic i dèrmic.
Articularment, les deformitats digitals (dits amb
garra, martell i galindons)
estan associats a la predisposició de caigudes en
edats majors a 65 anys.
De la mateixa manera,
provoquen depressions dèrmiques doloroses i molestes (callositats, ulls de poll, durícies) que es
converteixen en un factor condicionant de la mobilitat.
El calçat inapropiat, la mala cura de les ungles dels peus, els canvis tròfics per insuficiència vascular, els canvis de coloració de la pell, el dèficit sensorial, l’obesitat, malaltia incapacitant, la diabetis
mellitus tipus I i II; són patologies i problemes comuns associats als peus.
Així doncs, aquests problemes i aquestes patologies associades es poden prevenir o pal·liar amb
cures personals diàries i tractaments pal·liatius podològics especialitzats.

COM TENIR CURA DELS PEUS:
HIGIENE; per tal de prevenir les dermopaties i les patologies unguials, la higiene podal és imprescindible; Rentar amb profunditat els peus una vegada al dia per evitar la proliferació de gèrmens
provinents de la sudoració, amb un sabó de PH àcid.
Realitzar un assecat minuciós amb una tovallola que, a ser possible, es destini només a aquest
fi. En cas de falta d’agilitat, podem ajudar-nos amb un assecador de cabell (posició d’aire fred).
Assecar perfectament les ungles. La humitat pot alterar la làmina de l’ungla i la cutícula, i pot afavorir el desenvolupament d’infeccions.
Evitar caminar descalç per llocs amb risc d’infecció com piscines, dutxes i jardins.
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TALL DE LES UNGLES; tallar les ungles rectes utilitzant un instrument adequat com tallaungles,
alicates o unes tisores de punta roma. S’aconsella tallar després del bany.

HIDRATACIÓ; és important hidratar els peus almenys una vegada al dia, recomanable després
del bany i assecat minuciós. Evitar aplicació de cremes a la zona interdigital, per tal de no provocar maceracions dèrmiques. Les cremes hidratants també les utilitzarem per suavitzar i mantenir
sanes les cutícules.

Salut

PROTECCIÓ; protegir la pell i les ungles de dissolvents i detergents agressius, ja que poden danyar
la làmina unguial i provocar depressions epidèrmiques.

ESMALT; no abusar de l’esmalt, ja que resseca l’ungla i la deteriora. Els dissolvents d’acetona
danyen l’ungla. En cas de la seva aplicació, es sempre bó utilitzar un protector.
INFECCIONS; a l’hora de realitzar el tallat d’ungles, no s’ha d’eliminar la cutícula, ja que augmenta
la possibilitat de contraure infeccions.
És important, no compartir calçat, utensilis d’higiene íntima, tovalloles.
CALÇAT; l’ideal pels nostres peus és utilitzar calçat de cuir suau, flexible i que absorbeixi la suor.
Si és calçat de teixit, llavors ha de ser suau, transpirable i que sigui rentable. Han de ser còmodes,
amb un taló de 3-5 cm d’alçada.
Els talons de gran alçada provoquen augment accelerat de patologies articulars (galindó, dits
amb garra) i possible escurçament muscular posterior (pressió al tendó d’Aquil·les).
És fonamental l’ús habitual de diversos tipus
de calçat, per dónar-li temps de respirar i
reprendre la seva forma original.
Consulteu al podòleg davant qualsevol observació d’anomalies en les ungles (ungles
fràgils, dolor, canvis en el color, etc.) o de
la pell. Per tal de realitzar un TRACTAMENT
INDIVIDUALITZAT.
Dolça Muriscot Niell (Num. Col. 1688)
Servei de Podologia
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Rentar-se les mans: LA PREVENCIÓ MÉS EFECTIVA

Salut

Per a la majoria de persones, rentar-se les mans és un gest quotidià, però el fet de fer-ho amb
aigua i sabó no és tan freqüent.
En el nostre entorn, el pensament general és que es tracta d’un hàbit que es realitza adequadament i amb la freqüència adient, i això pot haver influït en què no siguem conscients i minimitzem
la seva importància. No per ser un hàbit senzill i quotidià deixa de ser rellevant per a la nostra
salut.
La rentada de mans amb aigua i sabó, és una manera econòmica i molt efectiva en la prevenció i
evitació de la propagació d’algunes malalties.
Les persones, i sobretot els nens, som propensos a tocar-nos els ulls, el nas, la boca... Per tant si
tenim les mans brutes, tenim moltes possibilitats d’infectar-nos amb gèrmens del nostre entorn.
Principalment quan estem malalts, escamparem gèrmens, ja sigui directament sobre altres persones o sobre superfícies que toquem, facilitant d’aquesta manera el contagi amb els altres.
Aquest acte, seria com la vacuna més efectiva que tenim per a malalties com el refredat comú i la
grip, fins a les diarrees infeccioses, la conjuntivitis, la pneumònia o la bronquiolitis.
Fins al dia d’avui els microorganismes han generat diferents mecanismes de defensa, fent-se cada
cop més resistents, però cap d’ells ha creat resistència a la rentada de mans amb aigua i sabó.
Coneixent el potencial d’aquest acte, podem dir que no es practica suficientment, i cal potenciar-lo.
Cal aconseguir que la rentada de mans amb sabó, esdevingui un hàbit automàtic, practicat a les
llars, escoles i comunitat.
En el cas dels nens, la rentada de mans amb sabó, és un perfecte exemple d’hàbit saludable que
els petits adopten per imitació dels adults. D’aquí que el paper dels adults sigui tan important i,
per tant, cal conèixer bé com és un correcte rentat de mans.
Cal utilitzar sempre sabó, fregar els palmells de les mans, els dits i sota les ungles durant almenys
vint segons, el que dura la cançó “Aniversari feliç” cantat a velocitat normal, una bona tècnica per
inculcar-ho als nens.
Els nens han de poder practicar aquest hàbit amb facilitat, tenint en compte l’accessibilitat que
tenen al sabó i lavabo, que en la majoria de casos els queda molt alt.
És important que pares i altres cuidadors es
rentin les mans freqüentment amb els seus fills
per donar-los exemple i que aquests adquireixin
l’hàbit des de petits.
Hi ha moments “crítics” en els quals la rentada
de mans amb aigua i sabó és imprescindible;
•
•
•
•
•
•
•

La manipulació d’aliments.
Abans de menjar i parar taula.
Després d’anar al lavabo.
Després de mocar-se o estossegar.
Abans i després de visitar a una persona malalta.
Després de tocar mascotes o altres animals.
Quan es pateix alguna de les malalties que es
transmeten fàcilment pel contacte amb les mans.
• I sempre que les mans estiguin brutes.
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Salut

Ens podem trobar en
situacions en què no
disposem d’aigua i sabó,
com ara en una excursió.
Una bona alternativa
són els sabons sense
aigua de mans i altres
dispositius de neteja que
no requereixen aigua. Se
solen presentar en forma de líquid, tovalloletes i se solen vendre en format de viatge, presentació
que és ideal per portar a la motxilla, al cotxe o on ens calgui.
El Dia Mundial de la Rentada de Mans se celebra a tot el món el 15 d’octubre, per recordar la
importància que té un gest tan senzill com rentar-se les mans amb aigua i sabó.
Cal donar-li a aquest acte la importància que es mereix i ha de ser promogut més enllà dels
països amb pobres condicions sanitàries o manques en l’accés a l’aigua o al sabó.
Nosaltres que vivim en un entorn privilegiat i no ens manca aigua i sabó, apliquem-ho.
T’has rentat les mans? Tenir les mans netes és la millor manera d’evitar que els gèrmens es propaguin.
Annabel Ibáñez
Infermera de Gualta

R.P. REGALS, S.L.

C/ Roser, 6
17257 Torroella de Montgrí
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Esdeveniments

La festa de 1924
Tot buscant fotos amb la Lola
Muriscot i la Lola Jaime, de la
festa Major de fa uns quants
anys van venir a la memòria
anècdotes d’aquells anys. Antigament hi havia un embalat i
dues orquestres.
També recorden que hi havia
les barraques. Tot i que no
eren com les que nosaltres ara
coneixem. Aleshores les barraques que s’instal·laven al voltant de l’embalat portaven uns
panells decorats on la gent s’hi
feia fotografies. Cada orquestra
portava la seva barraca i la gent
feia cua per fer-se la fotografia
de record d’aquell estiu.
Ara tot ha canviat i les barraques fan una altra funció i dels
panells decorats en diem photocall.

Document cedit per
Joan Casadellà i Pepita Pascual.

Pere Galí i Martí Gimpere. Foto cedida per Lola Muriscot
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Esdeveniments

Casal 2016

Sopar a Serra de Daró (10 de setembre del 2016)
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Esdeveniments

11 de Setembre a Salt
(11 de setembre del 2016)
L’11 de setembre es va organitzar un autobús per anar a
Salt, a la concentració organitzada en motiu de la diada.
Veïnes i veïns de Gualta van omplir, un any més, l’autobús.

II Cursa americana
(24 de setembre del 2016)
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La Castanyada
(29 d’octubre del 2016)

(17 de desembre del 2016)
La marató de TV3 de 2016 va estar dedicada a
l’ICTUS i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques.
Es va fer un dinar i manualitats dirigides per la
Marta Vila (ninots de neu per els mes menuts i
unes teules pintades per els mes grans) a Serra
de Daró amb la col·laboració dels Ajuntament
de Gualta i Fontanilles. Es van recaptar un de
1.187,40 €

Esdeveniments

La Marató de TV3

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.
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Esdeveniments

El pessebre de Gualta
(22 de desembre del 2016)
Només començar les vacances de Nadal fem
el pessebre amb tots els joves voluntaris.
Vam passar una molt bona tarda i vam
acabar amb un berenar.
Gràcies a tots, per a fer un pessebre tant xulo!

Missa del Gall (24 de desembre del 2016)
Vam tenir una missa del gall molt emotiva gràcies al grup de cambra (amb músics del nostre
municipi i voltants) amb la direcció desinteressada d’en David Granato.
Moltes gràcies a tots.
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Yago de Castilla

Esdeveniments

Els Reis Mags a Gualta (6 de gener del 2017)

Pep i Pau Gironès

Jana Pujadas

Marcel i Guillem Casadellà

Erik Muñoz

Joan, Aina i Nil Massart

Premi per l’Alexandra (8 de gener del 2017)
Enguany es va celebrar
29è concurs de pessebres Arcàngel de la
Catedral de Girona. En
la categoria artística
l’Alexandra i Salvador
Tarradas van obtenir
l’Arcàngel de bronze.
Felicitats!
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Sopar de la dona (8 de març del 2017)
Un any més el 8 de Març vam celebrar el sopar de la Dona,
tot compartint el que cada una va portar de casa.
Vam acabar amb jocs, va ser una gran vetllada.

La Mònica i l’Eli ens varen fer una gran sorpresa
amb aquest detall

Dinar de l’home
(8 d’abril de 2017)
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El passat 18 de Març va sortir de la plaça Catalunya una
colla de gent per a fer una ruta d’itinerari saludable. I amb
l’experiència d’en Salvador es va modificar la ruta per a
poder veure moltes més coses. Una d’elles és la barraca
de pedra seca d’en Solés.

Esdeveniments

Itinerari Saludable (18 de març del 2017)

Concert del Cor Melodes
(13 de maig del 2017)
El dissabte 13 de Maig vam tenir el plaer d’escoltar un magnífic concert a l’Església de Gualta,
a càrrec del Cor Melodes, acompanyats de l’orquestra de cambra ODA i dirigits pel gran músic
David Granato.
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Sortida per conèixer les herbes remeieres
(20 de maig del 2017)
SABÍEU QUE...?
Les plantes que floreixen sota del pont Vell ben
entrat l’estiu i que semblen gira-sols es diuen
nyàmeres (Helianthus tuberosus), i també pataca,
patofa, patata de canya. Originàries, d’Amèrica del
Nord, van ser introduïdes a Europa al segle XVII.
L’arrel és tuberosa i comestible, rica en fructosa,
inulina i proteïnes vegetals. Un bon succedani de
la patata pels diabètics. Hi ha gent gran que encara
recorda que quan eren petits a casa conreaven la
nyàmera. Algunes plantes residuals s’han refugiat
a les lleres dels rius i als marges d’alguns camps,
per recordar-nos que durant molts anys van ser un
producte de conreu. El nom l’hi ve del verb nyamar
-menjar-, que encara utilitzen alguns pescadors de

Palamós i Palafrugell; i la mainada quan diuen: nyamnyam. Els alocs (Vitex agnus-castus), unes plantes de
la família de la Marialluïsa i la Verbena que creixen en
els nostres torrents i torrenteres, estan en procés de
desaparició; actualment a Gualta tan sols en queden
unes mates escadusseres a la mota dreta del Ter. Són
molt utilitzades per fabricar medicaments ginecològics.
Nyàmeres (Helianthus tuberosus)
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Alocs (Vitex agnus-castus)

El riu Daró

Punt de guaita al riu Ter

Bulb nyàmeres (Helianthus tuberosus)

(4 de juny del 2017)
Malgrat la pluja intermitent i empipadora, el festival d’Ítaca no
s’atura. Després d’una gran actuació de Guillem Roma el cel es va
obrir i va donar pas a Sanjosex & Belda amb Càntut.

Esdeveniments

Festival d’Ítaca a Gualta
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Esdeveniments

Sopar d’estiu (17 de juny del 2017)

El dissabte 17 de juny del 2017 es va
celebrar el sopar per donar la Benvinguda a
l’estiu, en el que van assistir 120 persones.
Hi va haver pa amb tomata i carn a la brasa
que estava boníssima, gràcies a la feina
desinteressada dels voluntaris i al material
cedit per l’Albert Negre. Tot fet i menjat! De
postres una bona Coca de Sant Joan! Per
fer baixar el sopar Ivan Uriach ens va fer
ballar una bona estona.
Esperem repetir-ho l’any que ve!
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Cal que cadascú porti plats, gots i coberts
Venda de tiquets fins el dilluns 12 de juny al Local Social o a Can Muriscot

(23 de juny del 2017)
Un cop més es va celebrar la revetlla de Sant Joan a
Gualta. Amb una bona foguera i molts petards que
van portar petits i grans. L’equip de cuiners van fer
unes bones sardines a la brasa (gràcies a tots ells
per la feina ben feta) i de postres no podia faltar la
coca de Sant Joan.
La foguera va lluir un cop més al parc de l’entrada
del poble.

Esdeveniments

Revetlla de Sant Joan
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Activitats

Ioga
Quan li preguntes a algú sobre el
ioga, és possible que et digui: “Si jo
ja faig estiraments a casa amb els
vídeos d’Internet”. Cada vegada és
més habitual confondre ioga amb
estiraments, fer la disciplina del ioga
no es tracta només d’ajaure’t a l’estoreta i estirar, el ioga és molt més.
El ioga t’ensenya allò “sagrat” de tu.
Anar amb la teva estoreta a realitzar la pràctica diària és un acte d’amor envers la teva persona;
és anar a una cita especial; és el retrobament amb la persona més important en la teva vida (tu).
A la teva estoreta, escoltant la teva respiració, sentint el teu cos i prestant tota la teva atenció és
on te n’adones quantes hores portes fora de casa; és on dónes permís perquè totes les tensions
del dia es manifestin i exposin la seva queixa; ens fem plenament conscients del poc cas que ens
prestem durant tot el dia... estem massa ocupats amb altres coses. Però aquesta escolta no és
fàcil si abans no hi ha un aprenentatge!
Quan participem d’una classe de ioga el professor ens guia cap a aquesta escolta profunda d’un
mateix, t’ensenya el camí a on dirigir la teva atenció i la teva respiració; et guia a través de les
diferents tècniques per donar-te el mestratge necessari perquè a poc a poc puguis practicar-les
sol. Un professor t’observa, pot corregir les postures perquè l’estudiant no es faci cap lesió. Quan
ningú t’observa, com saps si ho estàs fent d’una manera adequada per a tu?
A les classes també hi ha un espai per compartir des de la mateixa individualitat: pots estar
completament centrat en tu i sentir el recolzament del grup que et dóna suport. Sempre que
practiques el ioga en grup pots sentir com d’alguna manera et nodreix. A més, anar a les classes
setmanals amb el teu professor i els teus companys i companyes t’ajuda a ser més constant i
disciplinat que no pas trobar una estona a casa on estàs envoltat de distraccions, sobretot quan
encara ets principiant.
Quan la pràctica del ioga ja sigui important a la teva vida ja no hi haurà distracció que t’impedeixi
practicar cada dia on sigui.
Us convido a compartir aquesta experiència amb el bonic grup que hem format a Gualta, cada
dilluns de 20:00h a 21:30h.
Paqui Sánchez.
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Activitats

Anglès
a Gualta
Aquest any s’ha
tornat a realitzar el
curs d’anglès que
desinteressadament
imparteix l’Eva
Suana.

Taller de memòria
Un any més el taller de memòria de Gualta ha estat un espai de diversió i creixement per totes
les dones que hi participem. A les nostres sessions no solament treballem l’estimulació de les
diferents funcions cognitives, sinó que també exercitem el nostre cos, fem tallers de treballs
manuals i sobretot compartim un vincle d’amistat que dóna un important sentit a la nostra vida.
Aquest any en particular hem fet moltes activitats. A continuació algunes fotos de diferents
moments, tots molt especials:
Ángela Vergara

Celebració d’aniversaris

Manualitat de la tardor

Manualitat de nadal

Joc de Sant Jordi

Taller de cuina

Mural de la primavera
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Medi ambient

Curs de manipulador i aplicador de productes
fitosanitaris (nivell bàsic)
El 16 de setembre al 7 d’octubre de 2016 es va realitzar a la sala de plens de l’Ajuntament de
Gualta el curs de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris (nivell bàsic).
Aquest curset, i molts més, es fan a causa d’una normativa europea per a la comercialització de
productes fitosanitaris que han acabat obligant als venedors a registrar cadascuna de les vendes
dels productes i assignar-los, a cada comprador mitjançant el número de carnet de manipulador
de fitosanitari.
En el curset hi havia un màxim d’inscripcions de 30 persones i s’hi van poder inscriure un total de
28 persones, entre les quals hi havia dues dones.
Es van fer un total de 25 hores de
classe (els dimecres i els divendres) des del 16 de setembre fins
al 7 d’octubre del 2016. També
hi va haver una classe pràctica a
l’Escola Agrària de Monells on es
va fer la pràctica de tota la teòrica
explicada. El divendres 7 d’octubre es va fer l’examen.
Tots els alumnes que van fer el
curs van obtenir el carnet d’aplicador de productes fitosanitaris.

Agraïment
A l’Ajuntament de Gualta:
Un grup de persones que el passat mes de setembre i octubre del 2016 vàrem fer el curs de manipulador
i d’aplicador de productes fitosanitaris de nivell bàsic voldríem agrair a l’esmentat ajuntament i en
particular al Sr. Narcís Sens per la seva total disposició a l’hora de cedir el local i el material necessaris
perquè el curs fos un èxit.
Gràcies al seu esforç vàrem gaudir d’un espai suficient i d’unes instal·lacions indispensables que amb
tota comoditat ens van permetre poder fer el curset en condicions òptimes.
Creiem que també cal fer esment al professorat, que vàrem tenir la sort de disposar, que en tot moment
ens va dispensar tota l’atenció que ens calia per a poder portar a terme la nostra instrucció.
A tots, voldríem traslladar-vos el nostre sincer agraïment.
Un grup de participants del curset.
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El lloc de trobada va ser a les 21 h a Torroella de Montgrí,
concretament al pont del Ter de Torroella, al costat de Gualta. El
públic assistent estava format per un total de 15 persones, uns 6
adults i 9 nens entre 3 i 15 anys, residents de Jafre, Girona, Bescanó
i Ripoll. La tècnica del Consorci del Ter va fer una explicació sobre el
Consorci del Ter i sobre el conveni amb Dipsalut, per promoure els
hàbits saludables, emmarcant la vocació de l’activitat. L’expert en
quiròpters Xevi Puig va introduir als assistents amb una explicació
sobre el món dels ratpenats i lliurant-los un petit llibret amb
informació sobre els quiròpters “DESCOBREIX ELS RAT-PENATS”.
Així es feia temps per a la posta de sol que és quan els ratpenats
comencen la seva activitat. Es va fer una passejada per la mota
aigües amunt del riu fins a arribar al Daró nou i posteriorment
es va retornar al Pont de Torroella per continuar pel camí de
la Mota de Baix, aigües avall del riu. En total uns 4,5 km, entre
l’anada i la tornada, tot descobrint els ratpenats que s’anaven
sentint, detectant o, simplement, enregistrant amb els aparells
de detecció utilitzats per part del tècnic Xevi Puig. Es varen
detectar diferents espècies, les més representatives de les quals
foren dues espècies de pipistrelles (Pipistrella sp.) i el ratpenat
dels graners (Eptesicus serotinus). També es va sentir el cant de
granotes verdes i es varen observar diverses aus, entre les quals
cal destacar diversos exemplars de martinet de nit i un exemplar
de bernat pescaire. El cant d’un blauet i diverses espècies d’insectes també ens van fer descobrir un
altre sentit. Al no trobar mussols es varen reproduir diverses espècies a través del seu cant, activitat
que va engrescar d’allò més a la mainada present. Es va aprofitar l’activitat per transmetre alguns
valors dels treballats a la jornada tècnica a Dipsalut. Per una banda, el fet de ser una activitat nocturna,
afegia un punt més al fet de tenir major confiança en els qui la guiaven, en els companys i alhora per
part dels mateixos participants. Això es va poder posar de manifest quan es deia que era millor tancar
els lots i fer silenci, de manera que no hi hagués excés de llum ni de soroll que molestés l’activitat i així
i tots els participants s’hi veien igualment. Així mateix, per la presència de molta mainada, i al ser a la
nit, donava l’oportunitat de treballar aspectes com la confiança, incertesa, dubtes, inseguretat, etc. La
valoració de l’activitat per part del públic assistent va ser molt positiva. Es va valorar sobretot el fet de
ser una activitat diferent tot fent una agradable passejada nocturna en una època calorosa i que els
permetia anar descobrint fauna que sovint els passa desapercebuda i que tenim ben a prop de casa.
Els nens i nenes presents de seguida van relacionar-se entre ells i van generar complicitats tot jugant
amb els lots i frontals, i també van saber autocontrolar-se i concentrar-se en els moments de silenci i
calma per poder escoltar la fauna present i les explicacions que s’anaven oferint.

Medi ambient

Descoberta nocturna per la Ruta del Ter (ratpenats,
granotes i mussols) a Torroella de Montgrí.

Aquesta activitat va ser dirigida per Xevi Puig (Associació Galanthus) i Teia Puigvert i Picart (Consorci del
Ter) i s’emmarca en el conveni de col·laboració entre el Consorci del Ter i Dipsalut “Salut i Natura a la
vora del Ter”.

Plaça Jaume I, 4 - 17121 Monells
Tel. 620 58 00 56
jpituoliver@gmail.com
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Medi ambient

Jornada naturalista al Baix Ter
Activitat que s’emmarca en el conveni de col·laboració
entre el Consorci del Ter i Dipsalut “Salut i Natura a la
vora del Ter”.
El lloc de trobada va ser a les 9 h al pont de Torroella
de Montgrí, a la riba de Gualta. El públic assistent estava
format per un total de 22 persones, bona part dels quals
eren famílies amb mainada d’entre 7 i 13 anys. L’activitat
es va organitzar de forma gratuïta des del Consorci, amb
la col·laboració dels Ajuntaments de Torroella de Montgrí,
Ullà, Gualta, Fontanilles, Serra de Daró, Verges, Ultramort
i La Tallada d’Empordà. Després de les paraules inicials
de Ponç Feliu com a Consorci del Ter, explicant el marc
general de l’activitat, l’ictiòleg Quim Pou va introduir als
assistents l’explicació sobre la pesca científica de peixos
al riu Ter.
Es va demanar qui dels participants volia participar-hi activament, atès que en ser una pesca
elèctrica calia implicar-se, ajudar en les captures,
en transportar el material, en posar-se amb botes
a l’aigua, en pescar amb els salabrets, etc. Es varen
pescar un total d’11 espècies de peixos (algunes de
les quals foranies i invasores, però també bavosa
de riu, llisses, llobarro i anguila). Es va aprofitar,
per part del mateix Quim Pou i de Ponç Feliu, per
explicar els problemes que ocasionen les espècies
de peixos invasors al Ter.

Diferents moments de l’activitat de pesca científica al
riu Ter a Torroella de Montgrí

Es va aprofitar alhora per explicar el projecte LIFE
Potamo Fauna que s’està duent a terme des del
Consorci del Ter. També es varen observar ocells
com l’ànec collverd, amb una pollada nounada, o
el martinet de nit. Es varen portar també diversos
exemplars de nàiades, i es va explicar als allà
presents la problemàtica que tenen aquestes
espècies als nostres ecosistemes.

Aquesta activitat permetia transmetre diversos valors dels treballats en el projecte de Dipsalut,
com el coneixement de l’entorn i la implicació en conservar-lo, ateses les dificultats per als peixos
en tenir aigües de qualitat o el fet de tenir passos de peixos (sobretot per espècies migradores
com les anguiles, la història de les quals va ser explicada amb deteniment).

Exemplars de llobarro i de peix sol, que serví per explicar la problemàtica de les invasores
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Realització de l’activitat de pesca científica al riu Ter a
Torroella, amb els participants en acció

Medi ambient

Van sortir altres aspectes com el companyerisme i les ajudes d’uns als altres, atès que era
una activitat en la qual calia la col·laboració
de tothom per poder-se portar a terme
exitosament (transport del material, pesca en
si, funcionament dels aparells, etc.). També
pel fet que els més petits havien de posar-se
a l’aigua amb botes d’aigua, o haver-les de
compartir durant l’activitat, perquè no hi havia
botes per a tothom.

Trobada amb els tècnics del Parc Natural del
Montgrí - Illes Medes.
El passat 19 de desembre de 2016
a l’Ajuntament de Gualta es va
fer una trobada amb els tècnics
del Parc Natural del MontgríIlles
Medes.
L’assistència va ser molt nombrosa.
Després de les explicacions partinents, es van fer 6 grups i cada
grup va debatre un qüestionari
(millores, pressupostos...)
En acabar la jornada, es van posar
sobre la taula les conclusions.
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Informació Municipal

Dades de població
Segons les dades que consten a l’arxiu del Registre Civil de Gualta amb data 1 de gener de 1871
fins a 31 de desembre de 1920, a Gualta hi va
haver un total de 1054 naixements (496 dones i
558 homes).
El Registre Civil a Espanya va començar a utilitzarse a partir de l’1 de gener de 1871, segons la Llei
Provisional 2/1870, de 17 de juny.
Les dades estadístiques consten des dels inicis
fins a 1920. La gràfica que s’adjunta il·lustra les
dades que fan referència als noms de dones i
homes més posats al nostre municipi entre els
anys 1871 i 1920.

Noms de dones 1871 i 1920

Noms d’homes 1871 i 1920
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Josep Mª Cruset Mató (7/10/2016)
El passat 7 d’octubre ens va deixar en Josep Mª Cruset,
orgullós d’assolir el títol “d’home més gran de Gualta”.
Enamorat de la terra que trepitjava cada dia,
on havia viscut, cada any
i que va conrear tota la vida.
Fins fa ben poc se’l veia anant cap a l’hort,
màquina d’ensulfatar a l’esquena,
demostrant que encara el cuidava,
sense cap herba, com un jardí...		
					 Jordi

Informació Municipal

Defuncions 2016 - 2017

Carmen Tugues Gomà 05/03/2017
Estimada mare,
Tota la teva vida vas lluitar per nosaltres i et donem
les gràcies per tot, per ensenyar-nos a fer servir els
bons dies, la bona tarda, els fins després i les gràcies, a
respectar a la gent gran i a ser amables.
A dins nostre segueixen els teus records, ensenyaments,
el teu exemple i el teu amor. Aquesta és l’herència
que ens vas deixar i avui transmetem als nostres fills
l’estimació com tu ens vas estimar a nosaltres.
La teva lluita ha estat llarga i mai et vas rendir. Ara ja
pots descansar, has complert amb tots els objectius de
la vida. Encara que mai més et veurem, mai t’oblidarem.
Descansa en pau.
Els teus fills i néts que molt t’estimen

Teresa Cruset Mató
(15/11/2016)

Rafael Garrido Valenzuela
27/04/2017
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Informació Municipal

Naixements 2016 - 2017

Loïc Joseph
Fill d’en Michel Joseph
i l’Elsa
nascut el 05/03/2016

Martina
Filla d’en Sergi i la Maria Cristina
nascuda el 01/06/2016

Karim
Fill d’en Yahya i la Mina
nascut el 17/08/2016

Mawada
Filla d’en Mohamed
i la Naima
nascuda el 18/12/2016

Sebi Galí
Fill d’en Jordi i la Neus
nascut el 10/07/2016

Nova regidora de participació ciutadana, promoció
econòmica i comunicació
El passat mes de Setembre la regidora Eugènia de Gispert es va donar de baixa per raons de
conciliació amb la vida laboral i familiar. El 26 d’Octubre la Gràcia Mascarreras va assumir el
càrrec de regidora de participació ciutadana, promoció econòmica i comunicació.

664 20 71 46 / 606 90 98 05
c/ Major núm 65, 17257 GUALTA
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El passat 16 de desembre, Gualta va ser el
primer ajuntament de la comarca del Baix
Empordà a adherir-se a la Xarxa Tràmec
del Consell Comarcal del Baix Empordà.
És un projecte per consolidar el sector
agroalimentari del Baix Empordà iniciant
el camí d’una cooperació pública-privada.
A través d’una sèrie de serveis, tal com
comenta en Joan Català, President del
Consell Comarcal “es pretén potenciar el
creixement, la viabilitat i professionalitzar les
empreses agroalimentàries de la comarca.
Impulsar el consum de producte local entre
les empreses i els ciutadans. Fomentar
aliances entre petites i mitjanes empreses i
fomentar investigació i innovació”.

Informació Municipal

Primers fruits de la Xarxa Tràmec

El president del Consell Comarcal Joan Català i l’alcalde Jaume
Fontdevila firmen l’acord, amb la presència de la regidora de
Promoció Econòmica Gràcia Mascarreras

A la sala de plens de l’Ajuntament de
Gualta s’ha realitzat la primera reunió de
la Xarxa Tràmec. Es van reunir empreses i
veïns de Gualta, l’Alcalde Jaume Fontdevila,
la regidora Maria Gràcia i el tècnic de la
Xarxa Tràmec del Consell Comarcal del
Baix Empordà contractat per l’Ajuntament.
Es decideix que la primera acció sigui
realitzar una web per a cada empresa
relacionada amb el sector alimentari. Amb
l’objectiu de visualitzar-les i acostar-les
als compradors. Alhora l’Ajuntament de
Gualta i el Consell Comarcal les llistaran als
seus apartats corresponents.

Reunió informativa amb els comerciants del municipi

Des del Consell Comarcal estem convençuts que el sector agroalimentari és el vertebrador del
paisatge i l’economia de l’Empordà, on existeix una tradició agroalimentària amb productes
mil·lenaris com l’oli i el blat, i alhora productes innovadors com la poma de Girona i la Gamba de
Palamós, entre d’altres.
Les tendències actuals del mercat del consum obliguen als productors i elaboradors assumir nous
rols empresarials. Per tal de potenciar el creixement i viabilitat de les empreses de la comarca el
Consell Comarcal del Baix Empordà mitjançant la Xarxa Tràmec ofereix accions com ara: assessorament empresarial, programes de mentoratge, dissenys i impressions d’una carpeta empresarial, espais web i formació,...
Un altre dels eixos de la Xarxa Tràmec és la sensibilització i informació dels productes propis
de la comarca, ja que quan el territori consumeix els mateixos productes agroalimentaris
l’economia s’enforteix. Algunes accions són difondre mitjançant butlletins semestrals de novetats
i tendències, augmentar la presència a la Wiquipèdia dels productes del territori o la detecció i
innovació de varietats locals buscant l’autenticitat i la tradició.
Alhora Tràmec vol formar aliances entre els diferents agents que intervenen en el sector. Vincles
amb l’IRTA i Mas Badia o intercanvis tècnics amb la Catalunya Nord són algunes de les formes que
des del projecte Tràmec, i des de l’Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Baix
Empordà es pretén millorar la xarxa agroalimentària de la comarca millorant així la seva situació
econòmica.
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Informació Municipal

Concurs públic per a la gestió del local de Gualta
En el Ple del dia 31 de maig és va aprovar el Plec de Clàusules que han de regir la licitació, en
règim de pública concurrència, de la gestió del LOCAL SOCIAL de Gualta. Aquest concurs pren
causa en un informe de l’Àrea de Comptabilitat de l’Ajuntament, avalat per Secretaria i Intervenció, en el qual es fa esment de la necessitat d’externalitzar la gestió del Local.
Tothom qui estigui interessat en participar en l’expressat concurs trobarà penjat el Plec de Clàusules en l’apartat de PERFIL DEL CONTRACTANT de la pàgina web municipal. Qui ho desitgi, tanmateix, podrà accedir a aquesta informació adreçant-se directament a les oficines municipals.
El Plec de Clàusules estableix els requisits que han de reunir les persones interessades en participar en la licitació, així com els trets bàsics que han de regir la gestió del Local.
El Plec de Clàusules s’ha elaborat amb la finalitat que el LOCAL SOCIAL LES ESCOLES continuï
essent un punt de trobada per a totes i tots i per fer més dens el teixit social de Gualta, tal com
ho ha estat fins ara. En aquest sentit, vull agrair la tasca que ha vingut realitzant la Pepi durant
tots els anys que ha estat al capdavant del Local, ja des del llunyà 2006, aplicant temps, esforços
i caps de setmana en fer més poble.
El termini de presentació de propostes, que començarà a comptar des de la data de la darrera
publicació preceptiva, serà comunicat pels medis que ja s’han indicat (pàgina web i serveis administratius) i serà suficientment ampli perquè, com s’ha dit, totes les persones que reuneixin els
requisits exigits i tinguin ganes de participar en la licitació ho puguin fer.

Presentació Festival d’Ítaca
El 19 d’abril l’ajuntament de Gualta va assistir com a municipi col·laborador a la presentació del festival d’Ítaca 2017
a la Pera. Com cada any es va programar una presentació
activa i enguany la proposta va ser que tots els representants del municipis que acullen el festival s’enlairessin en el
globus d’Ítaca, cultura i acció per veure la Pera i l’Empordà
des d’una altra perspectiva.
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Pressupost general i plantilla de personal de l’exercici 2017

53
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Passallís al Daró vell

Inici de la reforma de la passera

Durant les obres

Passeres acabades

Senyalització

La bassa de Gualta abans i després de netejar

Neteja de l’entorn - minideixalleria
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L’ajuntament de Gualta és propietari d’unes
parcel·les a la urbanització les Mirones
destinades a equipaments.

Nous contenidors
A principi d’any es va fer un canvi d’empresa de
recollida d’escombraries i aquest és el motiu
pel qual tenim nous contenidors.

En data 29 de juny de 2016, el Ple de l’ajuntament de Gualta va aprovar el plec de
clàusules administratives reguladores del
procediment per a l’adjudicació de la concessió d’ús privatiu d’unes parcel·les a la
urbanització les Mirones i va iniciar la seva
licitació mitjançant un concurs públic.

Informació Municipal

Pàdel Mirones

En data 10 d’octubre de 2016, el Ple de
l’ajuntament de Gualta va adjudicar la
concessió administrativa per l’explotació
d’aquestes parcel·les com equipaments
esportius.
Actualment ja s’han instal·lat dues pistes
de pàdel i, més endavant, queda oberta
la possibilitat de complementar o ampliar
les instal·lacions esportives.

Pintada de bancs
Una altra de les actuacions portades a terme
de l’ajuntament ha sigut la de pintar diversos
bancs del municipi

Radu Basile,
treballador
del Consell
Comarcal,
pintant un
banc.

En projecte: camí Moles

55

Trucs de l’àvia

Trucs de l’àvia
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Si cuines i “se’t n’ha anat la mà” amb la sal,
afegeix-li un parell o tres rodanxes de patata
i deixa-la bullir una estona. La patata absorbirà la sal.
Retira-la abans de servir el plat.

Si volem netejar el microones sense productes químics, posem un got d’aigua amb dues
o tres rodelles de llimona (que és desengreixant) dins el microones una estona a
màxima temperatura. Un cop hagi bullit
uns segons retirar, amb compte, per no cremar-nos i passem la baieta.

Espatlles de conill com es feia abans per festa major
INGREDIENTS PER A 4 PERSONES:
8 espatlletes de conill
200 g de llard de porc (greix)
2 cabeces d’all
2 fulles de llor
1 branqueta de farigola
1 branqueta de romaní
4 pastanagues
2 cebes de Figueres

Recepta

1 gotet d’oli d’oliva

10 boletes de pebre negre
1 got de conyac
PER ACOMPANYAR
Unes bones patates naturals fregides i uns
pebrots del padró.
COM ES FA?
En primer lloc posem amb una cassola el llard
de porc i l’oli, amb els alls, les fulles de llorer,
la farigola i el romaní, el deixem a foc lent i tot
seguit posarem les espatlletes de conill.
Passada una mitja hora incorporem les pastanagues i les cebes, tallades a tires una mica gruixudetes. Tirem una mica de sal i el got de conyac.
Tot a foc lent que es vagi confitant fins que ens
quedi amb un toc daurat.
(nota: si el foc va molt lent el pujarem una mica a foc mitjà)

Passat el temps servin amb les patates i els pebrots
Bon profit…
Restaurant ca la Paquita
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Festa Major de Gualta 2017
Dissabte, 29 de Juliol
21.30 h SOPAR POPULAR I BALL a la plaça Major amb l’Actuació “República Rumbera”
PHOTOCALL, a l’entrada de l’Ajuntament i 1h i 1/2h abans del sopar hi haurà un PHOTOCALL
(com en les “barraques d’abans”). Vine i fes-te una foto! Preu: 1€/cada foto

Diumenge, 30 de Juliol
12.00 h OFICI SOLEMNE en honor als patrons Sant Abdó i Sant Senén amb la
“Principal de l’Escala”
13.00 h SARDANES I VERMUT a la plaça Major amb la “Principal de l’Escala”
18.00 h TAMBORINADA amb “Associació amics del tambor del Baix Ter”,
sortida de la Plaça Major.
19.00 h FESTA DE L’ESCUMA a la Plaça Major, música i animació a càrrec de “Diverta”.
20.00 h CONCERT I BALL DE NIT amb l’orquestra “Boogie-Woogie”.

Dilluns, 31 de Juliol
12.00 h MISSA en honor a la Mare de Déu i en sufragi als difunts del poble
19.00 h EXHIBICIÓ de ball de bastons a la plaça Major, amb “Els Bastoners del Casal Estel Roig” 		
de la Bisbal.
20.00 h FI DE FESTA amb HAVANERES, a la plaça de l’Església, a càrrec de “els Cremats”
• L’entrada és gratuïta. Hi haurà servei de bar.
• Amb la col·laboració de la Comissió de Festes, l’Ajuntament de Gualta, la Diputació de Girona i el suport del poble.
• L’Ajuntament es reserva el dret de canviar la programació en cas que es requereixi o sigui aconsellable per
causes imprevistes.

