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EditorialContinguts

Número 16         Desembre 2015

Com és habitual per aquestes dates, a les portes de Nadal, un nou número 
de l’Aspre i Pla torna a les nostres llars. 

Us hem de dir que, a causa de circumstàncies diverses, aquest any 2015 no 
s’ha publicat l’Aspre i Pla d’estiu. El consell editorial es va renovar i es va con-
siderar precipitada l’organització de l’esmentat número. Ara, però, amb les 
noves incorporacions i amb les ganes renovades de tots els col·laboradors, 
hi ha la ferma voluntat de reprendre la publicació habitual de dues revistes 
a l’any. 

Repassem esdeveniments, que n’hi ha molts! Aquest 2015 és un any cridat 
a l’exercici democràtic. Les eleccions municipals ens han renovat el consistori 
municipal, i les eleccions al Parlament de Catalunya ens han proporcionat un 
nou model de fer política davant l’excepcionalitat de la situació a Catalunya. 
A hores d’ara encara no sabem què passarà el proper 20 de desembre amb 
les eleccions al Parlament d’Espanya, però de ben segur que caldrà tenir-ne 
molt en compte els resultats.

Pel que fa a l’àmbit local, aquest estiu hem pogut gaudir de les activitats que 
ens són pròpies, com les festes majors, els casals i les remullades a la piscina, 
que ens han ajudat a suportar la intensa i perllongada onada de calor que 
hem tingut. Hem gaudit també de concerts i activitats a l’aire lliure a la nit 
que ens han ajudat a fer veïnatge, a conèixer-nos i a compartir les nostres 
estones de lleure.

Arribats al setembre, s’ha reiniciat l’activitat quotidiana: els nens i joves han 
tornat a l’escola i els adults, a la feina. En el nostre municipi, quan s’albira 
el setembre es comença la collita del blat de moro i de les pomes. Els co-
lors canvien, i l’aire pren olor de tardor. I, una vegada més, i amb aquesta 
ja n’han estat quatre, l’11 de setembre s’ha volgut fer història amb la Via 
Lliure celebrada com en altres ocasions amb molta participació ciutadana i 
amb molt de civisme. Potser a mesura d’insistir-hi, ja que no ens en cansem, 
expressem la nostra voluntat de ser reconeguts com a poble sobirà, que ja fa 
temps que som majors d’edat i que volem que ens deixin volar sols.

Val a dir que els adults també hem tornat a les activitats habituals, hem 
reprès el taller de cuina, el Club de Lectura, les classes d’anglès i aquest any 
s’ha iniciat també un taller de ioga. S’ha de reconèixer: som un municipi 
molt actiu! 

Les persones del nostre municipi sempre ha estat molt solidàries, com s’ha 
evidenciat tant en la participació de la desfilada a benefici de l’Oncolliga 
com en la recollida d’aliments amb motiu del Gran Recapte d’hivern i en les 
activitats a favor de la Marató. Són, encara que alguns s’esforcin a negar-ho, 
temps difícils, però gràcies a la generositat i compromís dels veïns i veïnes 
anem tirant endavant. Esperem que de veritat aviat veiem ja el final d’aquest 
duríssim període.

En aquests moments, a principi de desembre, sentim ja l’esperit de Nadal, 
que ve de ‘natalici’ o naixement, fet que ens ha de fer pensar en què és 
temps d’estar a casa i en família. Tenim multitud de símbols de Nadal, com 
l’arbre, el tió, els reis d’Orient, el pessebre, les nadales, les postals de Nadal, 
etc. Nadal no ha de ser només un concepte comercial associat a la compra 
de regals.

Amb els millors desitjos del Consell Editorial, us diem: fins al proper Aspre i 
Pla. Bon Nadal! 

CONSELL DE REDACCIÓ



Activitats a la Tallada

Cavalcada de Reis el 5 de gener de 2015.

La festa més entranyable: Festa de la Gent Gran.

Tercera Fira Eraquari. La consolidació.
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Tret de sortida a l’estiu: Foguera Sant Joan.

Futbol. Festa Major de la Tallada.

Festa Major de la Tallada.

Empord’Art el 15 d’agost. Un compromís amb els nostres artistes.

Sardinada del dia de la mare de Déu d’Agost.

Campionat de tennis. Open tennis a la Tallada.

11 de setembre.

11 de setembre al Puig Segalar. Diada nacional de Catalunya.
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Desfilada a favor 
de l’Oncolliga. 
Som solidaris.

El Mag David el dia de Sant Galderic. Primer cicle de conferències d’agricultura organitzat pel grup municipal d’ERC.

Inauguració de l’àrea d’autocaravanes. Promocionem el municipi.



Activitats a Canet

I a l’hivern....Calçotada!

Dinar de dilluns de Pasqua. Fem germanor!

Arrossada de Pasqua.

Sopar D’estiu a casa d’en Dani i en Pere.

TALLER
MECÀNIC Joan

Figueras
Reparació d’Automòbils
i Maquinària

Ctra. de Figueres, s/n
17134 LA TALLADA D’EMPORDÀ (Girona)

Tel. i Fax. 972 78 00 67
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MACFONT, S.A.
Recursos del Mar per a la Indústria Alimentària

17002 GIRONA.  972-218825
WWW.IBERLAND.COM

info@macfont.es



Marenyà
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Festa major de Sant Mateu.

Missa de Sant Mateu.

Halloween i nit de por a Canet. Festa Major de Marenyà.

Cargolada. Sempre al voltant d’una bona taula.



Resultats 
de les eleccions
Eleccions locals 
del 24 de maig de 2015

Eleccions al Parlament de Catalunya 
del 27 de setembre de 2015

Habitants empadronats: 
475 (a 7/12/2015)

NAIXEMENTS 2015:

Biel Badenas Juandó 06/02/2015
Tanit Puigvert Panella 10/07/2015
Emma Bernades Torrente 23/09/2015
Guillem Villalón Tarrats 24/11/2015

DEFUNCIONS 2015:

Narcís Güell Caixàs 15/01/2015
Dolors Ferrer Puig 01/02/2015
Ernesto Coll Lladó 08/09/2015
Anna Maria Saurí Font 08/09/2015

VCMTT 162
ERC-AM   88

JxSÍ   220
CUP     39
PSC-PSOE    15
CATSÍQUEESPOT   12
UNIÓ.CAT    10
PP       3
C’S       4
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Meteorologia

Temperatura 
mitjana període 

1984-2014

20,5
23,1
23,1
19,8
16,2
11,2

Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre

Temperatura 
mitjana 
2015

22,5
25,3
22,9
19,1
15,3
11,7

Pluviometria 
mitjana acumulada 
període 1984-2014

40,7
32,6
34,6
67,1
105,3
71,4

Pluviometria 
acumulada 

2015

3,4
15,0
50,6
59,5
39,8
39,3

Estació Experimental Fundació 
Mas Badia (IRTA)
Ctra. de la Tallada s/n
17134 - La Tallada de l’Empordà
Tel: 972 78 02 75
Fac: 972 78 05 17
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Benvolguts amics i amigues,

El temps passa que vola i ja fa un any des de l’última revista. Un any ple d’activitats i de 
trobades amb molts de vosaltres. 

Hem tinguts moments de tot, els més tristos, les defuncions 
de persones estimades per nosaltres, però també de molt 
bons, com les estones que passem junts a La Caseta men-
tre treballem i fem els tallers i, també, és clar, en les festes; 
ens agrada gaudir d’un bon àpat tot xerrant amb el nostres 
amics i familiars, per això, els beneficis que obtenim de la 
venda de loteria els destinem a fer un dinar de germanor, i 
és clar, el fem a L’Empordanet, amb l’arròs d’en Triqui, que 
és per llepar-se’n els dits!

També volem felicitar el nou equip de govern i l’oposició, 
agrair-los l’interès que han demostrat per la Colla del Si-
nofós i animar-los a visitar-nos i compartir amb nosaltres una 
estona de tranquil·litat i bon humor.

El nostre horari és de dos quarts de 4 a dos quarts de 9 del 
vespre a La Caseta cada dimecres, excepte si fem una sortida 
cultural. Tothom hi és benvingut!

Aquest any, com sempre, a la nostra agenda hi haurà una 
mica de tot: tallers de reciclatge, de resina, de memòria, del 

bon ús dels medicaments, de la Creu Roja, de salut, etc., i 
també sortides culturals de tant en tant.

Més avall us fem un recull de fotos de les activitats i tallers 
d’aquest any, 2015.

Per acomiadar aquest any i celebrar el Nadal farem un dinar 
a L’Empordanet el dimecres 23 de desembre per als mem-
bres del Sinofós i totes les persones del municipi de la Tallada 
que ens hi vulguin acompanyar. Us hi esperem a tots i totes!

Molt bones festes i feliç any nou a tothom!

Girona Temps de Flors.

Dinar de germanor.Canal-du-midi.
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La Colla del Sinofós
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La Colla del Sinofós

Lourdes



Pessebre de Can Quintana.

Marxa nòrdica. Xerrada sobre la hipertensió.

Rescloses.
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La Colla del Sinofós

Menjars del món
FALGÀS - BAGUÉ
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La Colla del Sinofós

Taller de cuina.

Xerrada de la Creu Roja. Taller de puntes de coixí.

VIVERSVIVERS
DLP

Vivers DLP, sl
Carrer del Pla, 4 - 17135 TOR (Girona)

Tel. +34 972 78 02 35 - Fax +34 972 78 03 76 - pareta@terra.es

Grup DL
75, Avenue Jean Joxé
49100 Angers-France - www.dalicom.com Vivers

el planter de casa
les millors varietats d’avui fetes a prop vostre



Venim de família de teixidors, el pare d’en Jaume va néixer a la Colònia Prat 
de Puig-reig, per això durant molts anys hem recorregut el Llobregat per conèixer 

les seves colònies tèxtils. Hem gaudit de visites guiades, exposicions i visites 
teatralitzades que completaven els referents familiars.

En venir a viure a l’Empordà descobrim el Ter al nostre mu-
nicipi, ens banyem a les platges de la Gola, per exemple, o 
el trobem a diferents indrets de les sortides matinals que 
fem per aquestes contrades. Un dia que acompanyàvem uns 
amics a observar les aus a l’illa de Canet vam tenir la idea de 
conèixer també la vessant industrial del riu i vam planificar 
aquesta visita. 

La feina de mestra m’ha portat a voler saber més i més del 
meu país, per això sóc visitant assídua dels museus, en es-
pecial els que formen part del conjunt del MNATEC. Me’n 
falten ben pocs per visitar i aquest n’era un.

El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, MNATEC,
 està constituït per vint-i-cinc museus que, de forma conjunta, 
fan la millor explicació de la industrialització a Catalunya.

A la segona meitat del segle XIX hi havia 72 colònies indus-
trials al voltant dels grans rius de Catalunya, especialment 
el Llobregat (34 colònies) i el Ter (21 colònies) i dels seus 
respectius afluents. El que buscaven aquestes ubicacions al 
costat d’un riu era aprofitar l’energia hidràulica necessària 
per moure les màquines en uns terrenys barats.

El Museu està ubicat a la “fàbrica de riu” Can Sanglas de 
Manlleu, en el punt on el canal industrial de Manlleu, fet el 
1848, acaba el seu recorregut de prop de dos quilòmetres. 
L’edifici de Can Sanglas era una antiga filatura cotonera de 

1842. Ara mostra a les seves àmplies naus les transforma-
cions que aquesta indústria va anar fent, en una comarca 
agrícola, amb l’aprofitament energètic del riu Ter des de mi-
tjan segle XIX i l’evolució de la maquinària de l’època. Les 
explicacions, les eines, els estris, les  màquines, les fotos i 
alguns audiovisuals ajuden a seguir de manera entenedora 
aquest procés.

Així doncs, a les seves sales trobarem màquines cotoneres, 
turbines, soterranis i canals que alimentaven els embarrats 
que impulsaven les cardes i les contínues de filar. Tot aquest 
llenguatge i d’altre que es pot anar llegint durant la visita 
per a mi és un llenguatge familiar, de sentir-ne parlar amb 
tanta devoció el meu sogre, que ens encomanava la il·lusió 
per saber-ne més.

Màquina contínua de filar.
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Museu Industrial del Ter, Manlleu



Un altre aspecte que us pot agradar és la vessant social de 
l’època en la transformació industrial. El museu exposa una 
bona col·lecció de materials diversos que reflecteixen com 
era la vida quotidiana i les lluites per millorar les condicions 
de treball. També hi ha bon testimoni de la importància de 
la música, les societats corals, de les quals formava part tota 
la família i animaven tant les festes de durant l’any com les 
celebracions religioses. Els concerts i actuacions d’aquelles 

societats musicals afavorien les excursions i viatges, poc ha-
bituals en aquell temps. 

El museu acull també el Centre d’Estudis dels Rius Medi-
terranis, dedicat a la divulgació i a la recerca sobre el pa-
trimoni natural fluvial. Això ja seria per a gent més experta.

Manlleu és a poc més d’una hora de camí des de la Tallada. 
Per això s’hi pot anar a passar el dia.

Vam aprofitar per veure’n el centre històric, que té unes 
quantes cases modernistes, i vàrem fer una bona caminada 
per la riba del Ter, recuperada com a passeig.

I acabo amb unes expressions relacionades amb el tèxtil, que 
vam veure al museu i que ben segur que feu servir:

“Soroll de telers, soroll de diners”
“embolicar la troca”
“lligar caps (extrems dels fils)”
“a tot drap”
“seguir el fil”
“tenir mala peça al teler”

IRENE VALLVÉ
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JARDINS DEL TER
Lluís de las Cuevas

MANTENIMENT JARDINS I PISCINES
TEPIS / HERBA ARTIFICIAL

REGS AUTOMÀTICS

TEL: 647 175 554
jardinsdelter@hotmail.com



En un poble hi havia un noi malcriat, sense cap senderi, que es distreia fent tota 
mena d’entremaliadures i malifetes. Anava per tota la contrada del terme del seu 
poble i pels de l’entorn i, com que qui mal fa, mal pensa, sempre es creia que el 
vigilaven i que el volien castigar. Sota el neguit d’aquesta obsessió van començar 

a néixer en el seu cor sentiments de revolta, i es forjaren en la seva ment els 
pensaments més atrevits. Li deien Josep Claramunt i sovint es repetia a ell mateix: 

“Ja es recordarà d’en Josepet el qui s’atreveixi a castigar-lo!”.

Un dia va entrar en una vinya i, talment com si res no val-
guessin els fruits que hi havia, va començar a menjar-ne, a 
guardar-se’n i a llençar-ne per aquí i per allà com si sentís 
una gran complaença de fer-los malbé. 

L’amo de la vinya, que ho va veure, hi va acudir i li donà 
una forta pallissa. El noi se li girà amb tota la sang encesa, 
però veient que no tindria forces per sortir-se amb la seva se 
n’anà tot dient-li:
—Tingueu present que, d’aquest fet, jo me’n faré les paus 
un dia o altre.

Passaren anys i l’autor de la llisada ja no pensava que Josep 
Claramunt mai hagués existit, quan un dia que era a la ma-
teixa vinya de la feta esmentada, aparegué un jove de rostre 
ferreny que se li atansà tot  preguntant-li:
—Encara sou aquí?

I com que aquell bon home se’l mirava tot estranyat, va tor-
nar a preguntar:
—Que no em coneixeu?

—No, no us conec. No sé pas qui sou —respongué l’home, 
que ja començava a ésser vell.
—Doncs ja us ho diré. Jo sóc aquell noi que un dia vàreu 
atonyinar en aquesta mateixa vinya i us va dir que us faria 
les paus un altre dia.

I sense donar temps que el vell li respongués, es va treure un 
ganivet i amb dues o tres ganivetades el deixà mort i estès 
a terra.

Des d’aquella data, perseguit per la justícia, Josep Claramunt 
es donà a la vida de bandoler amb el renom d’en Panna.

Fou, però, un bandoler vulgar, més aviat un criminal.

Conta la tradició que va fer trenta-nou assassinats i que te-
nia esporuguida tota la comarca.

Per fi, després de molt perseguir-lo, la justícia el va agafar i el 
va tancar a la presó, on va romandre bastant temps portant 
grillons. Però, sense que s’hagi pogut saber com, una nit va 
trencar els grillons i es va escapar de la presó.

Altra vegada va donar molt per fer a la justícia fins que va 
ésser capturat definitivament i, al cap de poc temps, va ésser 
penjat a la plaça de la ciutat. En un dels arxius d’aquell poble 
diu que encara hi ha el rebut del botxí que el va penjar.

D’aquí ve que a la comarca, quan hi ha un noi o un home de 
mal viure, que segueix mala conducta, li solen dir:
—Vejam si faràs la fi d’en Panna!

PERE PAGÈS
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En Panna
(Conte basat en fets reals)



Per nadal, què puc escriure a les postals de nadal, 
WhatsApp, com fer un bon brindis…
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Parlem bé el català

h Que en aquestes festes la màgia sigui el teu millor vestit; 
el teu somriure, el millor regal; els teus ulls, el millor destí, i 
la teva felicitat, el meu desig. Bon Nadal!

h Amb tot el meu amor, t’envio la recepta del Nadal: ajun-
tem unes quantes mesures d’il·lusió, un pessic d’amistat i 
un bon gest d’amor. Ho posem tot al forn amb paciència. 
Ho emboliquem amb riures, llums i cançons. I, finalment, ho 
oferim amb el cor.

h Aquest Nadal et volia enviar alguna cosa divertida, dolça, 
salvatge, eròtica i molt entretinguda… però em sap greu, no 
entro per la pantalla... Bon Nadal!

h Et volia enviar alguna cosa molt especial per aquest Na-
dal… però he tingut un problema: com puc embolicar una 
abraçada i un petó? Bon Nadal!

h Que aquestes festes estiguin embolicades amb el paper 
de la felicitat i lligades amb la cinta de l’amor perquè perdu-
rin per tot aquest any nou.

h Fins que no sents la veritable alegria del Nadal, no exis-
teix. Tota la resta és pura aparença, simples adorns. Perquè 
no són els adorns ni la neu. Perquè no és l’arbre, ni la xe-
meneia. Perquè el Nadal és l’escalfor que torna al cor de les 
persones, la generositat de compartir aquestes dates amb 
els altres i l’esperança de seguir endavant… Bon Nadal!

h Al món hi ha poques coses que perdurin. Gràcies per 
haver estat un any més al meu costat. Bon Nadal!

h Tingues la felicitat suficient que et faci dolç, prou entre-
bancs que et facin fort, la tristesa suficient que et faci més 
humà i prou esperança perquè siguis feliç. Bon Nadal i bon 
any nou!

h Si caus, aixeca’t; camina dret, espavila. Si es tanquen 
les portes, obre finestres, demana favors, exigeix drets, 
desperta’t, creix, somia d’una altra manera, reinventa’t, per-
què aquest any nou és el primer any de la teva nova vida.

h Després de 365 dies et torno a recordar. Estàs en el meu 
mòbil, però no sé qui ets. Si em contestes, és que segur que 
en algun moment hem coincidit i espero en guardis un bon 
record. Així doncs… Feliç any nou!

h Si et preguntes què et portarà l’any vinent, jo t’ho diré: 
365 oportunitats de ser feliç!

h Els Reis d’Orient tenien fred i els vaig donar un abric. 
Tenien set i els vaig oferir aigua. Tenien gana i els vaig donar 
menjar. Volien sexe i els vaig donar la teva adreça. Feliç Any 
Nou!

h Benvolguts Reis d’Orient, aquest any si us plau envieu 
roba suficient per a totes aquelles pobres dones que surten 
nues a l’ordinador del meu pare!

h Estàs fart de les renyines dels teus pares? Allibera’t! 
Aconsegueix una feina, paga’t les despeses, fes-te tu el llit 
i prepara’t els àpats, renta’t la roba i cuida’t tu solet quan 
estiguis malaltet. No perdis aquesta oportunitat. El moment 
és ja! Aquest any, allibera’t! PD: l’Associació de Pares.

h Que vinguin més temps bons que dolents!

h Que la mala sort et persegueixi durant la resta de la teva 
vida, però que mai t’enxampi!

h Salut i força al canut!
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Tota la vida a peu de cruïlla, a cal Rapet, entre abelles i ruscos destil·lant 
bonhomia, senzill i proper. És en Lluís Serra Brancós, el nostre Lluís de la mel.

En Lluís de la mel

El sol juga a fet i amagar en aquest matí humit de desembre. 
En Lluís fa ben poc que s’ha jubilat de la seva tasca com a 
agutzil municipal, la seva ocupació dels darrers catorze anys. 
Parla tranquil·lament, mai una paraula més alta que l’altra, 
tot ell discreció i bona voluntat. Va néixer el setembre del 
50 en aquesta mateixa casa davant L’Empordanet, per uns 
metres som en terme de Marenyà (La Caseta, just al davant, 
pertany a la Tallada) i aquí ha viscut tota la seva vida. 

Recordem en Rafel i la Pepita, els seus pares, i la seva ger-
mana Nuri, que viu a Casavells. L’Anna, la filla gran, s’està 
a Vulpellac, i la petita, la Marta, viu aquí amb ell i l’Encarna, 
la seva dona. Tots a tocar, uns en el record inesborrable i els 
altres en l’entorn empordanès més proper.

En Lluís va anar a estudi fins als quinze anys a la Tallada, 
a l’escola que hi havia a l’edifici de l’ajuntament, els nois 
per una banda ocupant l’espai de la perruqueria actual i les 
nenes on avui hi ha el dispensari, sota les voltes. Eren anys 
de poca pedagogia i molta disciplina, l’autoritat indiscutible 
com a principi fonamental que no admetia discussió. La por, 
memoritzar coneixements, massa sovint el càstig físic. Algun 
esclat de llum, com el dia que en Lluís va guanyar un premi 
per unes proves de circulació amb bicicleta per un espai de-
limitat amb senyals de trànsit. Quan en parla encara li brillen 
els ulls.

tres uns quants dies per setmana. A ca-
vall d’una Vespa i més tard d’un 600, els 
caps de setmana feia via cap a Girona, 
on va conèixer l’Encarna, la seva dona, a 
la discoteca El Centpeus del Pont Major. 
Entre tant d’anglicisme i trending topic, 
avui difícilment a una discoteca li posa-
rien Centpeus. També, per a això, eren 
altres temps.

Entremig va fer la mili, a Sant Climent, 
primer al campament i després a Giro-
na; va tenir molta sort, em diu, perquè li 
va tocar per sorteig al costat de casa. I a 
Salt, amb l’Encarna Ribot, es van dir el sí 
el juny del 79.

La mel, una passió per en Lluís.

Amb els pares, el dia de la seva 
primera comunió.

A partir dels quinze s’acaba l’escola i es 
posa a treballar amb el pare, fent de pintor, 
però al cap d’un any veu que s’estima més 
provar sort com a paleta, com tants altres 
companys amb qui coincideix a les obres. 
De totxana en totxana passen trenta-cinc 
anys! Quan plega és per fer d’agutzil a 
l’ajuntament del nostre municipi; en Lluís 
ha encetat la dècada dels cinquanta i aquí 
es quedarà fins a la seva jubilació.

Sempre ha estat un apassionat de les dues 
rodes, m’ensenya la moto i dues bicicletes 
—muntanya i carretera— en què encara 
avui, si no fa fred, li agrada fer quilòme-
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Sobre rodes.

No cal que sigui Nadal per fer fum, fum ,fum.

D’aquesta fa quatre dies.

Dels seus anys com a agutzil en destaca la bona 
relació amb tothom, tant amb l’administració mu-
nicipal com amb els veïns. Diu que mai ha tingut 
cap problema amb ningú i, coneixent-lo, no se’m 
fa gens estrany: al diccionari d’en Lluís no hi tro-
bareu la paraula “no”, sempre està a punt pel que 
se’l necessiti. Com aquell dia d’un hivern rigorós 
que per encàrrec d’Alcaldia passava pel poble avi-
sant tothom que no rellisqués per la glaçada, fins 
que ell mateix va anar per terra mentre ho deia a una veïna 
del poble, a tocar la plaça. Riu quan m’ho explica, de tan 
absurda com recorda la situació, posant-se dret i gesticulant 
amb vehemència.

Pintor, paleta, agutzil… i de fons, la mel, la seva veritable 
passió. En el seu record sempre brunzeixen les abelles. Al 
mateix espai on parlem, el menjador de casa, hi veu en-
cara el seu pare amb el xerrac fent els bucs, aprofitant la 
fusta prima d’unes caixes que l’estanc de l’Escala li donava. 
Tot sortint d’escola, en Lluís n’havia d’extreure les puntes 

primes que clavaven els llistons, adreçant-les 
amb cura a cops de martell, mirant de no pi-
car-se els dits. No sempre se’n sortia. Economia 
d’aprofitament, anys en què no es llençava res. 
Era una ocupació, engegada pel pare, en què 
participava tota la família. 

La mel és per a en Lluís sinònim de llibertat, de 
contacte amb la natura, de bons instants enmig 

del Puig Segalar, del Montgrí, de Parlavà. La vespa asiàtica de 
moment no crea maldecaps, però cal estar-hi atent. Abelles 
empordaneses per fer la vida una mica més dolça, de més 
bon passar, amb suavitat, com aquesta estona d’agradable 
conversa.

JOAN LORENZO QUINTANA
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En Joan de can Roger
«Els  dissabtes em deixo veure als camps i ja us puc assegurar 

que durant la setmana el cos pot estar fora, però el cap el tinc a la Tallada»

Quan la revista Aspre i Pla em va proposar fer un escrit, jo 
mateix vaig tenir clar que havia de dir que sí. A un muni-
cipi que m’ha donat tant, què menys! Al cap de dos dies 
de rebre la proposta em vaig posar a escriure, i aquestes 
són quatre ratlles sobre la meva infantesa a la Tallada que 
comparteixo amb vosaltres. 

Vaig néixer l’agost del 1958 i vaig estar a la Tallada fins 
al setembre de 1984, quan vaig anar a viure a Maçanet 
de la Selva. Vaig tornar al poble coincidint amb la meva 
separació, l’agost del 2003, i perquè la meva mare, la Pilar, 
estava sola. L’abril de 2005, per motius laborals, vaig anar 
a viure a Vidreres, on actualment visc amb la meva parella, 
la Carme. Tinc una noia que es diu Sandra i un noi que es 
diu Robert, que ja són grans. Normalment, els  dissabtes 
em deixo veure als camps i ja us puc assegurar que durant 
la setmana el cos pot estar fora, però el cap el tinc a la 
Tallada. 

M’agradaria comentar les coses que hi havia al municipi als 
anys seixanta (només fa cinquanta anys!). La generació de 

joves que vam créixer aquí vam rebre, sense saber-ho, uns 
valors molt importants de la gent del municipi: tot era com 
una gran família. Les portes de les cases estaven obertes 
des del matí fins al vespre i, només dient “a Maria!” ja 
gairebé tenies un peu a dins. 

Cal recordar que en aquell temps, al municipi, hi havia 569 
habitants (1960) i el 1981 vam baixar a 382 habitants. Fins 
l’any 1972 hi havia una escola amb classes per a nens i 
classes per a nenes, que anaven dels sis anys fins als quin-
ze. A partir dels deu anys d’edat, les classes s’unificaven 
entre nens i nenes. Això volia dir que en una aula hi podia 
haver 35 alumnes de vuit cursos diferents i que els nens i 
nenes de Tor i Marenyà  anaven i tornaven a peu, fes fred o 
calor. Els mestres eren el senyor Boix i la senyora Pastoret.

Molt poques cases tenien televisió, però hi havia un tele-
club amb una tele, on ara hi ha l’Ajuntament. Allà podíem 
veure els partits de futbol i les pel·lícules de John Wayne. 
A les 9 de la nit apareixia el “Vamos a la cama” i tothom 
anava a dormir.

El metge era el pare del cantant Lluís Llach, 
conegut com Sr. LLach. La consulta estava 
a Verges, però cada dia anava a Albons i, 
si quan passava per la Tallada hi havia una 
cadira amb una tovallola blanca a Can Sil-
vestre (al costat de la carretera), ell sabia 
que hi havia un malalt a la Tallada. Com és 
evident, l’anava a visitar.

Hi havia dues botigues de queviures: Can 
Silvestre i Ca la Remei Maurici, que més 
tard va ser traspassada a la Dolors de Can 
Vila. La carnisseria, Can Japot de Baix, tenia 
una cambra  per guardar la carn. Com que 
no hi havia gaire cases amb nevera, s’hi 
anava a comprar la carn fresca i els iogurts. 
La fleca, Can Jaume Alemany, estava a la 
plaça del poble. Allà els pagesos portaven 
la farina i, segons els sacs de farina que 
portessis, et donaven més o menys cartons 
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quadriculats. Llavors, quan anaves a buscar el pa t’anaven ta-
llant els cartons. El pa sempre el pesaven i et donaven la tor-
na per acabar de fer el pes, però aquesta mai arribava a casa.

El bar, Ca la Maria o La Carpa, estava situat a l’entrada del 
poble per la banda de l’església. Els diumenges era quan hi 
havia més gent, just després de sortir de missa; s’hi jugava a 
la botifarra i, a la tarda, al canari fins a les sis. Després s’havia 
d’anar a donar menjar als animals.

Abans no hi havia telèfons mòbils i la comunicació anava 
de centraleta a centraleta. La Celo, que se n’encarregava, 
connectava amb el número sol·licitat. Si alguna vegada 
sol·licitaven alguna persona d’alguna casa que no tenia te-
lèfon, se’l podia anar a buscar de pressa. (Recordo que algu-
na jornada de Sants Innocents, amb els amics, vam fer córrer 
a més d’un).

munyir les vaques i a les vuit ja portaven la llet, en cantines 
de 25 litres, al punt de recollida. Cada casa tenia un número 
marcat a les cantines. 

A part del bestiar i dels camps de cereals i userda, cada casa 
tenia el seu hort i la seva vinya. Es feien entre 25 i 50 kilos 
de patates de sembrar, es feien créixer un o dos porcs per fer 
botifarres i tenir pernils. Cal dir que del porc se n’aprofitava 
tot, i que l’encarregat de matar-los era en Joan de Can Japot.

En aquell temps es feien moltes vessanes de cebes, tot a mà 
i amb l’esquena ajupida. Tota la feina era molt dura, però 
varen començar a introduir-se els tractors i les recol·lectores 
i els pagesos es van agrupar per comprar una recol·lectora 
de la marca Clayon, que recollia i posava el gra en sacs. I 
com pesaven aquells sacs! Més tard es van comprar dues 
recol·lectores més que conduïen el gra fins al remolc.

«Com diria el Foraster
que surt a TV3, 

a la Tallada éreu 
i sou 

MOLT BONA GENT!»

També teníem un barber, en Josep de Can 
Japot de Baix, i una perruquera, la Clara de 
Can Vila, que més tard va continuar la Do-
lors. Els ferrers eren el de la plaça i en Pitu 
Maurici, mentre que el fuster era en Siset 
Gallostra. L’agutzil era en Lluís de Cal Mes-
tre. Amb la seva trompeta es posava al mig 
del carrer i deia: “por orden del señor al-
calde Don Damián Llensa Ferrer se pone en conocimiento...”.

I, és clar, també hi havia un capellà amb sotana: mossèn Llo-
rens. A la primavera no sé què se celebrava, però el fet era 
que tothom anava a oferir a missa un cistell amb coses de 
l’hort (patates, cebes, mongetes, maduixes, etc.) i després es 
portava a la rectoria. Més tard, ja sense sotana, van passar en 
Collelldemont, en Tià i en Pep, un dels creadors de la festa de 
Sant Galderic. Em deixava, perdó, un missioner, mossèn Àn-
gel de Can Piu, que estava a l’Àfrica i ens enviava diapositives 
que es projectaven a l’església, plena de gent.

Recordo vagament en Joan Nitus, un home geperut, gran 
i que sempre anava descalç. Fins i tot per sobre els camps 
d’userda. Segons deien, un dia va anar amb el seu veí, en 
Pitu Maurici, i li va dir que es pensava que tenia una espina 
clavada al peu. En Pitu ho va mirar i li va treure un clau de 
ferrar. 

A la resta de cases, el negoci familiar era cuidar els camps i el 
bestiar; a prop de la casa hi havia les vaques i les truges. Sen-
se cap mena de dubte, es pot dir que la Tallada era un poble 
dedicat a la pagesia. La gent s’aixecava a les sis del matí per 

Per saber qui començava primer a co-
llir es va fer una llista dels camps per 
ordre, per tal que les màquines no 
haguessin de voltar massa. Es feia un 
sorteig i una començava pel número 
que havia sortit i l’altra, pel que era la 
seva meitat.  

Aquesta gent era molt honrada i treballadora. Si s’arribava a 
un acord, allò anava a missa. Des de les sis del matí i fins a 
les nou del vespre o més, principalment a l’estiu, s’anava a 
treballar, homes i dones i, a més, les dones portaven la feina 
de la casa. La prova és que molts han estat i encara estan tre-
ballant les seves finques fins a una edat molt avançada. Això 
només es pot fer si ets treballador i t’agrada allò que fas. 

Podria destacar i dir coses bones de tots i totes, però 
m’agradaria destacar la gent de Can Siscu i Can Vila, que 
sempre ens ajudàvem. Vull tenir un record, no gaire llunyà, 
per a l’Albert Callís. Sempre que algú li demanava un favor, 
mai tenia un no. I també destaco la Dolors de Can Vila. Tot 
i les grans superfícies comercials que hi ha actualment, té la 
botiga en marxa i, segons penso, fa un servei molt gran al 
poble.

En definitiva, i com diria el Foraster que surt a TV3, a la Talla-
da éreu i sou MOLT BONA GENT!

Una abraçada molt gran a tots, 

JOAN GÜELL DE CAN ROGER 
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Pensions de jubilació: 
on som i cap on anem

Segur que molts dels qui llegiu això esteu cobrant una pensió o confieu 
cobrar-ne una quan us jubileu. Jo també sóc del grup dels que confio rebre la 
meva pensió quan em toqui jubilar-me. De tota manera, últimament i sobretot 

a partir de la crisi, sembla que s’està posant en qüestió el mecanisme que 
possibilita cobrar pensions públiques en el futur i, per tant, hi ha una incertesa 

i inquietud social en aquest tema. En aquest article intentaré explicar com 
funciona aquest mecanisme i m’aventuraré a fer un pronòstic, compartit per 

una gran majoria: molt probablement es continuaran pagant pensions 
públiques, però també es demanaran més requisits per poder cobrar-les

 i seran de menys import que les actuals.

El sistema de pensions espanyol

En el món, bàsicament hi ha dos sistemes d’afrontar el pa-
gament de pensions de jubilació. El primer és que cada tre-
ballador s’espavila de guardar-se un racó per quan es jubili 
de manera que ell decideix si poc o molt, i això mateix és 
el que es trobarà. El segon és que els treballadors en actiu 
destinen una part del sou a pagar els jubilats, amb el com-
promís que quan es jubilin el sistema continuarà funcionant 
igualment, i els treballadors en actiu del futur destinaran 
una part del sou a pagar les pensions de jubilació dels tre-
balladors actuals. El sistema públic de pensions espanyol és 
d’aquest segon tipus, basat en el principi de solidaritat entre 
generacions i gestionat per l’Estat. 

En aquest sistema, anomenat de repartiment, intervenen di-
versos factors importants que afecten com l’Estat aconsegueix 
els diners i com els reparteix. Per la banda dels ingressos són el 
nombre de treballadors que cotitzen, el temps que cotitzen i 
l’import de les cotitzacions. Així, tindrem un sistema amb molts 
ingressos si hi ha plena ocupació, cada treballador pot aprofitar 
la seva vida activa al màxim i a més les cotitzacions són altes.

Per la banda de les despeses intervé el nombre de pensio-
nistes, el nombre d’anys que aquests pensionistes rebran la 
pensió i l’import de la pensió. Així, tindrem un sistema amb 
moltes despeses si hi ha molts pensionistes, passa molt de 
temps des que deixen de treballar fins que passen a millor 
vida i si la pensió és alta.
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És sostenible?

Un equilibri estable entre ingressos i despeses és possible, 
però l’economia i la biologia han trencat aquesta estabilitat 
en els últims anys o dècades. Com a fet més destacable hi ha 
una excel·lent notícia, que és que en general vivim més anys 
i amb bona salut, però en contraposició això incrementa la 
despesa. Per altra banda hi ha també males notícies, que és 
l’increment de l’atur, la inestabilitat laboral i la crisi, i això 
redueix els ingressos.

Per tant, alguna cosa s’ha de fer. Durant els anys de canvi 
de segle es va pensar que si s’incrementava el nombre de 
treballadors en actiu (obrint la porta a la immigració) també 
incrementarien les cotitzacions, les pensions no patirien i no 
s’hauria de tocar res més. Això és cert, però només a curt 
termini. Tots aquests treballadors algun dia es jubilaran i cap 
país no pot fer créixer la població activa fins a l’infinit. S’han 
de buscar solucions estables i a llarg termini.

Quines solucions? 

Atès que es tracta d’un fenomen global, hi ha països del 
nostre entorn proper que ja s’han mogut per trobar solu-
cions a la sostenibilitat del sistema de pensions. Posem-ne 
alguns exemples:

Hi ha alguns països que han decidit una reforma radical i es-
tructural (Suècia i Itàlia), on la pensió de jubilació dependrà del 
capital acumulat pel treballador en una mena de compte “vir-
tual”. El treballador rebrà una pensió vitalícia a canvi de totes 
les seves aportacions, però s’ajustaran en funció de la capacitat 
financera del país. Així l’Estat s’assegura que no tindrà dèficit.

Altres països com Alemanya, França i el Regne Unit també 
han endegat reformes com incrementar el període de cotit-

zació per tenir dret al 100% de la pensió (a França serà de 
41 anys), incrementar també l’edat de jubilació (a Alemanya 
serà de 67 anys) i introduir mecanismes correctors en les 
pensions en funció del PIB, és a dir, si el país va malament, 
la pensió es reduirà. A més, s’estimularà la introducció d’un 
sistema privat de pensions, que és just el que dèiem abans, 
que cadascú es fa el seu raconet.

Així doncs, ja veieu quina és la tendència i cap on anem.

Què podem fer individualment?

Primer, mentalitzar-nos que la cosa va a pitjor, encara que tot 
és relatiu. Per exemple, viure molts anys és molt bo, però ens 
haurem de mentalitzar que a canvi haurem de viure amb una 
mica menys de pensió que els nostres pares o avis. Segon, fer 
un pla de pensions individual és una recomanació de molts 
bancs i administracions públiques. Jo tinc les meves reserves, 
ja que si bé està clar que no sabem cap on evolucionaran 
les pensions públiques, tampoc no tenim garantit el manteni-
ment del poder adquisitiu amb un pla privat. Només cal fixar-
nos en l’evolució dels mercats (on estan invertits la majoria de 
plans privats) i en l’efecte de la inflació. Amb els anys que ens 
falten a cadascú per jubilar-nos, al nostre pla li poden passar 
moltes coses. Alternativament hi ha d’altres formes d’estalviar 
diners sense fer plans de pensions, que considero, en molts 
casos, una millor decisió per encarar la jubilació.

En definitiva, les incerteses del nou escenari ens obliguen a 
pensar més en el futur. La pensió pública generosa en temps 
i quantitat ja ha passat a la història, i en el futur no serà tan 
generosa, però tot i així continuarà existint com sempre. I, 
igual que sempre, poder jubilar-nos amb un raconet en for-
ma de diners o propietats és un gran què.

CARLES GISPERT
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Llibres a escena

Molt soroll per no res, 
de Shakespeare 

És possible que aquesta obra de Shakespeare us sigui familiar, bé perquè heu 
llegit la comèdia del gran autor anglès, n´heu sentit parlar o perquè heu vist 

alguna representació al teatre o, fins i tot, l’adaptació cinematogràfica que en va 
fer Kenneth Branagh, protagonitzada per ell mateix i per l’Emma Thompson.

Aquest any us volem recomanar la lectura de Molt soroll per 
no res coincidint amb la representació magistral al TNC diri-
gida per Àngel Llàcer, que si teniu oportunitat de veure no 
us deixarà indiferents. Es tracta d’una versió contemporània 
inspirada en les pel·lícules americanes dels anys cinquanta, 
amb una companyia d’actors i actrius molt coneguts (David 
Verdaguer, Clara Altarriba, Victòria Pagès, Lloll Beltran, Bea 
Segura, entre d’altres) que canten i ballen en directe amb la 
música de Cole Porter, amb adaptació de Manu Guix. 

Shakespeare situa a Sicília l’argument d’aquesta comèdia 
plena d’enganys i traïcions, que tracta de la frontera entre 
l’amistat i l’amor: la història seriosa de Claudio i Hero, plena 
de dolor inequívoc i sense ironies, que contrasta amb els 
sentiments que manifesten Beatrice i Benedicte, sota la fri-
volitat dels quals s’amaga un desig fervent d’ésser estimats. 
Sentiments i emocions universals que en qualsevol època i 
lloc poden arribar als espectadors amb força, tot i les varia-
cions respecte a l’original, sempre que aquestes adaptacions 
mantinguin l’essència del gran poeta i dramaturg.

Als escenaris catalans ja se n’havia pogut veure anterior-
ment, el 1975, una adaptació de Josep M. de Sagarra dirigi-
da per Antoni Chic, versió que va tornar a ser representada 
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l’any 1999 al Festival d’Estiu de Barcelona 
Grec, sota la direcció de Ferran Madico. 
Però aquestes es mantenien més fidels als 
detalls originals. Tanmateix, la posada en 
escena al Nacional que s’està represen-
tant aquests dies és un bon exemple de 
la universalitat de l’obra de Shakespeare, 
perquè encara que els personatges siguin 
actors de Broadway del segle XX, la lleu-
geresa i ecos sentimentals de l’original 
romanen intactes i la presentació dels 
personatges i intrigues és captivadora.

Finalment, i seguint amb les adapta-
cions cinematogràfiques d’aquesta 
gran peça del teatre, després de la 
ja esmentada versió de Kenneth 
Branagh del 1993, tenim la recent 
pel·lícula de Joss Whedon estrenada 
el 2013 amb el mateix títol (Much 
Ado About Nothing), en la qual 
l’època dels fets és plenament con-
temporània. 

Ja veieu: llegim, gaudim del teatre i 
mirem pel·lícules tot recordant Wi-
lliam Shakespeare. Qui diu que els 
clàssics són avorrits?

BONES FESTES I BONA LECTURA!
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Llibres a escena

Si encara no ets del 
Club de lectura de CaMaTorTa, 

anima’t i participa-hi!

A principi de setembre vam tornar a començar la temporada 
del Club de Lectura de la Tallada d’Empordà amb un aug-
ment de membres del grup, que ja arriba a vint persones, 
de la qual cosa estem molt satisfets, perquè no només s’ha 
anat mantenint l’activitat, sinó que s’ha anat consolidant 
després de quatre anys. També volem agrair la col·laboració 
de la Biblioteca Víctor Català de l’Escala, que ens gestio-
na el préstec dels lots de llibres de la Xarxa de Biblioteques 
Públiques i d’aquesta manera ens facilita moltíssim que es 
pugui disposar dels exemplars necessaris per tal que tots els 
membres del grup el puguin llegir amb facilitat.

El diumenge 6 ens va tornar a visitar el periodista i escriptor 
Javier Zuloaga acompanyat de la Montse, la seva esposa, 
per comentar amb nosaltres la novel·la que tan amablement 
ens havia portat a la nostra primera trobada amb ells a La 
Caseta: La isla de los rebeldes. Des d’aquesta pàgina de la 
revista, els volem tornar a donar les gràcies per acompanyar-
nos per segona vegada de manera tan desinteressada i per 
explicar-nos tants aspectes interessants sobre la creació i la 
interpretació de les seves obres.

El 4 d’octubre vam comentar un clàssic de la literatura nord-
americana: Matar un ruiseñor, de Harper Lee, autora que 
ha publicat últimament una continuació amb el títol Vés i 
aposta un sentinella. Ens va agradar llegir la novel·la de 
Lee perquè molts n’havíem vist l’adaptació cinematogràfica 
de 1962, amb G. Peck com a protagonista, i així vam poder 
apreciar l’estil original de l’obra literària.

El mes de novembre, concretament el diumenge 8 (ja amb 
l’horari d’hivern, a les 6 de la tarda) vam compartir opinions 
sobre Emma, de la Maria Barbal, una emotiva història ba-
sada en uns colpidors fets reals que van afectar una dona 
indigent que va patir una brutal agressió a Barcelona.

I l’última que hem llegit, de moment, la del mes de desem-
bre, és L’estiu de l’amor, una simpàtica novel·la de Toni 
Orensanz amb molts tocs d’humor sobre l’estada a Horta 
de Sant Joan del pintor Picasso i la seva companya Fernande 
Olivier l’estiu del 1912.

Ens tornarem a trobar el 10 de gener de 2016 a les 6 de 
la tarda a La Caseta de la Tallada d’Empordà per comentar 
Desig de xocolata, de Care Santos.
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Ja fa més de deu anys, una tarda de primavera, en una de les nombroses 
visites que fèiem a casa de la Carme i l’Emili (uns bon amics que viuen 
a Ullastret), estàvem al jardí gaudint del paisatge i ens va venir la idea 

de fer un canvi a les nostres vides i venir a viure a l’Empordà.

En aquella època en Pere estava fent diàlisi a l’espera d’un 
improbable tercer transplantament de ronyó, així que la si-
tuació era bastant complicada i a la família i els amics els va 
sorprendre molt la idea, però estàvem decidits!

La premissa era vendre el pis en el qual vivíem al centre de 
Barcelona, però era tot just el començament de la crisi i la 
cosa no pintava de ser fàcil. Mentrestant, quan veníem a 
passar uns dies a casa dels nostres amics, aprofitàvem per 
veure cases per comprar, però poques ens feien el pes. 

A mitjans del 2010 va sorgir la possibilitat que una germana 
del Pere li fes una donació en vida d’un ronyó i després de 
proves i més proves, al febrer del 2011, li van fer el trans-
plantament i va resultar un èxit. 

Al juny del 2013 per fi vam poder vendre el pis, però encara 
no teníem una casa que ens agradés. Això no obstant, un 
dia vam descobrir un mas a Canet de la Tallada que ens va 
enamorar només de veure’l i, encara que necessitava una 
reforma integral, el vam comprar. 

Per la seva situació en un petit poble envoltat de camps de 
blat de moro i pomeres i molt a prop del Ter, el lloc era idíl·lic 
i, després d’unes obres molt llargues, al juny del 2014, per fi 
ens vam instal·lar a viure a Canet. 

Però la cirereta del pastís la van posar el veïns amb la càli-
da acollida que ens van donar des del primer moment i la 
llarga llista d’activitats socials que es fan, com el carnaval, 
la cargolada, la calçotada, l’arrossada, el sopar d’estiu, la 

festa major, el Halloween, 
el sopar de fi d’any…

És per això que aprofitem 
l’ocasió de sortir en aques-
ta secció de la revista per 
donar-vos les gràcies de 
deixar-nos formar part de 
la família de Canet. 

PERE I DANI 
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Educar

Treballem les emocions
Què són les emocions? 

Una emoció és una reacció involuntària que sorgeix al nos-
tre organisme quan ens trobem davant d’un fet que ens 
provoca un sentiment. L’organisme reacciona per afrontar 
la situació que estem vivim. Les emocions ens ajuden a ac-
tuar i respondre a l’estímul extern. Per tant, trobarem tantes 
emocions com situacions diferents vivim. Tot i així, podem 
agrupar-les en emocions que ens generen benestar i les que 
ens generen malestar. Les emocions, tot i ser un sentiment 
o sensació, provoquen una reacció física al nostre cos, per 
exemple, si sentim l’emoció de la por, el cor batega més 
ràpid; si sentim l’emoció d’alegria, els músculs s’activen, els 
facials provoquen somriure, els ulls ens brillen fins al punt de 
poder plorar d’alegria. Tot i que les emocions són reaccions 
involuntàries, podem adonar-nos que, segons les cultures, 
l’expressió de l’emoció és diferent. Així veiem que les emo-
cions s’aprenen i, per tant, s’eduquen. D’aquí ve la impor-
tància que té la influència dels pares i mares, educadors, 
amics, associacions socials, etc. 

És imprescindible tenir en compte que totes les emocions 
són importants i cadascú les viu a la seva manera, però hem 
de tenir clar que les emocions que queden estancades, que 
no es manifesten o que es manifesten de manera inade-
quada, poden provocar un desequilibri malaltís. Per aquest 
motiu hem de saber manejar de manera adequada cada 
emoció per adquirir un equilibri emocional i aconseguir un 
benestar que afavorirà una bona salut.

Com podem educar les nostres emocions?

1- Davant d’una situació, preguntem-nos: com em sento?
2- Reconèixer l’emoció que sentim i quines reaccions físi-
ques ens provoca al cos. 
Hem de saber posar nom a l’emoció que sentim: saber-la 
explicar.
3- Hem d’analitzar com ens comportem i quines conse-
qüències provoca el nostre comportament.
4- Hem de buscar possibles solucions i escollir aquella que 
ens sembla millor. I ser conseqüent amb la nostra decisió. 
5- Ens hem de preguntar si ha millorat la situació, i repetir 
aquestes pautes de manera habitual.

Sovint, aquesta pràctica no és tan senzilla de portar a terme i 
necessita un temps d’aprenentatge i/o ajuda d’un professional.

Exemple

Posarem una situació que ens podem trobar a la feina: 
“Hem de compartir l’espai de treball amb una persona que 
està sempre malhumorada i em crida quan parla”.

Procediment per gestionar aquesta situació:
1- Com em sento?
2- Quin nom li poso a aquesta emoció? 

Ràbia? Menyspreu? Inseguretat? 
Què em provoca físicament?
Cansament, tremolor de les mans, nerviosisme, suor 
de mans...

3- Com em comporto? Què em provoca?
Tan sols em comunico amb ell quan és imprescindible 
i no li demostro la meva preocupació.
Vaig a treballar de mala gana, em sento cansat, avo-
rreixo la feina, arribo a casa malhumorat…

4- Quines solucions són possibles per millorar aquesta situació?
Parlar amb la persona que em provoca aquest malestar:
Preguntar-li què li passa i si la puc ajudar.
Comunicar-li que la seva actitud em fa sentir malament.
Minimitzar l’efecte que em provoca i intentar passar 
de la seva actitud i fer la meva feina.
Demanar ajuda.
Canviar de feina.

5- Decidir quina opció prenc i seguir-la amb constància. 
Intento parlar amb ella per preguntar-li què li passa 
i si la puc ajudar. Li dic que em fa sentir malament. 
Si aquesta solució no funciona seguiré amb les altres 
opcions pensades.

Treballar i educar les emocions des de la infantesa i 
ajudar a tenir unes habilitats socials favorables ha de 
ser l’objectiu de pares i educadors per tal d’aconseguir 
un benestar quan arribem a ser adults.

Com podem educar l’estat emocional dels 
nens i nenes?

Les situacions normals de la vida quotidiana ens donen les 
oportunitats per poder educar. Hem de tenir clar que les 
emocions s’han d’expressar, per tant, hem d’afavorir un clima 
de confiança perquè els fills no tinguin por de fer-ho. Hem 
d’estar disposats a escoltar, a comprendre i posar-nos al seu 
lloc i després fer la reflexió de com gestionar aquella situació. 
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Per exemple:

Notem que la nostra filla de 10 anys està més alterada del que 
és normal, més agressiva a l’hora de parlar i respondre, però 
no sabem el perquè, ella no ho diu —els nens i nenes mani-
festen les emocions fàcilment però els costa posar-hi nom—. 

Què podem fer, quines opcions tenim per 
afrontar-ho?

Ja és important que ens adonem de la situació, demostra 
que estem atents.

1- Parlarem amb ella amb molta calma per ajudar-la a 
explicar-nos com se sent. Li transmetrem que no podem 
evitar les nostres emocions i que tot i que ens provoquin 
malestar hem d’aprendre a gestionar-les de la millor ma-
nera perquè no ens facin mal. Li explicarem que tot a la 
vida necessita un aprenentatge i que ella ho aprendrà.
No podem dir-li que intenti no sentir-la, evadir-la; això no 
funciona!
2- L’ajudarem a posar un nom a l’emoció que representa el 
seu estat tot explicant diferents situacions possibles (els pa-
res coneixem els nostres fills i filles, trobem exemples pro-
pers a ells que ens poden ajudar a identificar-s’hi i els per-
meti anar-se obrint). Hi ha exemples d’enuig, de ràbia, de 
vergonya, d’engany, de menyspreu, de soledat, de por… 
Després de tota la conversa la nena ens diu:
—“Estic enrabiada” 
—Per què?
—“Quan surto a la pissarra els nens em miren i riuen, 
però la senyoreta no ho veu, dissimulen i al pati es riuen 
de mi. Em diuen que sóc un fideu. Li dic a la senyoreta 
i em diu que no els faci cas, que ho fan per fer-me en-
fadar i que si no els faig cas pararan de fer-ho. També 
m’insulten. M’agafen l’estoig i l’amaguen…” (La conver-
sa es pot allargar fins que la nena expressi tot el que sent.)
3- Parlarem de com es comporta, és a dir, què fa ella i 
quines coses li passen al seu cos?
—“Tot em surt malament, tinc ganes de plorar quan estic 
sola, només m’ho passo bé  quan estic amb les meves  
amigues, m’equivoco quan faig matemàtiques, em costa 
estudiar, no vull sortir a la pissarra i la senyoreta em renya, 
no em puc posar malles perquè se’m veuen les cames 
massa primes…”
4- L’ajudarem a buscar possibles solucions.
—Què podem fer per què tu et sentis millor?
—“No ho sé, passar d’ells, però no puc. Parla tu amb la 
senyoreta!”

—Bé, hi parlaré. Pensa, també, en els possibles avan-
tatges de ser prima: ets la millor en gimnàstica rítmica! 
Tens una flexibilitat que et permet doblegar-te d’una 
manera que molts no fan! A part d’això, escrius molt 
bé, no fas faltes d’ortografia i ets una bona persona…
—Sí, però no els agrado!
—...
Aquí començarà un treball d’educació emocional per 
part dels pares i mares. Amb paciència caldrà que 
anem potenciant totes les habilitats i regularitzant la 
inseguretat que li provoca el que els altres pensen i 
diuen d’ella.
5- Anirem fent un seguiment de la situació i anirem 
canviant les estratègies en cas que no funcionin, però 
sempre respectant la seva opinió i sobretot les seves 
emocions. La majoria de situacions emocionals dels 
nostres fills i filles responen bé amb la nostra ajuda ja 
que no difereixen gaire de les que hem sentit en algun 
moment de la nostra vida, per tant, tenim arguments 
suficients per poder-los educar en aquest camp. Però 
com que en el món de les emocions dos per dos no són 
quatre, en cas que no aconseguim la millora podem 
demanar ajuda a un professional. 

ROSER BAGUÉ PARETAS 
PEDAGOGA
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Compromís amb el medi ambient

Ens conformem 
amb les pinedes que tenim?

Que els alcaldes dels municipis de Viladamat, Albons i la Tallada es reuneixin 
per parlar de l’Agrupació de Defensa Forestal Puig Segalar és una bona notícia. 

I més encara, si parlen de portar a terme les accions necessàries per donar-li vida: 
encarregar un Pla de Prevenció d’Incendis conjunt dels tres municipis 

i els Plans de Gestió Forestal corresponents.

Segurament, un dels motius és el record de l’incendi de 
l’estiu del 2006 i el clam generalitzat que fets com aquests 
no es repeteixin.

Refresquem la memòria del que va passar:
• El foc es va iniciar el dia 4 d’agost, al pic de l’estiu i 
amb vent de tramuntana, gairebé a la mitjanit, a prop de 
Ventalló.
• La primera nit el foc, empès i dirigit pel vent, molt actiu 
i ràpid, va arribar a Palauborrell, al mas Notari, Sant Feliu 
de la Garriga i als pobles de Tor i Marenyà.
• Es va evacuar, com a mesura preventiva, la població de 
la zona afectada de Palauborrell, d’Albons, de Marenyà, 
de Tor, de la Tallada, de Garrigoles i de les Olives.
• Va cremar, tal com es veu al mapa i segons dades del 
cos d’Agents Rurals, una superfície de 1.011 hectàrees, 
de les quals 314 pertanyen a Viladamat, 301 a la Tallada 
d’Empordà, 170 a Albons, 132 a Garrigoles i 94 a Venta-
lló. 693 hectàrees eren de zona arbrada, 99 de matollar i 
219 de camps de conreu.
• La zona arbrada cremada estava dominada per pi, so-
bretot pi blanc, amb alguna alzina, i al sotabosc hi havia 
gran quantitat de garric, romaní i brossa.
• En l’extinció hi varen intervenir bombers de la Genera-
litat, pagesos voluntaris amb els seus tractors, ADF, Mos-
sos d’Esquadra, Agents Rurals, Medi Ambient, SEM i una 
unitat BRIF de l’Exèrcit Espanyol.
• Es va tallar el trànsit de la carretera C-31 entre Verges i 
Viladamat i la GIV-6311 entre Vilopriu i Garrigoles.
• Es va donar per apagat el dia 8 d’agost al migdia.
• La Universitat de Girona i la Universitat de Bonn en va-
ren fer diversos estudis sobre evolució i propagació de 
focs, i supervivència i dispersió de la fauna.
• Segons Medi Ambient, l’origen del foc va ser intencio-
nat, per l’hora, el lloc i l’escenari en què es va produir.
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Posteriorment, una empresa especialitzada en tala d’arbres 
i neteja del bosc va treure’n la fusta cremada, la va triturar 
i la va portar al port de Palamós amb destí final a l’illa de 
Sardenya per generar electricitat.

Som conscients que aquella urgència de fer alguna cosa per-
què no es repetís, posterior a l’incendi, no s’ha transformat 
en fets. En l’àmbit municipal sí que s’ha arreglat algun camí 
i es varen fer passos per fer un Pla de Prevenció d’Incendis, 
que va quedar pendent per manca de recursos. I de manera 
particular també s’ha fet alguna actuació en alguna pineda, 
com l’eliminació total o parcial de la nova vegetació o la 
plantació d’oliveres, alzines o vinya.

Pensem que no n’hi ha prou. 

Sabem que perquè hi hagi un gran incendi forestal cal que es 
combinin bé dos factors: el clima i la configuració del bosc.

També sabem que, pel que fa al clima, no podem fer res 
per modificar-lo, o ben poca cosa. I les previsions de canvi 
climàtic i escalfament del planeta no són bones.

I també sabem que, pel que fa a la configuració del bosc, sí 
que hi podem intervenir, en el sentit de retornar-lo una mica 
a com era abans de l’abandonament.

Aquest incendi es va viure com una catàstrofe. Molts veïns 
afectats recorden el neguit i l’esverament de la primera nit, 
com també la sensació de fatalitat i impotència davant el foc 
i les seves conseqüències.

El que va passar va ser el resultat de la combinació de dos 
factors:

1. Per una banda, unes pinedes contí-
nues amb molta quantitat de combus-
tible, amb arbres molt espessos i el so-
tabosc també molt espès i brut. Aquest 
fet, conseqüència, com a altres llocs, de 
l’abandonament a mitjans del segle pas-
sat dels aspres poc productius, vinyes i 
olivets i, posteriorment, del poc aprofi-
tament de la llenya.
2. I, per l’altra, unes condicions atmos-
fèriques de calor, sequera i vent, favorables per a la pro-
pagació del foc.

Quan es donen aquestes condicions, els incendis forestals 
són de molt mal controlar i apagar, i més si, com en aquest 
cas, es dóna una situació de simultaneïtat d’incendis, ja que 
els mitjans d’extinció són limitats. I més encara si no s’han 
fet les tasques de prevenció d’incendis forestals necessàries 
i, per tant, la prioritat és la protecció de les persones i els 
béns.

Enguany en fa nou anys i sembla que ens hem conformat 
pensant que la naturalesa és sàvia, ja que hi ha crescut un 
bon sembrat de pi blanc, ben espès i ben verd, que mirat 
de lluny pot tenir un cert valor paisatgístic, però de prop fa 
força pena.

Per tant, podem modificar aquest nou 
bosc aprofitant l’evolució natural poste-
rior a l’incendi, intervenint amb la finalitat 
d’aconseguir un tipus de bosc amb les ca-
racterístiques següents:

1. Menys combustible a curt termini, és 
a dir, que no cremi amb tanta facilitat ni 
intensitat. Cal doncs aclarir els pins, nete-
jar el sotabosc i, si és possible, recuperar 
antigues vinyes i olivets.

2. Rendible en un futur, amb l’aprofitament de la fusta i la 
llenya, afavorint el creixement d’altres tipus d’arbres autòc-
tons, com alzines, roures, pi pinyer, etc. i, si cal, plantant-ne 
de nous, en detriment del pi blanc, espècie colonitzadora i 
oportunista. Així mateix, al sotabosc afavorir el romaní, la fa-
rigola, els gallerans, el xuclamel, etc. i eliminar en la mesura 
del possible el garric, la bardissa, la gatosa, el matabous, etc.

3. Amb una certa ramaderia, ja que la seva recuperació 
ajudarà en la neteja i el manteniment.

4. Ecològicament molt més ric, ja que en conjunt tindrà 
molta més diversitat tant de plantes com d’animals i esde-
vindrà més atractiu per a l’observació, per a les passejades i 
per a fer esport.
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Compromís amb el medi ambient

Tot això són intencions, i és cert que els objectius són a molt 
llarg termini i que molts ja no ho veurem. Però també és 
cert que, ara que es parla tant del canvi climàtic, serà una 
aportació per no deixar, a les futures generacions, un món 
pitjor del que han trobat.

Ara que els nostres màxims responsables municipals posen 
fil a l’agulla, caldrà que totes les parts implicades que tenen 
alguna relació amb el territori, tant propietaris forestals com 
caçadors, boletaires i veïns en general, entenguin que és 
hora de passar a l’acció.

És aquí on rau l’encert de reviure l’ADF, entenent-la com a 
eina per coordinar, dirigir i portar a terme aquestes actua-
cions.

De totes les funcions que tenen encomanades les ADF, molt 
ben regulades pel marc legal que les regeix, les dues priori-
tàries són:

1. La informació i la conscienciació de la situació actual, 
tant dels mateixos propietaris com dels veïns en general, 
i la captació de voluntaris.

2. Convèncer les institucions i els particulars de la ne-
cessitat de finançament per portar a terme les tasques 
més urgents, bàsicament de prevenció: manteniment de 
camins i accessos, franges de protecció i perimetrals, i 
sanejament de pinedes i torrents.

Ja estaria bé que, tal com parlàvem amb en Macià (Josep 
Ferrer), a la passejada de l’estiu vinent al Puig Segalar ens 
sorprengués una parcel·la de mostra, encara que sigui peti-
ta, ja aclarida, desbrossada i amb nous plançons. Qui sap si 
plantats pels nens i nenes dels casals municipals.

JOAN SAGUÉ MERCADER
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Recordant

Els antics pous de la Tallada
El poble de la Tallada tenia tres pous públics. Un d’ells és el que ara seria el 

de l’ajuntament. Sent alcalde Grabiel Vilavella l’any 1919 es va fer aquest pou, 
el mateix any que es varen fer les escoles. Aquestes tenien una aula per als nens 
i una altra per a les nenes i, al mig, un local per a l’ajuntament que els separava. 

A dalt hi havia un pis per al mestre i un altre per a la mestra. 

teix, en propietat de diferents famílies. D’aquesta manera 
tothom s’aprofitava del pou, però això sempre amb el con-
sentiment del propietari. Cap al vespre era un anar i venir 
de càntirs, principalment, de joves que, a vegades, amb 
l’excusa d’emplenar el càntir, aprofitaven per fer una mica 
de festeig. A aquest pou, l’any 1936, se li va posar una 
bomba manual. Malauradament el pou ha desaparegut.  

Tot seguit us volia parlar de l’altre pou, que es coneix 
com el pou de Ca l’Alemany, perquè està situat al darrere 
d’aquesta casa. Aquest pou fa molts i molts d’anys que 
està allà, molt abans que la casa. Aquests terrenys havien 
estat del baró de Foixà i es deia que aquest baró podia anar 
trepitjant les seves propietats des de Foixà fins a Empúries. 
Ara, com que ha pujat molt el carrer, no es veu un terme 
que hi ha al costat nord de la casa de Ca l’Alemany que té 
inscrit a la pedra “Baró de Foixà”; és una pedra molt ben 
tallada. 

El que ara és la plaça, abans era un hort per a cada mestre, 
per tant, el pou servia per regar aquests horts i, a més, 
quan els nens i nenes de l’escola sortien al pati podien 
aprofitar per beure-hi aigua; els més petits ho feien com 
podien ja que no hi arribaven, quedaven amb les cames 
penjant mentre un altre anava poant l’aigua: els n’hi anava 
tanta a la boca com a la camisa. Aquest pou tenia una 
bomba especial que ara mateix no sabria com descriure-la. 

Un altre pou era el “Pou Bo”. Tenia aquest nom per l’aigua, 
que era excel·lent; un pou no gaire ample, vestit de pedra i 
d’uns sis metres de fondària. Estava ubicat en un quadró o 
hort de Can Paleta, a la punta oest de la parcel·la. Al costat 
del pou passava un corriol que, en aquell temps, a tots 
costats n’hi havia. La gent anava a peu als camps i passava 
pel dret per anar més ràpid i així es formava el corriol, com 
fan les formigues. Això donava peu per emplenar el càntir 
a les persones que anaven a les eres que estaven allà ma-
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També us volia explicar que a la peça que vam parcel·lar de 
darrere de casa hi vàrem trobar un cens a favor del baró de 
Foixà i porta el nom d’“Els tres corns”, que el formaven els 
camps d’en Vila i a l’altra banda del camí, que ara ja és el 
carrer del Puig de la Boua, i el camp on en Xicot hi té la gran-
ja que arrenca precisament del pou per un camí particular 
fins al seu camp. Era un camí en desús, embardissat, fangós 
i amb molt de reixort, tan abundós que un any hi vàrem 
rentar la mocada del porc. Després que en Xicot va comprar 
el camp, va apujar amb runa el camí, per fer-lo transitable. 
He explicat tot això perquè segurament quan l’ajuntament 
d’aquella època va voler fer el pou, el baró hi tingué alguna 
cosa a dir. 

Recordo que el pou no feia més de quatre metres de fon-
dària, fins aquí esta vestit de pedra amb un gruix de 50 cen-
tímetres, formant una barana des de terra d’uns 80 centí-
metres d’altura. El pou estava descobert i al voltant hi havia 
tres entrades dins de la paret. Al fons d’aquestes entrades hi 
havia una pedra plana dreta, d’uns 12 centímetres de gruix, 

Aquesta part del poble està construïda sobre un terreny argi-
lós, i aquesta argila en fondària es transforma en argila dura, 
en forma de pedra, que s’anomena tapàs. Aquesta, quan es 
treu a la intempèrie es desfà. Quan plou, l’aigua que cau als 
terrenys es filtra per la terra flonja dels camps que formen 
la vall del Mas Jordi, però quan es troba amb el tapàs llisca 
per sobre d’ell. Al no ser porós obliga l’aigua a sortir en llocs 
més fondos com són un marge o un camí fondo, això són 
els reixorts. D’aquests, és l’aigua que s’alimenta aquest pou; 
per aquest motiu el pou tenia tan poca fondària. Tot i que 
ara no plou tant com abans, el reixort continua. Amb això 
es pot comprovar que l’aigua del pou gairebé sempre està 
a flor de terra. El pou ara fa 16 metres, s’ha enfonsat (en el 
meu record), a mesura d’augmentar el consum, més bestiar 
i anys molt secs pensant que s’acabaria el tapàs, però no ha 
estat possible. El tapàs resisteix.

L’any 1936, sent alcalde Joan Alabau (“l’amulet”) es va po-
sar la bomba de mà que en aquest moment encara existeix; 
la posaren en un dels tres llocs d’entrada on es posava la 
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per facilitar que una per-
sona amb una corda i una 
galleda es pogués acostar 
a la vora del pou per fer 
més força a l’hora de pujar 
la galleda plena d’aigua. 
Aquesta aigua la buidaven 
a d’altres galledes o semals. 
Aquestes portaven unes 
anses que tenien el nom de 
cornaleres, i amb dos pals 
semalers, amb un home a 
davant i l’altre al darrere 
portaven la semal plena 
d’aigua a casa seva. 
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persona que manualment amb la corda pujava la galleda de 
l’aigua. La feina de paleta la va fer en Llorenç Hereu, de Can 
Formiga. La bomba la va posar en Cames, de Jafre, que era 
l’única persona que feia i posava aquesta classe de mecanis-
mes i també en feia el manteniment. La bomba consistia en 
dues vàlvules, una sobre el canó que pujava de baix del pou 
i l’altra en el mecanisme de la maneta de la bomba. Quan 
aquesta baixava, la del canó es tancava; al pujar el de la 
maneta, s’obria; llavors al pujar, el de la maneta es tancava 
i feia que l’aigua sortís pel tub de l’aixeta. Aquestes vàlvules 
eren fetes d’un cuiro molt gruixut i portaven un contrapès 
de ferro per ajudar a pressionar la vàlvula. L’aigua que sortia 
anava als càntirs o a la galleda i el que queia s’aprofitava 
amb la pila que s’hi va fer per tal que els animals que anaven 
i venien del camp hi poguessin beure. En el poble hi havia 
tres ramats d’ovelles: el de Can Net, el de Can Solà i el de 
Can Camades. Quan s’acostaven ho feien amb estampida, 

Recordant

totes a la vegada, i el pastor, fent servir la maneta de la bom-
ba, anava poant l’aigua.

Al pagès que venia del camp, principalment a l’estiu, suat i 
assedegat, li venia molt bé poder fer un glop d’aigua fresca 
i esbandir-se la cara.

També les vaques de Can Vila s’hi abeuraven quan al fer-se 
fosc tornaven de pasturar acompanyades per en Josep; a 
primera hora del matí, les vaques d’en Met Quintana i les de 
Can Net, una vegada desfermades, se n’hi anaven de dret i 
després tornaven al seu lloc a la quadra. El tragí de càntirs, 
galledes i semals era constant; tot això es va acabar, en part, 
quan al voltant dels anys seixanta es va posar l’aigua potable 
al poble. Tot i haver fet aquesta millora, continuava fent el 
servei als animals i persones que passaven per allà. Va durar 
fins que la bomba es va espatllar i ja no hi havia ningú que 
l’arreglés.

Amb el temps, el pou va quedar embardissat i abandonat, 
fins i tot va ser un punt d’estada per als gitanos de pas i 
els habituals de l’entorn, com la saga dels Xurret, que hi 
acampaven, a vegades, alguns dies. El lloc estava a recés pel 
marge, magraners i bardisses. Després, al cap d’un temps, 
vaig decidir fer-ne una neteja i deixar-lo de bon veure. El pou 
havia estat tapat per una solera de rajols que a causa del 
pas del temps s’estava esquerdant i era un perill ja que es 
podia enfonsar i caure-hi qualsevol criatura que s’hi acostés. 
Per tant, aquest perill el vaig consultar un dia amb l’alcalde, 
en Narcís Gibrat, que passava per allà. Li vaig plantejar el 
tema i li vaig proposar de posar-hi una reixa que tapés tot 
el pou i, que si l’Ajuntament la pagava, jo ja me’n cuidaria 
de posar-la. Jo mateix la vaig encarregar al ferrer del poble, 
en Morisi, que va fer una reixa molt segura. Al mateix temps 
l’Ajuntament em portà un camió de grava de riu que va ser-
vir per fer el drenatge al voltant del pou, per l’ús de l’aigua 
que sortia a causa del reixort.

Estava molt content veient que el pou havia quedat molt 
bonic i, sobretot, segur. Això em va fer pensar que a aquest 
pou li havíem de donar un nom que tingués un significat. 
Així, ja que el pou s’havia edificat en el punt on s’ajunten els 
tres camps dels tres corns, el nom que més li esqueia era “El 
Pou dels Tres Corns”. Així que vaig agafar una pedra on fos 
possible clavar-hi el punxó i amb el martell hi vaig gravar el 
seu nom. Aquesta la vaig clavar a la paret del pou, i espero 
que hi sigui molts anys.

FRANCISCO ALEMANY
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Racó jove

El Casal d’Estiu 
i el Campus Jove 

Un any més, la regidora de Cultura i Ensenyament del poble (inicialment 
la Daniela Israel-Wilson i, posteriorment, l’Elisabeth Cruz), juntament amb 

la tècnica de Joventut (Marta Lucero), han fet possible que els infants i joves 
del municipi gaudissin del Casal d’Estiu i del Campus Jove.

La principal novetat d’aquesta edició va ser 
l’obertura d’un grup molt reduït, format per in-
fants de 3 i 4 anys que van desenvolupar la ma-
joria d’activitats a la Caseta. Així mateix, el jovent 
també van disposar del seu propi espai: el Centre 
d’Interpretació. La resta de participants va estar 
a la sala polivalent L’Empordanet, un espai ampli 
que permet realitzar activitats molt diverses.

El nombre de participants va variar setmanalment, 
amb una mitjana de 45 infants i joves de 3 a 16 
anys. La setmana amb més participants va ser 
l’última de juliol, amb un total de 69 infants!

d’animació diferent (com ara la cuina, l’astronomia o el 
reciclatge, entre d’altres) i gaudíem dos dies de la piscina 

Durant l’estiu vam fer moltes activitats relacionades amb 
l’esport i la música. A més, cada setmana seguíem un eix 

Els “Xiquis” a la Caseta.

El grup de joves va preparar un gran esmorzar.

municipal, un espai que encanta a 
la majoria d’infants (tant és així que 
els de P4 i P5 van decidir anomenar-
se Grup de les Piscines).

D’altra banda, vam fer dues acam-
pades i nombroses sortides per 
l’entorn (sobretot amb els partici-
pants més grans). Volem destacar 
que vam anar a Gualta per provar 
el Làser Combat, la Burricleta i el 
Segway amb l’empresa Ocitània; 
a l’Escala a fer vela i surf de rem 
amb el Club Nàutic; a la platja 
de l’Estartit a jugar amb els in-
flables d’Aquamar i a les ruïnes 
d’Empúries a aprendre com es 
divertien els romans. A mode de 
conclusió, aquest estiu ens ho hem 
passat d’allò més bé!
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Racó jove

Els “Xiquis” a la Caseta. Practicant el Làser Combat a Ocitània (Gualta).

Provant el Segway a Ocitània (Gualta).

Els infants més grans del Casal Infantil, juntament amb el grup de joves, van 
anar a l’Escala a fer vela i surf de rem.

Els joves jugant a korfbal, un esport molt coeducatiu.

Sortida amb bici del Casal Infantil.

Els infants del Casal Infantil aprenent jocs romans a les ruïnes d’Empúries.

Per acabar, voldria donar les gràcies a l’Ajuntament per totes 
les facilitats que ens ha proporcionat, al veïnat per la seva 
col·laboració en algunes activitats, als participants i a les se-
ves famílies per confiar en nosaltres i, sobretot, a l’equip de 
monitors i premonitors per la gran tasca que han realitzat. 
Sense tots vosaltres el Casal no hauria estat possible!

MARIA ROSA SITJES FIGUERAS
DIRECTORA DEL CASAL



38 Número 16

Medicina i salut

Entenem per activitat física qualsevol moviment corporal 
intencional, que provoca una despesa d’energia 

i una experiència personal. A més, ens permet interactuar 
amb els éssers i amb l’ambient que ens envolta. 

La importància de l’activitat 
física per a la salut

MARTA FERRER MORENO
FISIOTERAPEUTA

S’estima que la inactivitat física és la causa d’un 21-25% 
dels càncers de mama o de còlon, el 27% dels casos de 
diabetis i, aproximadament, el 30% de les cardiopaties is-
quèmiques. 

Quins beneficis ens pot aportar?

PMillora la qualitat de vida

PDisminueix la possibilitat d’infart, osteoporosi, 
     diabetis, hipertensió arterial…

PMillora l’humor

PMillora la capacitat ventilatòria i l’elasticitat pulmonar 

PMillora la força i la flexibilitat muscular

PDisminució de la fatiga

PMillora l’equilibri 

PDisminució del temps de reacció 

PMillora la capacitat de la memòria 

PMillora les relacions humanes i l’autoestima

PMillora el ritme del son 

Temps d’activitat física

JOVES (5-17 ANYS)

Mínim de 60 minuts diaris d’activitat física moderada. 

Cal incorporar 3 cops per setmana activitats que refor-
cin músculs i ossos. 

ADULTS (18 -64 ANYS)

Mínim 150 minuts setmanals d’activitat moderada o 
75 minuts d’activitat de més esforç. 

Les sessions, de 10 minuts de durada com a mínim. 

Dues o més vegades per setmana cal realitzar activitats 
d’enfortiment. 

3A EDAT

Mínim 150 minuts setmanals d’activitat moderada o 
75 minuts d’activitat vigorosa.

Els adults amb mobilitat reduïda han de realitzar activi-
tats per millorar l’equilibri i evitar caigudes. 

Recomanacions

PRealitzar un bon escalfament abans de començar
     l’activitat

PÚs de calçat adequat

PBeure aigua durant el temps de l’activitat física

PRealitzar estiraments al finalitzar 
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Gelea de codony

Confitura de codony

Codonyat

Recepta de cuina

1. Es pelen els codonys i es tallen en quatre trossos.

2. Es treuen el cor i les llavors. S’emboliquen amb una gasa.

3. Es posa a bullir durant 1 hora la carn dels codonys i la gasa amb el cor i les llavors. 
    L’aigua ha de cobrir-ho tot de forma generosa.

4. Després d’una hora, es cola i es recull el suc sense comprimir gaire la carn del codony.

5. Es posen 500 g de sucre per kg de suc obtingut i es deixa coure a foc viu fins que s’arriba 
    al punt d’ebullició de l’almívar (entre 110 i 120 graus). 
    Es manté al foc un mínim de 30 minuts, però es por allargar fins a 1 hora.

6. Es posa la gelea en pots i no es tapen fins passades 48 hores.

7. Es guarden al rebost.

1. Es pelen els codonys i es tallen a trossos petits.

2. Se separen el cor i les llavors, que es posen a bullir durant 45 minuts en aigua abundant.

3. Es passa el que s’ha bullit (aigua, cor i llavors) per un colador i se’n guarda el líquid obtingut.

4. Es pesa la carn de codony i s’hi afegeix la mateixa quantitat de sucre. 
    La massa obtinguda es posa a coure en el líquid obtingut de la cocció 
    del cor i les llavors.

5. S’atura la cocció quan la carn de codony agafa un color vermell 
    transparent. 

6. Es posa en recipients que es tapen immediatament. Una vegada la 
    confitura és freda es pot guardar al rebost.

1. Els codonys s’afegeixen sencers en aigua bullent amb una mica de sal. 
    Han de bullir un mínim d’una hora i han de quedar tous (sense que es desfacin).

2. Es pelen i es tallen a trossos. La carn es passa per un tamís per treure’n el màxim d’aigua. 
    Es pot utilitzar la mà d’un morter.

3. Es pesa la carn obtinguda i s’hi afegeix la mateixa quantitat de sucre.

4. Es posa a coure a foc molt baix (molt és molt!) per procurar que no 
    s’agafi. Es remena contínuament. Si la cassola és antiadherent es 
    por augmentar una mica el foc (però, molta cura!).

5. El temps de cocció varia en funció de la quantitat d’aigua que 
    portava la carn dels codonys quan es va barrejar amb el sucre. 
    Com més aigua, més temps. No obstant això, mai menys d’una 
    hora i mitja. I, segons com, pot arribar a 3 hores.

6. S’atura el foc quan la carn té un color groc fosc. 

7. Es posa en recipients i es deixa refredar a temperatura ambient (mai a la 
     nevera!). Una vegada fred es pot guardar a la nevera o al rebost, ja que aguanta molt.




