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TELÈFONS ÚTILS

Ajuntament de Palol .......................................972 59 44 48

......................... A/e: ajuntament@palol.cat   Web: palol.cat

Consultori mèdic local de Palol ........................972 98 01 86

Àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal ....972 58 03 88

Centre Sanitari de Cornellà (metge i ATS) .........972 59 40 85

Col·legi Públic de Cornellà del Terri ..................972 59 41 20

Consell Comarcal del Pla de l’Estany .................972 57 35 50

Farmàcia de Cornellà del Terri .........................972 59 40 11

Llar d’Infants de Cornellà del Terri ...................972 59 50 19

Parròquia .....................................................972 59 41 17

Portal Internet del Pla de l’Estany ............ www.plaestany.cat

HORARIS D’INTERÈS

ATENCIÓ AL CIUTADÀ (AJUNTAMENT)

De dilluns a divendres, de les 10 h a les 14 h.

ALCALDE

Dilluns, de les 9 h a les 14 h, 
i de les 16.30 h a les 19.30 h.

REGIDORS

Dilluns, de les 16.30 h a les 19.30 h.

TÈCNIC MUNICIPAL

Dilluns, de les 11 h a les 15 h.

Per a una millor organització, us preguem que concerteu 
hora per telèfon a l’Ajuntament (972 594 448).

CASAL DE LA GENT GRAN

Dimarts i divendres, de les 15 h a les 17 h.
(horari d’hivern).

Dimarts i divendres, de les 16 h a les 18 h.
(horari d’estiu).

METGE I ATS

Divendres, de les 11 h a les 15 h.

Serveis

XARXES SOCIALS

Instagram: @ajpalol

Twitter: @ajpalol

WhatsApp: 687089997 
(nou canal d’informació de l’Ajuntament)
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Benvolguts veïns i veïnes:

Aquesta revista municipal número 24 és la 
quarta i última d’aquesta legislatura. Cada 
any expliquem, a manera de resum, els 
acords del ple, projectes, activitats, mi-
llores, esdeveniments, empreses, naixe-
ments, defuncions i tot el més destacable 
que passa al nostre municipi.

Aquesta legislatura, que s’acabarà el mes 
de maig, ha estat marcada per un seguit 
de successos que l’han escurçat, entre els 
quals podem destacar el temporal Glòria o 
la pandèmia de la Covid-19 que, en aquest 

últim cas, ha suposat la paralització de la gran majoria de les activitats quotidia-
nes a les quals estàvem acostumats. 

Altrament, un fet que cada vegada agafa més rellevància amb el pas del temps 
és el canvi climàtic. En el cas del nostre municipi, aquesta circumstància s’ha 
vist reflectida en una baixada significativa del nivell d’aigua dels pous munici-
pals. Per revertir-ho, hem transportat aigua amb camions cisterna per omplir el 
dipòsit principal de subministrament. 

Posteriorment, un cop semblava que tornàvem a la normalitat, l’esclat de la gue-
rra d’Ucraïna i les seves conseqüències econòmiques han resultat en un episodi 
d’inflació global amb la consegüent pujada de preus. L’encariment dels mercats, 
com ara el dels subministraments, de l’alimentació o de la construcció, ha supo-
sat una trava per a totes les economies, tant les personals com les públiques. 
Per aquesta raó, molts projectes de les administracions públiques han quedat 
deserts i en alguns casos s’han hagut d’actualitzar preus a l’alça, amb tots els 
retards i problemes que això suposa.

Malgrat aquesta situació que afecta a tothom, el nostre municipi continua en-
davant amb tots els projectes previstos. Per una banda, l’obra de la canonada 
d’aigua que va des de Camós fins a Palol ja està adjudicada i amb data prevista 
d’inici per al primer trimestre de l’any. Per altra part, els projectes d’energies 
renovables i les obres de millora de Can Fèlix, rotondes, punts de recollida de 
residus o les del pavelló i de la zona esportiva, també continuen actives. 

També cal emfatitzar les millores d’alguns camins de Riudellots, Palol i la Mota, 
com també les obres que s’han dut a terme al cementiri municipal. En concret, 
s’han rehabilitat totes les façanes, s’ha asfaltat el camí d’accés, el terra interior 
s’ha substituït per pedra travertí  i s’ha millorat l’entrada al recinte. Tots aquests 
projectes esmentats anteriorment han suposat un treball intern d’elaboració que 
cal posar en relleu. 

Per acabar, cal dir-vos que el nostre municipi és de tothom i per a tothom que hi 
viu. Estem a la vostra disposició. Continuarem treballant per millorar el nostre 
municipi, per millorar la vida de la nostra gent i per defensar i protegir el nostre 
territori.

Desitjo que hàgiu tingut unes Bones Festes i que aquest any 2023 sigui un any 
de salut i benestar per a tothom!!!

JORDI XARGAY I CONGOST

Els continguts i les opinions expressades als articles signats que 
es publiquen en aquesta revista són obra dels seus autors, i ni 
l’Ajuntament de Palol de Revardit (com a institució editora) ni Gorbs 
Comunicació (com a productora editorial) no se’n fan en cap cas ni 
a cap efecte responsables. Queda prohibida la reproducció total o 
parcial de tot el contingut d’aquesta publicació, bé sigui fotografies, 
gràfics o textos, sense autorització dels autors i l’editorial.
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COORDINACIÓ PERIODÍSTICA: Carles B. Gorbs
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Resum dels acords dels plens 2022
ACORDS DEL PLE ORDINARI 

DE 7 DE FEBRER

• Aprovació inicial del pressupost per a l’exer-
cici 2022.

• Aprovació de la modificació de l’ordenança 
fiscal general de gestió, inspecció i recaptació. 

• Aprovació del conveni de col·laboració amb 
la Diputació de Girona per a l’execució d’obres 
de tractament superficial asfàltic de diversos 
camins municipals.

• Aprovació inicial de les bases específiques 
que regulen la concessió d’ajuts per a despe-
ses escolars del curs 2021/2022.

• Aprovació de la pròrroga del conveni de dele-
gació entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament 
de Palol de Revardit en matèria de jardine-
ria, manteniment de zones verdes i neteja de 
vials públics per a l’exercici 2022.

ACORDS DEL PLE ORDINARI 
DE 28 DE MARÇ

• Aprovació i verificació del text refós de la 
modificació puntual núm. 20 de les Normes 
complementàries i subsidiàries i de planeja-
ment, amb relació a diferents aspectes de la 
regulació del sòl no urbanitzable.

• Aprovació inicial del Projecte constructiu 
d’abastament d’aigua potable en alta des de 
Camós fins a Palol de Revardit.

• Aprovació inicial de l’expedient de modifica-
ció del pressupost 2/2022. Crèdit extraordi-
nari i suplement de crèdit.

• Aprovació del Protocol d’abordatge de les 
violències masclistes i LGTB-fòbiques als es-
pais públics d’oci del Pla de l’Estany.

Des de la Casa de la Vila

• Aprovació del segon conveni per a les obres 
de les vies verdes: cofinançament, condicions 
d’execució i lliurament de les obres d’ampliació 
de la xarxa de vies verdes.

• Aprovació del conveni de col·laboració amb 
Càritas Diocesana de Girona per a la coordi-
nació de les accions de suport i promoció so-
cial, exercici 2022.

• Aprovació del conveni amb el Consell Es-
portiu del Pla de l’Estany per dur a terme 
les actuacions de desplegament de l’Oficina 
Comarcal d’Esports, exercicis 2022 i 2023.

ACORDS DEL PLE EXTRAORDINARI 
DE 23 DE JUNY

• Aprovació de la delegació al Consell Comar-
cal del Pla de l’Estany de les competències en 
matèria de contractació per a la construcció i 
muntatge d’àrees tancades per a la implanta-
ció del nou sistema de recollida de residus al 
municipi de Palol de Revardit.

ACORDS DEL PLE ORDINARI 
DE 4 DE JULIOL

• Aprovació definitiva del Projecte de les obres 
d’abastament d’aigua potable en alta des de 
Camós fins a Palol de Revardit.

• Aprovació del conveni de desenvolupament 
del projecte Bus Nit 2022.

• Aprovació de la delegació al Consell Comar-
cal del Pla de l’Estany de la contractació per a 
la redacció del Pla Director del servei munici-
pal d’abastament d’aigua i sol·licitud de sub-
venció a l’ACA.

• Proposta d’aprovació de les dues festes lo-
cals per a l’any 2023.
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Informacions

Des de la Casa de la Vila

ACORDS DEL PLE EXTRAORDINARI 
DE 12 DE SETEMBRE

• Aprovació inicial de la modificació puntual 
núm. 23 de les normes complementàries i 
subsidiàries i de planejament, de regulació de 
sistemes de generació d’energies renovables 
en sòl no urbanitzable.

ACORDS DEL PLE ORDINARI 
DE 14 DE NOVEMBRE

• Aprovació de l’expedient de contractació de 
les obres del projecte constructiu d’abastament 
en alta des de Camós fins a Palol de Revardit, 
del plec de clàusules administratives particu-

lars que ha de regir la contractació de les obres 
i d’obertura de la convocatòria per contractar 
mitjançant procediment obert.

• Aprovació inicial de l’expedient de modifica-
ció del pressupost 3/2022. Crèdit extraordi-
nari i suplements de crèdit.

• Aprovació de suport a la moció en defensa 
de la crema de restes vegetals als mateixos 
camps de conreu.

• Aprovació de suport a la moció per a la mi-
llora del finançament de l’administració local.

• Aprovació de suport a la moció sobre les 
ocupacions conflictives i delinqüencials.

Carta d’agraïment de Condega (municipi de Nicaragua) a 
l’Ajuntament de Palol de Revardit.

NOU CANAL D’INFORMACIÓ 
DE L’AJUNTAMENT DE PALOL 

DE REVARDIT

L’Ajuntament de Palol de Revardit posa 
en marxa un nou canal d’informació a 
través de WhatsApp. Si en formes part 
estaràs informat i rebràs avisos i infor-

macions sobre actes i festes del municipi.

Per apuntar-t’hi envia un missatge de 
WhatsApp amb la paraula “Agenda” 

al número 687 089 997.
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MILLORES DEL MUNICIPI

Des de la Casa de la Vila

Obres de millora del cementiri municipal. 

S’ha revestit tota la façana amb un arrebossat d’un 
color molt semblant a l’existent, s’ha millorat l’entrada 
i la llosa del sostre, s’ha col·locat pedra de travertí a 

tot l’interior, s’han canviat les lluminàries per unes 
de més eficients i s’ha asfaltat el camí d’accés. La 
inversió ha estat de 85.000 euros, dels quals 50.000 
han estat subvencionats per la Diputació de Girona i 
la resta han anat a càrrec de l’Ajuntament. 

S’han fet millores amb rec asfàltic a la carretera del veïnat de can 
Batlle a Palol, a la carretera de mas Vedruna a Riudellots i a Can 
Comas de la Mota.

S’han refet els desguassos i cu-
netes i s’ha arranjat amb sauló 
l’aparcament de darrere el castell.
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Des de la Casa de la Vila

S’han arranjat amb grava els camins del dipòsit de les aigües a 
Palol, el de can Gayà i el del veïnat de la Beguda al polígon de la 
Banyeta a Riudellots i el de can Farinelis a la Mota.

S’ha traslladat de lloc i s’ha cons-
truït una plataforma per ubicar 
millor els contenidors i les bústies 
de Can Comes de la Mota.

Millores al pou del glaç. Desfibril·lador instal·lat a l’entrada 
de l’Ajuntament. 

S’ha acabat de buidar i netejar 
el pou del glaç, fins a arribar 
al fons, també s’ha canviat la 
senyalització. Cal recordar que 
aquest és el pou de glaç més ben 
conservat i més gran de la co-
marca, amb 11 metres de fon-
dària i 8 de diàmetre.
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Des de la Casa de la Vila

S’ha projectat la rehabilitació de Can Fèlix per convertir-lo en un bar i una botiga o agrobotiga de proximitat.

El dilluns 23 d’octubre, que coincideix 
amb la Festa Major de Sant Martirià de 
Banyoles, i el dilluns 30 d’octubre amb 
les festes de Sant Narcís de Girona, són 
les dues festes fixades per l’Ajuntament 
de Palol de Revardit com a festes locals 
per a l’any 2023. 

La fixació d’aquest calendari es va apro-
var pel ple.

S’han repintat tots els senyals horitzontals del mu-
nicipi, i s’han millorat.

FESTES
LOCALS
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Activitats

Resum de les activitats del municipi 
durant l’any 2022

ZUMBA 
Tots els dimecres tarda de 8 a 9 hores, al pavelló.

1 DE MAIG
Quina vermut solidària amb Ucraïna. Tota la recap-
tació va anar destinada al projecte “Ucraïna ens 
necessita”. 

8 DE MAIG
XXVIII Marxa solidària contra el càncer la Vall del 
Terri, organitzada pels ajuntaments de Palol de 
Revardit i Cornellà del Terri.

12 DE MARÇ
Dia de la dona. Després d’aquesta època postco-
vid es va decidir canviar el format per un vermut 
musical. Enguany va venir la solista Ari Martin. 
Durant el vermut, la regidora de Serveis Socials 
i Salut, Txon Palomeras, va llegir el Manifest del 
Dia Internacional de les Dones. En acabar l’acte 
es va donar un petit ram de flors.

26 DE MARÇ
Diada de la Flor, dels municipis de Palol de Revar-
dit i Cornellà del Terri.
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22 DE MAIG
Festival Recòndit. 
Ruta circular amb visita al pou de glaç, taller de ma-
labars, mostra de cerveses artesanes a càrrec de FdL 
Beer Project i concert amb Mabel Flores.

4 DE JUNY
XVI Nit de misteri. Conferències, tallers, espectacles, 
activitats i fira de productes esotèrics.

Activitats

Participants de l’activitat de l’Escape Room.
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11 DE JUNY
Sortida a l’Espluga de Francolí amb participació 
d’unes 55 persones. Al matí es va visitar la cova de 
l’Espluga i després una visita el Museu de l’antiga 
fàbrica d’aiguardent de l’Espluga de Francolí (la Fas-
sina Balanyà).
Després de dinar a un restaurant, que curiosament 
havia guanyat el concurs del Joc de Cartes de la zona, 
a la tarda, vam visitar el Museu de la Vida Rural.

23 DE JUNY 
Recollida de la flama del Canigó. Com cada any, 
un grup de voluntaris va recollir la flama al Puig 
de sant Martirià a Banyoles i, tot fent relleus, la 
van portar fins al castell de Palol, on van encen-
dre un peveter que va cremar durant la nit de 
Sant Joan.

Activitats



12

El Nunci                          NÚM. 24 • GENER 2023

Activitats
CASAL D’ESTIU DEL 27 DE JUNY AL 29 JULIOL

8 DE JULIOL
Festival Vadart. Amb el grup Northern Cellos. 
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Activitats

10 DE SETEMBRE
Diada Nacional de Catalunya. 
Es va celebrar la Diada Nacional de Catalunya amb un 
sopar i un concert de cançó catalana a càrrec d’en Marc 
Grabulosa.

17 DE SETEMBRE
Festa Major de la Mota.
Titelles amb Marc Oriol. Sopar Popular. Concert amb Blackiss i per acabar DJ Sapix. L’endemà, diumenge: Ofici 
solemne, sardanes amb la cobla Osona i vermut.
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Activitats
23, 24 i 25 DE SETEMBRE 
Festa Major de Palol de Revardit.
El dia 23, al Pavelló, Festa jove amb concerts a càrrec 
d’Udols de Llop i Eli Rodríguez. Seguidament, karaoke. 
El dia 24, inauguració de l’exposició de pintura a cà-
rrec de la banyolina Rosa Alsius. Espectacle infantil a 
càrrec de la companyia Atrapasomnis. Tot seguit, xo-
colatada. Sopar de festa major i ball amb l’orquestra 
Montecarlo. El dia 25, a l’església parroquial, Ofici de 
Festa Major, pregó a càrrec de Ferran Vila de la Ban-
yeta,  enguany guardonat com a millor sommelier 
d’Espanya i, finalment, sardanes amb la cobla la Prin-
cipal de Porqueres.
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Activitats

2 D’OCTUBRE 
31 Marxa Popular de Palol de Revardit.
Va consistir en dos recorreguts: un d’11,50 km per 
als corredors i un altre de 10 km per als caminadors. 
Va ser una oportunitat per gaudir del bonic paisat-
ge de l’entorn del municipi amb família i amics. A 
l’arribada es va premiar a tots els participants amb 
un obsequi, entrepans i begudes. Va haver-hi una 
participació de 267 participants.
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Activitats
9 D’OCTUBRE 
Festa Major de Riudellots de la Creu.
Ofici Solemne i seguidament sardanes amb la Prin-
cipal de Porqueres. En acabar es va oferir un petit 
refrigeri per a tots els assistents.

11 DE DESEMBRE
Festa de Santa Llúcia.
En la tradicional festa de Santa Llúcia, patrona de 
Palol, com cada any,  es va celebrar l’ofici i sardanes 
amb la cobla la Principal de Porqueres  i exposició de 
vehicles clàssics.

15 DE NOVEMBRE
50è aniversari escola la Vall del Terri.
Parlaments, presentació del nou logo i escultura, 
projecció vídeo commemoratiu, berenar i obertura 
de l’exposició. Tot, amenitzat pel grup Buena Onda.
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10 i 11 DE DESEMBRE
Market de Nadal al Castell.
Una vintena de paradetes ubicades a l’interior del 
Castell conjuntament amb diferents activitats i actua-
cions musicals i un parc de Nadal amb jocs infantils i 
una pista de gel artificial. 

Durant les jornades del Market de Nadal es va dur a ter-
me, també, un concurs de pintura amb temàtica nada-
lenca. Els guanyadors van ser: Abril Rodríguez Galera, Nil 
Cardenas Solé, Nona Llach Casellas i Dani Vila Juanola. 

Activitats

El ren feliç. Abril Rodríguez Galera, 11 anys.

En un pessebre ha d’haver-hi un caganer. Dani Vila Juanola, 4 anys.

El Nadal és un regal. Nona Llach Casellas, 8 anys.

Preparant el Nadal. Nil Cardenas Solé, 9 anys.
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Activitats
23 DE DESEMBRE
Quina al Pavelló. Es va fer a les 10 del vespre amb 
una gran assistència de gent. Els beneficis van anar 
destinats a una part per la Marató de TV3 i la resta 
per les activitats del municipi.

25 DE DESEMBRE
Missa i xocolatada a Riudellots de la Creu. Com és 
habitual cada any, a les 10 del matí, del dia 25, es va 
celebrar la missa de Nadal a l’església de Riudellots 
de la Creu amb l’actuació de la cantant Ari Martin i la 
posterior xocolatada i coca per a tots els assistents.

24 DE DESEMBRE
Missa del Gall. La nit del 24 de desembre es va 
celebrar la missa del gall a l’església de Palol amb 
l’actuació del Grup Música al Castell. En acabar, 
hi va haver galetes i moscatell per als assistents.

1 DE GENER DE 2023
Visita del patge reial. El primer dia de l’any 2023, a 
la porta d’entrada al Castell vam rebre la visita del 
patge reial i el seu acompanyant, van recollir les 
cartes de tots els nens i nenes.
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Activitats

EXPOSICIONS i ACTES 
al CASTELL de PALOL de REVARDIT

DEL 15 DE MARÇ AL 16 D’ABRIL DE 2022

Exposició DE DONES, PER A TOTHOM
Alumnes del taller de pintura en tècnica 
lliure de Pep Camps
Escola Municipal d’Art de Girona

DEL 24 DE SETEMBRE AL 30 D’OCTUBRE DE 2022

Exposició FLORS FLORIS
Rosa Alsius

DEL 7 DE MAIG AL 6 DE JUNY DE 2022

Exposició PINTANT AMB LLIBERTAT
Jordi Camós Marcè

DEL 17 DE DESEMBRE DE 2022 AL 19 DE GENER DE 2023

Exposició EXPLORACIÓ DE COLORS
Pere Hoste

5 DE GENER DE 2023 
Cavalcada de Reis. Després de dos anys 
de no fer cavalcada, a causa de la pandè-
mia, aquest any els Reis de l’Orient han 
tornat amb molta participació. 
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El pregó

Festa Major de Palol de Revardit
Diada de Sant Miquel (25 de setembre de 2022)

Pregó a càrrec de Ferran Vila  

S r. alcalde, regidores, re-
gidors i amics de Palol,

Moltes gràcies per l’ho-
nor que m’heu fet en nomenar-
me pregoner de la Festa Major 
d’enguany.

Ara fa vint-i-cinc anys, l’1 d’agost 
del 1997, la família Vila Pujol torna 
a obrir el restaurant La Banyeta, 
un restaurant amb història gas-
tronòmica. Les primeres anècdo-
tes ja daten de principis del s. XX. 

la piscina de la restauració palolenca, que en aquells 
moments ja disposava de tres establiments oberts: 
Els Caçadors, Can Mià i Can Gelada.

Vam engegar, doncs, en Jaume, el meu germà bessó 
i jo, amb vint-i-dos anys, rere dels fogons i del ser-
vei de la sala, sense coneixements ni experiències 
culinàries prèvies. Tota una experiència, sobretot els 
primers mesos, que ens venia tot de nou. Vam co-
mençar tots dos com a cambrers. La cuina era ges-
tionada pel nostre cosí, en Josep, un gran cuiner for-
mat a l’escola, amb llarga experiència amb els millors 
xefs del moment. Va ser un guia excel·lent en l’etapa 
d’inici. Gràcies, Josep!!!

D’anècdotes dins del món dels serveis se’n podria 
escriure un llibre, fins i tot, una enciclopèdia! Si, a 
més a més, us recordo que som bessons... Imagineu 
què pot arribar a passar. El primer Nadal (1997) en 
Jaume va començar rere els fogons i jo, que soc una 
mica més, no gaire més, xerrapeta, em vaig quedar 
al menjador.

De joves ens assemblàvem més. Actualment, encara 
hi ha alguna persona despistada que ens canvia els 
noms i no sap qui és qui.

Un restaurant, podríem dir, centenari i on han passat 
un munt de cuiners, cambrers, clients i alguns perso-
natges al llarg d’aquests cent anys.

Els meus records sobre l’establiment es remunten a 
principis dels vuitanta.

Vam néixer a Sarrià de Ter i ens vam traslladar a 
viure a Banyoles. Vam continuar anant a l’escola de 
les Dominiques del Pont Major i és per això que pas-
sàvem diàriament al matí i a la tarda per davant de 
l’emblemàtic restaurant al peu de la llarga recta que 
travessava el Pla de la Banyeta. Recordo un restau-
rant amb un ampli aparcament sempre curull de ve-
hicles.

La primera vegada que hi vaig anar amb els pares a 
menjar, l’any 1988 o 1989, s‘hi menjaven cargols i 
més cargols; secs, salpebrats, amb carn, i els més 
bons... “a la tornem-hi”. Qui havia de dir que al cap 
d’uns anys començaria a treballar-hi!

Tot va ser molt ràpid. Al meu pare feia temps que li 
rondava pel cap la idea d’un restaurant. Un bon dia, 
arriba a casa i ens diu: “Nois, ja el tinc: l’1 d’agost ja 
podeu començar”. I així ho vam fer. Ens vam llençar a 
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Un, vestit amb jaqueta blanca de cuiner, l’altre vestit 
de cambrer, tots anant amunt i avall, es pensaven 
que érem la mateixa persona, i la quantitat de si-
tuacions divertides i curioses que vam passar jun-
tament amb clients, proveïdors i comercials. No vul-
gueu saber-ho. Nosaltres, a més a més, hi posàvem 
cullerada...

El restaurant anava vent en popa. Els caps de set-
mana necessitàvem mà d’obra, vam enredar a les 
xicotes, Georgina i Nuri, a la capitana de l’equip, la 
nostra mare, la Salut. Vam continuar amb les cunya-
des i així fins a embetumar a mig arbre genealògic 
de la família. Al cap i a la fi, per això se’n diu un res-
taurant familiar. 

Em falta una part important de l’engranatge: l’opinió 
dels experts. I en Ferran, el pare, i l’Ernest, el petit 
de casa, sempre ben asseguts, a la mateixa taula 
fent de conillet d’índies i fent la crítica constructiva. 

Teníem botes de vi que omplíem un cop finalitzada 
la verema i era el vi que servíem al restaurant, amb 
una oferta gastronòmica a base de cargols, amanides 
i carns a la brasa.

Olor a vinassa i de lluquet cremat que es desprenia en 
entrar dins del celler, em transportava a casa dels avis, 
quan hi passàvem els caps de setmana i berenàvem 
suca-mulla. Quines migdiades sota la figuera...

Recordo el primer client que em va demanar un vi 
concret i li vaig dir que el de bota estava boníssim. 
Així i tot, em va aconsellar que estaria bé tenir un pe-
tit foli imprès amb uns quants vins de diferents zones 
per poder oferir, a part del vi a granel que servíem.

Aquí va començar l’interès pel vi. L’any següent no 
sé com vaig convèncer a la que ara és la meva dona, 
la Georgina, per enrolar-nos en un curset de bones 
pràctiques de viticultura destinat als pagesos de 
l’antiga cooperativa Pau-Roses: de dilluns a dijous, 
durant quatre mesos. Acabat el servei del migdia, 
sense treure’m el vestit de cambrer moltes vegades 
(així ja no perdia temps en canviar-me a la tornada 
per al servei de la nit), agafava el cotxe i anava a 
escoltar: els sistemes de filtració utilitzats, conducció 

de la vinya, poda Guyot o Royat... Bé, un munt de 
coses que eren més aptes per a biòlegs i enòlegs que 
per a cambrers. Ella, al tercer dia ja no va acompan-
yar-me. Vaig pensar: “si aguantes aquests mesos, 
possiblement el món del vi està fet per tu”.

No havia begut mai vi sol. Sempre el barrejava amb 
molta gasosa i gel. Va ser a Pau, amb els grans viti-
cultors i enòlegs, que vaig començar a tastar-lo sen-
se additius i entendre les madureses fenòliques dels 
raïms, els sucres, els components volàtils... En defi-
nitiva, a desgranar un glop de vi.

L’any 2000 em van parlar d’un curs de sommelle-
ria que organitzaven a l’Escola Hostaleria, juntament 
amb la Universitat de Girona. Encara no sé com vaig 
obtenir plaça per realitzar-lo. En finalitzar la primera 
promoció d’aquest curs, va ser on encara vaig obrir 
més el ulls per l’afany d’aprendre cada dia més sobre 
l’enologia, viticultura i mercat del vi.

Vaig aficionar-me de valent al món del vi i a tot el que 
l’envolta. Visita a cellers dia sí, dia també. Els dies 
de descans setmanal del restaurant, les vacances, 
qualsevol moment era interessant per parlar, veure, 
beure, escriure sobre la viticultura. 

Vaig començar per les bodegues prop de casa, so-
bretot l’Empordà, vaig continuar amb les catalanes: 
Priorat, Penedès, Conca de Barberà, Terra Alta... Se-
guidament, amb de la resta de la península, a qual-
sevol racó: Galícia, Andalusia, Extremadura, Rioja, 
Castella-Lleó... Després els cellers de França, Itàlia, 
Xipre, Marroc, Tunísia, Alemanya... Fins a fer les ve-
remes de Sud-àfrica, USA i Nova Zelanda.

Al mateix temps, de forma paral·lela, m’anava formant 
en tots els camps que representa la sommelieria. 

El vi és la part més important o de més rellevància. 
Ara bé, no podem deixar de banda:
- Els destil·lats (brandi, conyac, calvados, aiguar-
dents d’orujo, whisky, ginebres, vodkes...).
- Els cafès, els tes i les infusions.
- Els formatges.
- Els cigars.
- Les cerveses...
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Bé, de fet, qualsevol tema que 
estigui relacionat al voltant d’una 
taula. De la mateixa manera que 
vaig fer amb els cellers, vaig fer-
ho amb tota mena d’elaboradors 
i països on produeixen i es fan 
aquesta diversitat de productes.

Cada dia veia que en sabia menys 
i m’entraven més ganes d’estudiar 
i aprendre (en època estudian-
til, sobretot a l’Institut Pere Al-
sius de Banyoles, reconec que 
m’agradaven altres coses, no pas 
els llibres).

L’any 2003 i 2004, amb afany 
d’ampliar coneixements, realitzo 
el Màster en Viticultura, Enologia 
i Marketing del Vi a l’Escola Mercè 

a participar-hi. Més d’un centenar de concursants, 
que disposàvem de 4 minuts per identificar 4 vins. La 
vaig clavar!, el Nas d’Or de Catalunya d’aquell any va 
ser el meu primer trofeu.

A partir d’aquí em vaig envalentir a presentar-me a 
diferents concursos, era emocionant i alhora divertit, 
mentre comparties experiències amb diferents som-
meliers d’arreu d’Espanya, al mateix temps, era una 
forma distreta per obligar-me a anar estudiant, i ac-
tualitzant tota la nova informació que any rere any va 
sorgint envers aquest món de la sommelieria. 

Podria explicar-vos moltes anècdotes referides als 
concursos en què he participat, però per mencionar-
ne una, m’agrada recordar aquell any 2009 quan vaig 
anar al concurs de Custodio López Zamarra, orga-
nitzat per l’Associació Madrilenya de Sommeliers, on 
vaig trobar-me al Joan Andoni. Hi havia vint-i-cinc 
participants: només un català i un basc; vint-i-tres 
madrilenys completaven el quòrum. 

El jurat estava format entre d’altres per jugadors del 
Real Madrid de la quinta del Buitre (Salcedo, Hierro, 
Butragueño i Michel). El mateix dia se celebrava al 
Santiago Bernabeu la Final de la Copa del Rei entre 
el FC Barcelona i l’Atlètic Club de Bilbao.

Rosell i Domènech d’Espiells, al cor del cava, amb un 
professorat de luxe.

L’Associació Catalana de Sommeliers, fundada a 
principis dels anys noranta, em va proposar la presi-
dència provincial i l’organització dels esdeveniments 
(tastets, fires enològiques, presentacions...). Doncs 
bé, fins al 2016 al capdavant dels cambrers gironins! 
Experiència única i que he compartit amb la resta de 
províncies catalanes i espanyoles.

Tanmateix, vull agrair a l’Ajuntament de Palol de Re-
vardit la cessió del Castell per deixar-me organitzar 
ponències i actes per als sommeliers gironins.

I tot s’ha de dir, l’entorn idíl·lic d’aquest espai del s. 
XI va atreure gent de les quatre províncies. Encara 
la setmana passada, amb col·legues, expresidents i 
presidents actuals reiteràvem el castell com la millor 
seu que ha tingut el col·lectiu.

En una reunió estatal a la qual vaig assistir a Sevilla, 
el seu president em va presentar com a: “Ferrang, el 
de Palou, el que convoca a los suyos en un Castillo”.

L’any 2004, la revista Vino y Gastronomia, que or-
ganitzava el concurs “Nariz de Oro” em va convidar 
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Abans de començar amb en Joan Andoni vam decidir 
que anàvem a totes i ens vam concentrar (com els 
futbolistes) en el Hall de l’hotel en el qual estàvem 
allotjats durant tres hores per repassar totes les pro-
ves de dalt a baix.

Volíem fer la final a Madrid! Comencem el concurs 
amb les parts teòriques i cauen en aquesta primera 
fase deu madrilenys. Continuem amb les proves de 
tast a cegues i en cauen deu més. Tot s’ha de dir que 
ja es començava a respirar nervis per part dels or-
ganitzadors. Quedàvem tres madrilenys, el basc i jo.

Entrem en l’última prova, la més tècnica: la decantació 
d’una ampolla de vi amb 5 minuts seguint els 60 passos 
de l’ASI (Associació Internacional de Sommeliers).

Comença un conegut sommelier de Madrid i no acaba 
a temps. Soc el segon participant i Nickel It!!! Cla-
vat!!! 98 punts sobre 100. Ja tenia un peu a la final.

Seguim amb el 3r i 4t participant (madrilenys) i fan 
puntuacions molt bones de 89 i 92 punts, respecti-
vament.

L’últim torn, per a Jon Andoni de Rementeria. Ens 
creuem les mirades per desitjar-li sort i puja amb 
molta confiança en si mateix. Un professional de cap 
a peus. No tremola en cap moment, i... 95 punts!!!

Bé, una experiència apassionant i com el futbol, fins 
que l’àrbitre no xiula el final del partit, s’ha d’estar 
concentrat fins a l’últim minut.

Si no recordo malament, el Barça va guanyar 4 a 1 
(eren altres èpoques).

Bé... i per anar acabant, doncs, mencionar l’any 
2018, un any de canvis en l’àmbit laboral, en el qual 
vaig anar a iniciar el projecte a la Fortalesa, a Sant 
Julià de Ramis, i que, després de diversos intents, em 
vaig proclamar Millor Sommiller de Catalunya. Pel fet 
de guanyar a Catalunya, vaig poder optar a anar al 
campionat d’Espanya, i no em va sortir com jo espe-
rava. Em vaig adonar que per competir amb tot el bo 
i millor de l’Estat, em feien falta moltes i moltes hores 
més d’estudi.

Va venir la pandèmia i entrebancs amb la restaura-
ció i, sigui pel que sigui, la vida em va portar a un 
temps de “relax“. Relaxament per compartir temps 
amb els meus, i per dedicar hores d’estudi al que més 
m’agrada. 

El 2021, hi va tornar a haver concurs, m’hi vaig poder 
presentar, i tampoc va anar del tot bé, però sí que 
quedar entre els deu primers, em donava altra vega-
da peu a poder-ho tornar a intentar.

Així doncs... després de més i més hores d’estudi i 
pràctica, va arribar l’abril del 2022. Tot un bon equip, 
format pels millors cinc sommeliers catalans vam 
agafar el tren, i vam arribar a Madrid amb més ganes 
que mai.

Primera prova d’examen al matí: cinquanta preguntes 
de tots els àmbits possibles de la restauració només 
amb 90 minuts. Preguntes difícils per poder “eliminar” 
a la meitat dels participants. Us recordo que participen 
els cinc millors sommeliers de cada comunitat autòno-
ma que enguany rondàvem la vuitantena.

Primera pregunta: Tercera varietat d’arròs més culti-
vada al Japó per a la producció del sake? La primera 
la sabia. Difícil pregunta. Vaig pensar: serà un exa-
men difícil per a tots. El que erri menys les preguntes 
i s’hagi preparat el teòric passarà a la següent ronda. 

La segona també! Descriure les zones de producció 
del whisky escocès.

I així, amb preguntes de formatges, cafès, tabac, 
te i, sobretot, d’enologia, viticultura i varietats de 
raïm... Vaig sortir satisfet d’aquesta primera prova. 
Anava escoltant les reaccions dels altres sommeliers 
i els comentaris reafirmaven la dificultat del teòric.

Comencem la segona prova: Serveixen un vi blanc 
i amb 10 minuts s’ha d’escriure tot i més! Descrip-
ció del color, descripció dels aromes, descripció del 
gust, comportament dins la boca, equilibri, conclusió, 
encertar (si pots) anyada, varietats del raïm, zona, 
país, si té criança i quin tipus, proposta de tres plats 
per poder combinar, tipus de copa del servei, evolu-
ció del producte...
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Acabo a temps i crec que ho he dit tot sobre el vi 
blanc. Veig al meu voltant que n’hi ha molts que en-
cara escriuen. Bon senyal, els falta temps per acabar 
i això penalitza molts punts.

Comencem la següent prova: Serveixen un vi negre 
(vermell) i 10 minuts més...

Em sobren 9 segons d’aquesta prova. S’ha de dir que 
la vaig practicar molt i molt a casa amb cronòmetre, 
fent proves amb diferents bolígrafs per anar més de 
pressa a l’hora d’escriure, mida de la lletra per poder-
ho escriure tot, cal·ligrafia, adjectius i sinonímia per 
no repetir paraules i fer una redacció de text comple-
ta. I tot en castellà, que no el tinc per la mà.

Tercera prova: Serveixen un producte que està fet 
d’origen vínic i 10 minuts més... Tant podia ser un 
brandi, conyac, armanyac, pisco, grappa, orujo, me-
taxa... Vaig decantar per un aiguardent d’orujo de 
Galícia amb sis mesos d’envelliment en fusta que el 
feia desconcertant. Era un aiguardent d’orujo amb 
fusta!!!

L’endemà al matí toca sentir resultats dels deu mi-
llors sommeliers d’Espanya i seguidament els tres 
millors passen a competir per saber el guanyador del 
concurs.

Comencen a dir el nombre de participants i... tres 
sommeliers catalans dins el TOP 10; els nervis esta-
ven pels núvols, i de cop sento que diuen el nom dels 
tres finalistes, jo era un d’ells!!! Respira fort Ferran i 
intenta fer-ho tan bé com puguis. Surt a gaudir, com 
deia el Johan Cruyff.

En aquesta fase final no pots veure com participen 
els teus adversaris en les diferents proves, per pro-
tocol i per lògica. Sortegem l’ordre de participació i 
em toca últim. Quasi 2 hores en una habitació inco-
municat i custodiat per gent de l’organització. Vaig 
repassar totes les proves de memòria i el timing a 
seguir. Concentració al màxim. O ara o mai!

Surto a escenari i comencem: 8 minuts per descriu-
re: 1 vi blanc, 1 vi negre i identificar cinc productes. 
2 minuts per detectar els errors en una carta de vins 
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proposada pel jurat. 2 minuts per un test de cinc pre-
guntes ràpides de qualsevol part del món. 10 minuts 
per una proposta de vins dins un menú suggerit pel 
jurat. La prova del maridatge amb les seves justifi-
cacions pertinents. 8 minuts per la decantació d’un vi 
seguint tots els passos establerts per l’ASI.

Estava un pèl nerviós, però em sentia segur en mi 
mateix. 

I sí, ho vaig fer bé! Ho vaig fer molt bé, i vaig guan-
yar! És un reconeixement a la feina ben feta, a la 
constància i l’esforç.

sector i la paraula sommelier, encara que no sapi-
guem exactament com escriure-la, comença a sonar.

El llevataps, el tirabuixó, és l’eina imprescindible per 
dur a terme la nostra tasca. Obrim alegria, obrim 
“bon rotllo”, obrim coneixements, obrim història de 
la nostra terra, obrim ganes de conversar i perdre la 
vergonya, obrim moments especials, obrim un munt 
de coses i també... Suc de raïm fermentat!

Sommelier, o cambrer de vins, és un ofici còsmic, im-
mens, extraordinari i fabulós. Una activitat de treball 
constant, apassionant, alhora que mai s’acaba. 

És una feina que m’ha ensenyat la humilitat, la ig-
norància és molt atrevida – cada dia assimiles infor-
mació nova i mai se’n sap prou–, m’ha ensenyat la 
comprensió, saber preguntar (que diuen que és de 
savis), a escoltar la gent que t’envolta. Les experièn-
cies sumen, no resten. M’ha ensenyat, en definitiva, a 
intentar ser una mica millor cada dia com a persona.

En aquesta feina no hi entren la prepotència, la into-
lerància, la supèrbia, els prejudicis i on l’únic orgull po-
sitiu, que t’ajuda a avançar, és el de la tasca ben feta...

Bé, espero no haver-me estès massa i que no se us 
hagi fet pesat el pregó d’enguany.

Ara gaudim d’una bona copa de cava Revardí. 

Que tinguem tots una bona Festa Major!!! Salut!!!

FERRAN VILA

No vull oblidar-me de la Georgina i en Ferran júnior, 
que sense la seva paciència, deixant-me tancar dins 
del despatx tranquil·lament estudiant, no ho hagués 
pogut aconseguir. Van ser sis mesos diferents i rars. 
Estava a casa, però tancat dins d’una habitació. Sor-
tia de tant en tant per menjar alguna cosa i tornava 
amb els llibres. Sobretot, les últimes vuit setmanes, 
que van ser dotze hores diàries. Reconec que els úl-
tims dies ja estava cansat de tants llibres. I els temes 
i zones que encara no vaig tenir temps d’estudiar! No 
s’acaba mai. És pitjor que oposicions de jutge.

Bé, per anar acabant, ara sí, dir-vos que quan conei-
xes tanta gent, al final absorbeixes la seva manera 
de fer i acabes engegant petits projectes com són 
l’elaboració del cava, vi i cervesa. Un d’ells, el Cava 
Revardí, que elaboro a partir de la mítica anyada del 
2007 a Sant Jaume Sesoliveres: unes 800 ampolles 
aproximadament. No em sortia cap nom per posar-li 
i al final vaig decidir el nom del poble. Per a qui no 
l’hagi provat mai, avui ho farem!!!

La paraula sommelier, sumiller, somellier, o com 
s’escrigui, fa vint anys ja començava a sonar, tot i 
que era força desconeguda; era també el famós mo-
ment de la cuina tecno-emocional engegada pel Fe-
rran Adrià al famós restaurant El Bulli, de Cala Mon-
joï. Els cuiners van començar a ser més mediàtics, 
com si fossin estrelles de cinema.

Els sommeliers o, cambrers de vins, com diu en Pitu 
Roca del Celler de Can Roca, vam quedar en segon 
pla. Actualment, anem guanyant força dins d’aquest 
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Un any més
Com podeu veure, ja ha passat un any més i, gràcies a Déu, 

molt diferent de l’anterior.

A quest any s’han pogut 
fer totes les activitats. El 
setembre vam començar 

amb l’aniversari del casal i el mes 
d’octubre, la castanyada. 

La regidora de benestar social 
va organitzar dues xerrades de 
medicina, una sobre l’insomni i 
l’altra sobre el bon ús dels me-
dicaments; les dues van agradar 
molt, i el nivell de participació va 
estar molt acceptable.

El punt positiu és que durant 
aquest any ha començat a venir 

gent nova, cosa que ens posa 
molt contents, ja que pensem 
que el casal ha d’estar obert a tot 
i tothom. Esperem que s’hagin 
sentit acollits i se sentin bé entre 
nosaltres.

També val a dir que és molt agra-
dable saber que hi ha un conjunt 
que assaja sota la direcció d’en 
Josep Farràs, un gran músic, fet 
que ens honra a tot el municipi.

Aquest any ha anat així, però el 
proper es poden fer moltes altres 
activitats. Per aquest motiu us 

animem a venir a veure el que 
estem fent, ja que tothom que hi 
ve surt content i se sent a gust 
entre nosaltres.

Volem agrair un any més a 
l’Ajuntament la seva bona pre-
disposició perquè no falti res al 
casal i que tots nosaltres ens 
sentim tan còmodes com sigui 
possible.

Ja per acabar, moltes gràcies a 
tothom per la vostra assistència. 

LA JUNTA

Berenar aniversari casal de gent gran

El 13 de setembre de 2022, al local del Casal de la 
Gent Gran de Palol de Revardit, amb motiu del 9è ani-
versari, es va celebrar un berenar per a totes aquelles 
persones més grans de 65 anys del municipi. 
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Educació sanitària

Dins del Programa d’Educació Sanitària a la 
Gent Gran, aquest any s’han fet dues xerrades, 
a la seu del castell de Palol de Revardit. Han 
estat unes xerrades promogudes pel Col·legi de 
Farmacèutics de manera gratuïta. Una xerrada 
va tractar sobre el bon ús dels medicaments i 
va anar a càrrec de la farmacèutica Esperança 
Buades. L’altra, va anar sobre tot allò que cal 
saber sobre l’insomni i va anar a càrrec de tam-
bé la farmacèutica Carme Busquet. La partici-
pació va ser molt positiva, tenint en compte 
un municipi tan petit com el nostre, ja que en 
les dues xerrades va haver-hi una assistència 
d’entre 25 i 30 persones.

Festa de la Vellesa

El 19 de novembre, al Pavelló de Cornellà de Terri, es 
va celebrar la Festa de la Vellesa conjuntament amb 
Cornellà del Terri. A més del berenar i un obsequi 
per a tothom, es va fer un homenatge a les persones 
de noranta anys. Aquest acte va ser amenitzat per 
l’orquestra Millenium.
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Activitats Fem Companyia 
adreçades a persones majors 

de seixanta-cinc anys de 
Palol de Revardit

Torna la normalitat en les activitats adreçades a la gent gran. 
Després d’aquests dos anys de pandèmia i de restriccions socials, 
a Palol de Revardit es recuperen les activitats que s’ofereixen des

 del Servei de Promoció de l’Autonomia Personal Fem Companyia de 
l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Pla de l’Estany.

GENT GRAN

Serveis socials

T otes aquestes activitats s’intenten ajustar 
a les necessitats socials actuals de les per-
sones del municipi facilitant la participació i 

l’autonomia personal.

FEM CATALÀ

Aquesta activitat pretén donar les eines necessàries 
per escriure correctament el nostre idioma. Les 
classes són els dijous cada quinze dies de 17 a 18 
hores a l’aula del pavelló.

FEM MEMÒRIA

L’objectiu és treballar i mantenir les capacitats cogni-
tives de les persones, que es treballen a partir d’uns 
exercicis i jocs que tenen com a objectiu executar la 
memòria recent, el llenguatge, el càlcul i altres ca-
pacitats que tenim i que, si no les exercitem, queden 
afectades amb el pas del temps i l’edat. Les classes 
es realitzen els dijous cada quinze dies de 18 a 19 
hores, a l’aula del Pavelló Municipal.
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Serveis socials

GENT GRAN

FEM MÒBIL 

Tots sabem la importància que està tenint en el món 
actual les noves tecnologies i les xarxes socials. Sa-
ber utilitzar el telèfon, les diferents aplicacions com 
WhatsApp, La Meva Salut, Google, Facebook, Insta-
gram i d’altres són bàsiques per reciclar-nos i fer des-
aparèixer la bretxa digital que hi ha en les persones 
més grans. El curs es fa el divendres cada quinze dies 
d’11.30 a 12.30 hores, a l’aula del Pavelló Municipal.

FEM RUTA 

En aquesta activitat es visita un municipi de la co-
marca, es fa una visita cultural pel poble que ens rep 
i, posteriorment, un berenar de pa amb tomàquet i 
embotit. Passat un mes de la visita ens venen a vi-
sitar i des de Palol de Revardit fem d’amfitrions i els 

hi ensenyem un lloc del poble i acabament amb el 
berenar de germanor al Casal. Aquesta activitat es 
fa dos cops l’any. Aquest any hem anat a Porqueres i 
també ens ha visitat. 

OLIMPÍADES 
FÍSIC-COGNITIVES

Un cop l’any s’organitza aquest esdeveniment, entre 
el Servei Fem Companyia i el Consell Esportiu. L’acte 
consisteix a superar unes proves físiques i mentals 
competint entre municipis. Aquest any Palol de Re-
vardit ha tingut representació gràcies a la participa-
ció de la gent del poble.
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Serveis socials

Gimnàstica adreçada a la gent gran 
de Palol: tornem a la normalitat! 

L’esport actua sobre les persones d’una manera integral i transversal 
i permet guanyar en resistència muscular, flexibilitat, sentir-nos bé 
amb la nostra imatge corporal i, més important encara, sentir-nos 

satisfets i feliços. I això val per a totes les edats. 

www.jubilus.cat

A mb l’objectiu de fer 
salut física i també 
mental, i passar-ho 

bé, tornem a acabar l’any 
amb una nova edició del curs 
de gimnàstica física destinada 
a la gent gran del municipi.

La gimnàstica de manteni-
ment és una activitat munici-
pal anual que es fa al Pavelló 
esportiu dos dies a la setma-
na, cada dilluns i dijous de les 
15.45 a  les 16.45 hores, que 
segueix el calendari escolar 
i que fa parada a l’estiu per 
vacances.  

fent salut i rebre un control i seguiment  professional  
dels tècnics del nostre equip format per fisioterapeu-
tes i graduats en Ciències de l’Activitat Física i de 
l’Esport.

Aquest any, el curs s’ha pogut realitzar altre cop amb 
el format de les sessions prepandèmia, és a dir, de 
forma presencial. Ha comptat amb una participació 
total de catorze persones, a les quals volem agrair 
tota la confiança que ens han demostrat durant 
aquest any 2022 que acabem. 

COROMINA, MARIA ROSA, directora

LÓPEZ, PAULA, monitora a Palol de R.

PUIG, SÍLVIA, coordinadora 

Al llarg de les sessions es realitzen diferents exer-
cicis per treballar la mobilitat de les articulacions 
i estimular l’aparell respiratori i cardiovascular. 
També es duen a terme activitats per tal de man-
tenir o millorar la força, la resistència, la coordi-
nació, la flexibilitat i l’equilibri. Cada activitat es fa 
de manera global i conjunta per a tots els partici-
pants, però, a la vegada, de manera adaptada i in-
dividualitzada a les necessitats i demandes físiques 
de cadascú. 

És una activitat d’intensitat moderada i controlada 
de manera regular que pretén no només millorar 
les condicions físiques, mentals i socials dels partici-
pants, sinó que també té per objectiu passar-ho bé 
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Havaneres i barcelonisme
El darrer dissabte d’agost es va celebrar la Cantada d’Havaneres, al 

Castell, que organitza cada any la Penya Barcelonista Municipi de Palol.

PENYA BARCELONISTA MUNICIPI DE PALOL

Entitats

E l grup “Barca de Mitjana” va ser l’encarregat 
de dur a terme la cantada, al local polivalent 
de la Banyeta a causa del mal temps.

Així i tot, hi van participar un centenar de persones i 
el grup va animar la gent a cantar amb ells i, un cop 
finalitzada la cantada, es van barrejar entre el públic 
per engrescar-lo.
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Entitats

CLUB GIMNÀSTICA RÍTMICA PLA DE L’ESTANY

Temporada 2022
El 2022 ha estat un any ple de caps de setmana de competicions i trofeus 

per al Club Rítmica Pla de l’Estany. Hem participat en la Lliga Territorial 
amb 9 individuals i a Copa Catalana amb 6 individuals i 2 conjunts.

A questa temporada, el Club ha participat en 
una vintena de competicions en les quals 
han obtingut trofeus, tant de nivell nacional 

com internacional en modalitat d’individuals i de con-
junts. Han aconseguit molts bons resultats.

Destaquem els següents: Un total de 7 medalles indi-
viduals de pòdiums i 5 diplomes de posició top 5. Pel 
que fa a la modalitat de conjunts, 7 medalles suma-
des pel Conjunt Infantil nivell V (modalitat 5 cèrcols i 
mans lliures) de Copa Catalana i pel Sènior nivell IV 
(modalitat de 5 pilotes) de Copa Catalana.

A més, dues gimnastes individuals, la Jana Matamala 
(Sènior IV Copa Catalana) i l’Aina Codina (Júnior VI 
Copa Catalana), van aconseguir arribar a la final de 
Copa Catalana, per a la qual només es classifiquen 
les 12 millors gimnastes de la temporada.
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Entitats

CLUB GIMNÀSTICA RÍTMICA PLA DE L’ESTANY

A part de participar en competicions, des del club 
s’han dut a terme actuacions especials, una de les 
quals va ser a la gala benèfica Dansem per Càritas, 
en què algunes de les gimnastes van actuar al Teatre 
Municipal de Girona amb una coreografia de dansa 
contemporània de Nadia Torres.
 
Les gimnastes també van col·laborar en la Fira de 
Nit de Misteri, de  Palol de Revardit, i al desembre 

van tenir el plaer d’actuar a la III Market de Nadal al 
Castell de Palol.

Sens dubte, és un club petit, però amb molta deter-
minació i projecció. Gràcies a les entrenadores Nadia 
Torres i Maribel Jiménez les gimnastes van assolint 
nous reptes dia a dia i any rere any. 

Esperem amb moltes ganes la nova temporada 2023!
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El 25 d’abril de 2022
Bru Sabà i Gifra

El 29 d’agost de 2022
Jana Ribot Baraldés 

El 28 d’agost de 2022
Artal Xargay Font 

El 6 de novembre de 2022
Aeris Ruiz Jordà   

El 18 de març de 2022
Pere Serra San i 
Maria Teresa Prat Gual

El 23 de juliol de 2022
Jordi Pijuan Rovira i 
Laima Narbutiené 

El 30 de juliol de 2022
David Muñoz Moyano i 
Elisabet Muñoz Valverde

ENS HAN DEIXAT:

S’HAN CASAT:HAN NASCUT:

13 de juny de 2022
Maria Josefa Morales Jiménez 

13 de juny de 2022
Antonio Carrasco Majuelos 

12 de desembre de 2022
Antonio Escubedo Molins

Vida social

El 22 d’agost de 2022
Francesc Canet Nebot i 
Cristina García Morno 

L’11 de setembre de 2022
Gerard Auguet Palomeras i 
Olga Pinatella Estragó
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La crisi econòmica, alimentària i social
Després de la crisi del 2008 ens vàrem anar recuperant a poc a poc. 
I quan s’albirava la sortida i, consegüentment, una certa normalitat, 

ens ve la pandèmia i, posteriorment, una guerra a Europa i una altra crisi 
que, cal recordar, ve d’abans de la guerra d’Ucraïna.

L ’augment dels preus del 
consum de llum i gas, dels 
carburants, dels lloguers, 

la manca i encariment d’alguns 
subministraments, entre d’altres 
molts aspectes, ha estat una cade-
na que ha produït, alhora, també 
un increment en els preus dels ali-
ments. I, entre tot plegat, una crisi 
social i econòmica que fa molt di-
fícil assumir i conviure i que ha fet 
que hi hagi una pujada d’inflació 
que ens perjudica a tots i, molt 
especialment, a les famílies més 
vulnerables, ja que, per exemple, 
l’energia i el consum dels produc-
tes bàsics consumeixen la major 
part del seu pressupost.

de l’energia continuaran pujant. A moltes empreses 
se’ls apugen els costos de producció per l’encariment 
de l’electricitat. Si tanquen, augmentarà l’atur i això 
comportarà una reducció del consum”, per la qual 
cosa, aquesta situació és, o serà, complicada, ja que 
tot i que una de les causes és la guerra d’Ucraïna, 
també hi ha d’altres que fa que, entre tot plegat, 
sigui de difícil solució i, sobretot, per al model econò-
mic que impera en la majoria de països.

Sala i Martín aporta una reflexió envers l’Estat espan-
yol “El govern espanyol està molt més endeutat que 
el 2012. En cas de crisi, la prima de risc serà més 
elevada. Per això, és possible que es vegi obligat a 
reduir la despesa i augmentar els impostos per obli-
gació d’Europa. Quan les coses van bé, els governs 
haurien d’estalviar, és a dir, reduir deute per quan 
la situació és dolenta, poder-se endeutar. Això és, 
sense anar gaire lluny, el que fan moltes famílies.”  

L’augment dels preus i la crisi social 

L’oli, la llet, els ous, la carn... són alguns dels produc-
tes que han pujat considerablement. Aquesta pujada 
de preus no ha tocat sostre i l’encariment dels costos 
de producció encara no ha arribat al consumidor. 

Sor Lucía Caram apunta que lluny de disminuir, els 
usuaris de la plataforma d’aliments no han parat 
d’augmentar. “El que estem notant és que molta gent 
que està treballant, i que cobra 1.200 o 1.300 euros, 
si ha de pagar una hipoteca, un lloguer i té dos fills, 
no pot menjar perquè no arriba amb el que abans 
arribava”, confirma Caram.

Per la seva part, el professor Xavier Sala i Martín as-
senyala com unes de les causes a la guerra d’Ucraïna, 
“a la guerra que va començar Putin al mes de fe-
brer”, i afirma que “Si la guerra segueix, els preus 
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L’oli, la llet, els ous, la carn... 
són alguns dels productes que 
han pujat considerablement

És a dir, que no descarta unes noves retallades com 
les que ara farà uns anys, sobretot en els països del 
sud d’Europa (Espanya, Itàlia, Grècia…). 

Mesures anticrisi

Tanmateix, segons la mateixa Unió Europea, els paï-
sos de la UE estan actuant de manera coordinada 
per fer front a l’augment de preus i l’escassetat de 
subministraments, a causa de la guerra injustificada 
contra Ucraïna i que ha tingut una gran repercus-
sió sobre l’energia i els aliments. Així doncs, aquest 
passat mes d’octubre els països de la UE van adop-
tar un reglament d’emergència per fer front a la crisi 
energètica. Aquest mateix mes d’octubre el Consell 
d’Europa va tractar, alhora, la crisi i la inseguretat 
alimentària mundial.

Sigui el que sigui, no sembla que, ara per ara, la 
situació millori i tampoc no es veuen grans millores 
en un futur pròxim. Tot i això, els diversos Estats 
prenen mesures, presumiblement per pal·liar aques-
ta crisi energètica i alimentària, o si es vol, econò-
mica i social. El Govern espanyol, per exemple, ha 
aprovat recentment un paquet de mesures anticrisi. 
Entre aquestes mesures, l’eliminació de l’IVA en al-
guns dels aliments de primera necessitat, la rebaixa 
en d’altres, un xec alimentari de 200 euros per a ren-
des de menys de 27.000 euros anuals, la congelació 
a sis mesos dels lloguers en renovacions de contrac-
tes i limita al 2% les pujades interanuals. Pel que fa 
als aliments, els que no tindran IVA en els pròxims 

sis mesos són el pa, les farines panificables, la llet, 
el formatge, els ous, les fruites, les verdures i les 
hortalisses, els llegums, les patates i els cereals. Al 
marge de la gratuïtat dels viatges en tren (rodalies 
i mitja distància), el govern espanyol mantindrà la 
rebaixa del 30% de les ajudes per reduir el transport 
urbà i interurbà en aquells casos en què autonomies 
o ajuntaments ho complementin fins al 50%.

Com diu Diari de Girona, una altra rebaixa fiscal que 
es manté és la de llum i el gas, i també es manté la 
prohibició durant tot el 2023 dels talls de subminis-
traments essencials i l’extensió del bo social. El preu 
màxim del butà també continuarà congelat. El go-
vern espanyol també ha aprovat un altre decret que 
incrementa les pensions un 8,5% el 2023. 

No obstant això, per a diversos col·lectius, aquestes 
mesures són conjunturals i poc efectives, i ja veurem 
la seva efectivitat o no. El que és una realitat, però, 
és que, segons un estudi d’aquest mes de desembre 
passat, de l’entitat de consumidors FACUA, les puja-
des de preus empitjoren la dieta de les famílies: 8 de 
cada 10 compren aliments de menys qualitat i més 
de la meitat de les famílies mengen menys peix. El 

20% compra més ultraprocessats 
i el 33% augmenta el consum de 
conserves davant de frescos. La 
despesa més gran fa que 9 de 
cada 10 retallin en altres sectors.

Segons FACUA, “Les pujades dels 
aliments empobreixen la dieta de 
les famílies. El Govern ha optat 
per no intervenir els preus, per-
metent que les grans empreses 
es continuïn folrant. La rebaixa de 
l’IVA en alguns productes tindrà 
escassos efectes a la despesa dels 
consumidors”.
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En referència a la freqüència en el consum de carns 
i peixos, aquest mateix estudi posa en relleu la gran 
disminució en el consum de carns (porc, pollastre, 
vedella...) i de peix.

De la mateixa forma, també hi ha hagut un retall de la 
despesa en altres productes i serveis. Les pujades dels 
aliments han portat el 92,1% de les famílies a retallar 
la despesa en altres productes i serveis. Així doncs, un 
22,4% ha reduït la despesa en bars i restaurants, el 
20,1% en viatges, el 16,4% en roba i calçat, el 14,0 
en productes culturals, el 9,7% en subministraments 
de llum, gas i aigua, per citar només alguns exemples.

Futur i situació de grans empreses

I si a tot això –sense intentar mostrar un futur apo-
calíptic– hi sumem la puja del preu de les hipoteques 
en què l’euríbor en uns mesos ha passat d’estar ne-
gatiu a acostar-se al 3%, i que tot fa presagiar que 
no posarà fre a curt i mitjà termini, amb pujades, 
d’entre 250 i 500 euros al mes, la situació és, si més 
no, crítica. 

Aquesta situació de crisi social i econòmica, sobre-
tot per la gran majoria de famílies, que ha reduït 
l’estalvi, l’oci, la disminució en la compra de certs 
aliments bàsics, i també un endeutament general, 
principalment en les hipoteques i lloguers, entre al-
tres molts aspectes, fan preveure, doncs, un futur 
certament complicat.

I això té diverses causes, a més de la guerra 
d’Ucraïna, ja que abans els preus de l’energia i els 
aliments, per exemple, ja van comportar unes puja-
des espectaculars. 

I mentre diversos sectors ens hem, de nou, de pré-
mer el cinturó i fer màgia amb els nostres recursos 
econòmics mensuals, determinades empreses i sec-
tors com les energètiques o la banca, entre d’altres, 
continuen obtenint beneficis. “Mentre les companyies 
energètiques s’enriqueixen com mai, la ciutadania es 
va empobrint. I el malestar va creixent”, va piular 
recentment el president Carles Puigdemont.

I és que si tenim en compte que, segons diu un in-
forme de la Central de Balanços del Banc d’Espanya, 
el benefici net de les empreses no financeres que 
operen a Espanya va augmentar un 94,7% entre el 
gener i el setembre de 2022, gairebé el doble que en 
el mateix període del 2021. I que la gran banca aug-
menta el benefici, ja que els sis grans bancs espan-
yols van obtenir en conjunt un benefici net de 16.014 
milions d’euros els nou primers mesos de l’any, un 
23% més que el 2021 (el plural), o que les cinc grans 
energètiques espanyoles disparen un 41% el benefici 
i guanyen més de 10.000 milions fins al setembre 
2022 (elDiario.es), ens trobem en una situació social 
i econòmica complicada i difícil d’entendre. Només es 
pot entendre amb un model de societat, un desenvo-
lupament i unes estructures estatals poc adequades.

“En última instància, el nucli de la crisi és una fa-
lla del desenvolupament que, si no es rectifica, farà 

La gran banca augmenta 
el benefici en un 23% i 

les cinc grans energètiques 
espanyoles es disparen un 41% 

que la crisi sigui permanent. Per això 
caldrà, entre altres coses, abordar les 
distorsions fonamentals i els fracas-
sos de les polítiques…” (Nacions Uni-
des, Nova York i Ginebra, 2008).

Doncs això, potser caldria rectificar i 
crear unes noves polítiques i un des-
envolupament més adequat.

CARLES B. GORBS 
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És més important una 
actitud positiva que la sort

Salut

La salut mental
Ben segur que tots estarem d’acord que la nostra salut és prioritària 

en l’escala de valors de la vida. L’OMS defineix la salut com: 
“un estat de complet ben estar físic, mental i social, i no solament 

l’absència d’afeccions o malalties”. 

P er tant, d’aquesta manera, l’estat mental 
també forma part de l’avaluació de l’estat 
de salut de la persona i cal una òptima salut 

mental per tenir un nivell òptim de salut. Així doncs, 
tots tenim salut mental com tenim salut física i són 
formes de salut importants en totes les etapes de la 
vida (infància, adolescència i edat adulta).

La salut mental es pot definir com un estat d’equilibri 
i benestar en què la persona és conscient de les se-

rdues, canvis, incerteses…) i hem de transitar per 
elles sense quedar atrapats en el patiment. Tots ens 
veiem afectats per les situacions que vivim que estan 
fora del nostre control (accident, malaltia, pandèmia, 
atur…) i que ens repercuteixen a com ens sentim. 

Quan la nostra salut mental és bona ens sentim 
bé amb nosaltres mateixos, estem tranquils, espe-
rançats i ens acceptem amb les nostres fortaleses i 
debilitats i ens sentim valorats per les persones que 

ves capacitats, pot desenvolupar 
les seves habilitats cognitives i 
emocionals, viure en societat i sa-
tisfer adequadament les deman-
des de la vida quotidiana.

El benestar emocional té a veure 
com ens sentim per dins, amb els 
nostres pensaments i la capacitat 
per fer les coses que necessitem 
i volem (treball, estudis, família, 
voluntarietat…), a relacionar-nos 
satisfactòriament amb les perso-
nes de la comunitat i cuidar de 
nosaltres i dels altres.

En aquest camí de la vida hi 
haurà dies que ens sentirem plens 
d’energia i brillants com el sol, amb moltes ganes de 
dur a terme els nostres projectes i tasques; d’altres, 
enfadats per qualsevol contrarietat o apagats, i tris-
tos, i encarar el dia es fa feixuc, espantats i preocu-
pats en la incertesa del que vindrà, o encallats, com 
l’ordinador, en una situació donant voltes i voltes...

El benestar mental no significa sentir-se bé tot el 
temps, ja que a la vida s’experimenten emocions do-
loroses que formen part de la trajectòria vital (pè-

ens importen. Podem funcionar bé 
individualment i fluir amb les re-
lacions (amics, familiars, veïns…), 
som capaços de vorejar els alts 
i baixos de la vida, afrontant els 
reptes i aprofitant al màxim les 
oportunitats amb una sensació de 
llibertat i control de la nostra vida.

En la societat actual ens trobem 
immersos a una velocitat trepi-
dant del temps que se’ns escapa 
i ens hem d’enfrontar al remolí de 
la vida diària: l’horari de la feina, 
les tasques domèstiques, cura de 
la família; tenir equilibri i compen-
sar les dificultats amb les satisfac-
cions no és fàcil.

Sentir-se bé depèn més d’un mateix que de les cir-
cumstàncies, és més important una actitud positiva 
que la sort, sempre podem triar prendre decisions 
adequades o adaptar-nos a la realitat.
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Salut

Com podem cuidar 
la nostra salut mental

1  Estimació
Per molt que els del voltant t’estimin només depèn d’un 
mateix estimar-se. Recordar que tots portem “un nen 
interior”, hem de ser compassius, tolerants i tenir molta 
tendresa cap a nosaltres mateixos.
Hem de conèixer les nostres virtuts, capacitats, habilitats… 
o sigui, allò que ens va bé i potenciar-ho, alhora que també 
ens acceptem les nostres febleses i és en aquest procés 
d’equilibri d’acceptar-se un mateix, com a persona única, 
que ens sentim acollits i valorats en un grup/comunitat.

2  Presència
Quan som infants no tenim la noció del pas del temps i 
només es viu plenament el present.
És en l’aquí ara, assaborint cada instant de la vida, el que 
ens fa sentir bé. 
No es tracta de fer moltes coses, sinó de gaudir el que 
ofereix cada instant, sense relliscar cap al passat (record) o 
futur (avançar).
Donar-nos temps mental per poder atendre el que succeeix 
en cada moment, obrint els sentits, posant atenció en el 
que fas i extreu el positiu.
En el present pots apreciar la bellesa de la vida i de les 
petites coses que et fan fruir i aleshores les petites coses es 
converteixen en grans experiències.

3  Expressar
Sovint hem après a reprimir les coses dins nostre, tractem 
d’ignorar els sentiments dolorosos i ens pot costar molt dir 
a una altra persona com ens sentim, que ens preocupa.
Només el fet de parlar amb una persona en la qual confiem 
ens ajuda i ens sentim alleugerits, pot canviar la forma 
en què veus i et sents en relació amb una situació. En ser 
escoltat et sents acompanyat i s’enforteix la relació amb qui 
parles, beneficiant ambdós i creant-se un vincle d’ajuda.
L’amistat és essencial per protegir la nostra salut mental i 
ens manté arrelats a la vida. 
Altres maneres per expressar els sentiments poden ser: 
el dibuix o la pintura, l’escriptura, la dansa, la música... 
Cadascú ha d’explorar quin recurs d’expressió li és útil i si 
a més es realitza amb grup, tens l’oportunitat de conèixer 
gent i gaudir plegats. 

4  Hàbits saludables
Que millor que començar el dia dedicant un minut a somriu-
re a la vida, agrair que estic viu mentre respirem a cons-
ciència l’aire d’un nou dia. T’ajudarà a estar més optimista i 
a relativitzar el que et pugui passar durant el dia.
L’alimentació ha de ser variada i equilibrada en nutrients 
(amb quantitat suficient de fruita i verdura, peix, cereals, 
etc.), quantitat (evitar l’excés i la restricció) i freqüència 

(amb àpats i horaris regulars). Recorda que beure força 
aigua també és molt important.
En el transcurs del dia, si et notes estressat o cansat 
dedica’t 10 minuts per relaxar-te, desconnectar del que 
feies, per trencar el ritme i carregar piles. 
I acabar el dia de manera agradable, respectant horari, 
evitant estímuls (pantalles, cafès, alcohol…) i relaxar-se per 
facilitar agafar el son. 
 

5  Apropa’t a la natura
Els que vivim en el municipi de Palol de Revardit 
(Palol+Riudellots de la Creu+la Mota) ens podem sentir 
afortunats d’estar a plena natura. 
La naturalesa té un efecte realment calmant sobre nosaltres, 
ens fa sentir tranquils, esperançats i més acompanyats.
Podem fer una immersió pels nostres boscos: caminar per 
les diferents rutes i experimentar sintonitzar els sentits 
(olors, sons, colors, textures...) amb el que ens envolta: els 
arbres, ocells, plantes... i respirant tranquil·lament acon-
seguint connectar amb la natura, així obtindrem vitalitat, 
benestar, tranquil·litat i positivisme. 

6  Moviment
La vida és moviment, res l’atura, sempre endavant, cada 
moment és irrepetible, ja que tot canvia constantment.
Mantenir-nos actius, moure’ns: fer esport, passejar, ballar, 
jardineria, cuidar l’hort, participar en les activitats del 
casal… ens ajuda a sentir-nos millor amb el nostre cos i ens 
millora la nostra salut mental i física. 

7  Amabilitat
Si en algun moment t’has sentit sol, saps com reconforta 
tenir una fugaç connexió amb una altra persona: una mira-
da de complicitat, un somriure, un silenci...
Les connexions amistoses amb els altres són vitals per al 
nostre benestar.
L’amabilitat és el gest motivat per sentiments genuïns i 
amorosos cap als altres, I és un cercle viciós fantàstic: quan 
rebem ajuda, som més amables amb nosaltres mateixos 
i estem en posició de ser amables amb tothom. Ens uneix 
els uns amb els altres, creant un sentiment de pertinença i 
arrelament a la comunitat.

8  Demanar ajuda
I si en algun moment et trobes atrapat, les circumstàncies 
et superen i et costa d’afrontar per tu mateix, no dubtis a 
demanar ajuda als professionals de la salut (CAP, associa-
cions…) i deixa’t acompanyar.

Cadascú de nosaltres som escultor@s de la nostra socie-
tat, tenint una mirada integradora que abraci les diferèn-
cies amb la intenció de cooperar i sumar els uns amb els 
altres, entre tots modelarem unes connexions comprensi-
ves i amables aconseguint una societat sana, forta i digna.

ISABEL TRULLS



40

El Nunci                          NÚM. 24 • GENER 2023

Cultura

PARLAR D’ESTAR PER CASA II
(La parla del Pla de l’Estany)

EXPRESSIONS

FRASES FETES

A suara. Abans, fa una estona.

Anar a Falgars. Quan no t’acabes el menjar: 
Ja has anat a Falgars?

Anar a joc. Anar a dormir.

A fuita / Afuita. Fugir, per dir au, anem, cuita.

Estar enfitat. Estar fart, tip.

Estar a la ubèrnia/ a l’aubèrnia. Estar distret.

Fer pernes. Moure les cames, especialment com 
els nens petits quan no caminen i els estirem en 
un llit o a terra i mouen les cames amunt i avall.

Fer una marxiula (o manxiula). Fer fregues amb 
algun ungüent, líquid, etc. amb finalitats curatives: M’he 
donat un cop al genoll; m’hi faré una bona marxiula 
d’esperit de vi amb herbes i ja estarà curat. 

Fotre una verdalaga. Clavar una bufetada. 

Fer parronyes. Quan et despertes al matí i estàs una 
mica més al llit fent el manta. 

Fer-se una xuia. Fer-se mal. Fer-se un tall. 

Fer estuva. Quan fa calor espessa i molta xafogor. 

Quedar/estar reblert o reblerta. Molt tip.

Ser un borinot. Persona que no para quieta, 
que no calla. 

Ser un mal avesat. Quan una persona no s’adapta, 
es desentén de les situacions.

Ventar una plantofada, una bufa. Pegar algú.

Ventar un retratu. Fer una foto a algú.

Dreta llei. Quan una cosa hauria de ser d’una 
determinada manera.

Caure de vint ungles. Caure ben llarg a terra. 

Caure de pernes enlaire. Caure de culs.

Quinze dies a can Paiella que no hi ha ni pa ni 
escudella. Quan una persona és un tiquis miquis amb 
el menjar se li diu aquesta expressió, que fa referència 
a una masia molt pobra que havia existit al Pla de 
l’Estany, per indicar que si passés uns quants dies en 
aquesta casa segur que li passarien totes les manies. 

Anar a botar o fer botelles. Quan t’enfades, et fan 
anar a botar, és a dir anar en un racó fins que et passi. 

Molta palla a l’esquella. Molta fressa i poca endreça.

Atipa’t bé, amaga’t pa i quan et cridin fes-te 
el sord. Quan algú vol esquivar la feina.

Treure el Sant Cristo Gros. Aquesta expressió 
s’utilitza, en to enèrgic, per advertir que cal fer alguna 
cosa o prendre alguna decisió de caràcter excepcional, 
per redreçar una situació que va per mal camí, que 
va a pitjor. 

Quan es posa la pasta dels brunyols a llevar, 
es fa un senyal de la creu i es diu: Qui t’ha vist 
néixer, qui t’ha vist créixer, qui t’ha pastat, 
qui pusquis ben llevat.

Gent boits, cames a coll. Quan ensopegues una 
persona boja o grillada, arrenca’t a córrer.

Un glop d’arada. Un tipus de nus que feien els 
pagesos per lligar les regnes per llaurar.

IRENE COSTA

SÒNIA DURAN

ISABEL ROURA
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Les nostres empreses

L’Arnau Juscafresa i en Lluc Micaló són els joves empresaris fundadors d’aquesta 
empresa gironina, ubicada a Palol de Revardit, que des de fa més de deu anys 

es dedica a la fabricació de maquinària industrial per al processament de la flor 
del cànnabis medicinal. La seva marca està present a més de 40 països arreu 

del món i s’han convertit en líders especialistes del sector, competint 
directament amb empreses pioneres canadenques i nord-americanes.

Master Products

E n Lluc Micaló i l’Arnau 
Juscafresa ens expliquen 
l’origen i els inicis de 

Master Products. “Teníem expe-
riència en el món industrial de 
la maquinària alimentària i vam 
detectar un nínxol de mercat en 
aquest sector. Tota la maquinària 
de referència aleshores venia dels 
Estats Units i el Canadà, que n’és 
el mercat més avançat en la ma-
tèria. L’any 2012 vam apostar per 
crear la nostra pròpia empresa i 
llançar-nos a l’aventura. Ara, una 
dècada més tard, veiem que amb 
els anys i l’esforç dedicat, el que 
en un inici va ser un pla de nego-
ci fruit d’una il·lusió s’ha convertit 
en una realitat”.

Aquesta realitat, segons ens co-
menten, dona solucions de post 
collita per a la planta del cànnabis 

com en el disseny final de cada màquina, facilitant les 
tasques d’ús i manteniment als clients. I, per damunt 
de tot, qualitat en el servei de postvenda, gràcies a 
l’equip de suport tècnic disponible 24/7 i a la xar-
xa de distribució i venda que tenim desplegada, tant 

d’ús medicinal i cànem industrial. Dissenyen i fabri-
quen maquinària industrial per processar les flors del 
cànnabis i s’adapten a les necessitats de cada un dels 
clients. Al final, el que busquen és la industrialització 
d’un procés que fins fa relativament pocs anys es feia 
manualment. 

Un dels objectius principals i fonamentals és l’aposta, 
des d’un inici, per la qualitat de tots els seus pro-
ductes. “És un valor transversal en el nostre ADN i 
diferencial versus la competència. Qualitat, tant en 
l’ús de materials i acabats emprats en la producció, 

La planta del cànnabis és una 
planta ancestral que va ser 
introduïda dins la nostra 
societat fa milers d’anys per 
a innumerables usos

Arnau Juscafresa (director executiu) i Lluc Micaló (director tècnic).
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dins com fora el continent europeu”, ens confirmen. 
I és que la seva prioritat és el client, per damunt de 
tot, i la seva satisfacció i fidelització és la clau del 
creixement del negoci. En aquest sentit, doncs, el 
que pretenen és facilitar la feina als usuaris, oferint 
maquinària que permeti optimitzar i professionalit-
zar el procés productiu als seus clients. 

Els serveis i el producte, principalment, estan espe-
cialitzats en el sector mèdic i farmacèutic, que és un 
mercat en apogeu a escala internacional. Aquests 
dos joves empresaris ens expliquen que “la plan-
ta del cànnabis és una planta ancestral que va ser 
introduïda dins la nostra societat fa milers d’anys 
per a innumerables usos, ja sigui amb varietats 
com el cànem per a fins tèxtils, constructius, de-
coratius... I, òbviament per a fins medicinals. I són 
precisament en aquests fins medicinals, gràcies als 

avenços de la ciència, que s’ha descobert la quan-
titat de beneficis que ofereix”. Cal ressaltar que la 
indústria farmacèutica fa anys que està fent treball 
de cerca i investigació i ja hi ha productes elaborats 
amb cànnabis com a matèria primera base, que en 
demostren la seva efectivitat.

Treballen, alhora, amb entitats i empreses investi-
gadores, com universitats i centres especialitzats de 
recerca, per ajudar en la investigació i en el creixe-
ment del sector, com també donen servei a produc-
tors industrials que processen la planta per a usos 
tèxtils o alimentaris. 

Master Products té dues gammes de producte: la 
professional i la medical. Les dues gammes estan 
formades per maquinària que tracta i processa la 
planta, en el conjunt global (flors, fulles, troncs). La 
gamma professional va adreçada al sector industrial 
purament. Són màquines més robustes, amb pres-

tacions que s’adapten a terrenys 
agrícoles, amb grans possibilitats 
i versatilitat per adaptar-se a 
cada tipus de cultiu. 

La gamma medical, per la seva 
banda, està exclusivament adre-
çada al tractament del cànna-
bis medicinal. Adapten els seus 
equips seguint estrictes controls 
de qualitat per tal que complei-
xin amb els detalls tècnics que 
exigeix el segell GMP. D’aquesta 
manera garanteixen la màxima 
seguretat, higiene i qualitat per 
obtenir un resultat òptim del pro-
ducte tractat. 

Avui en dia, venen a més de 40 
països d’arreu del món, amb 
presència a tots els continents. 
Comercialitzen directament de 

La indústria farmacèutica fa anys 
que està fent treball de cerca i 
investigació, i ja hi ha productes 
elaborats amb cànnabis com a 
matèria primera base

Els serveis i el producte, 
principalment, estan especialitzats 
en el sector mèdic i farmacèutic

Un moment del procés productiu. 
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fàbrica i, alhora, tenen una xarxa de distribució que 
dona servei arreu, amb punts de venda que fan que 
la seva marca tingui una consolidada presència in-
ternacional. 

I, evidentment, que per fer tot el procés productiu 
requereixen unes instal·lacions òptimes i adequades. 
Així doncs, tenen la nau ubicada al polígon de la Ban-
yeta Nova, aquí a Palol de Revardit, on es van traslla-
dar fa un parell d’anys, quan van començar a créixer 
a un ritme tan accelerat que els va obligar a am-
pliar les instal·lacions. Aquí es distribueixen per ser-
veis centrals d’administració i compres, la part d’I+D 
i enginyeria, servei tècnic, comercial, màrqueting i 
comunicació, taller, producció, logística i magatzem.

I perquè això funcioni cal un qualificat equip de pro-
fessionals. “Si d’alguna cosa ens sentim especial-
ment orgullosos és precisament del nostre equip 
humà. Actualment, som 20 professionals que treba-
llem a la companyia, dividits en projectes que van 
des del disseny i desenvolupament del producte, la 
fabricació de prototips, la creació de continguts per 
a la seva comercialització i divulgació, a l’activitat 
del nostre equip comercial que ens impulsa a explo-
rar nous mercats. Som un equip de persones que 

Avui en dia venen a més de 
40 països d’arreu del món, amb 
presència a tots els continents

comparteixen els mateixos valors 
d’empresa, una font de talent 
i passió cap a la innovació i les 
ganes de continuar creixent”, ens 
confessen amb rotunditat i orgull.  

CARLES B. GORBS

L’equip humà i professional de Master Products.
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La idea de RockArt Climbing es va anar consumant, a poc a poc, 
durant els viatges laborals d’Antoni Márquez als EUA durant 4 hiverns, malgrat 

que la seva professió era l’enginyeria i la seva afició l’escalada i el muntanyisme. 
I tant a Chicago, com a Nova York, com a Atlanta, va visitar d’alguns dels millors 

rocòdroms del món en aquella època, de 2015 a 2019, i els va gaudir.

ROCKART 
Climbing & Coworking

V a voler, no només crear un es-
pai d’escalada, sinó un entorn 
social, cultural i esportiu que 

l’envoltés i, fins i tot, laboral, per això 
el coworking.

L’Antoni Màrquez, en l’actualitat, és el 
seu administrador-gerent i s’acompanya 
en aquesta aventura de socis impor-
tants com l’empresa Rosa dels Vents, 
entre altres persones i professionals de 
la comarca a títol particular, entre els 
quals destaca el paper de l’Alícia Torres, 
durant el procés d’obres i obertura de 
l’activitat.

Des del primer dia, l’acollida ha estat fenomenal, i 
s’ha anat creixent en nombre d’associats progressi-
vament, cosa que demostra la confiança que ha ge-
nerat l’activitat entre la comunitat escaladora de la 
província de Girona en general.

“Som un equip de 4 persones treballadores, que gestio-
nem el rocòdrom i tots els espais. Per a les activitats, te-
nim professionals independents especialitzats. RockArt 
Climbing és un rocòdrom d’escalada lliure sense corda 
(bloc), malgrat que pròximament disposarem de corda. 
A més, fem cursos d’escalada, grups d’entrenament i 
extraescolars”, ens confirma Antoni Màrquez.

També és un gimnàs especialitzat en esport amb el teu 
propi cos, i urbans, en què predominen barres, anelles, 
calaixos de plistènia, teles aèries, pole dance, a part, 
és clar, de disposar de pesos, bancs d’entrenament 
i bicicletes estàtiques... La darrera àrea esportiva fa 

De fet, encara estan en els seus inicis, malgrat que 
es podrien remuntar a febrer de 2021, quan l’Antoni 
va fer el pla de viabilitat econòmica i va decidir co-
mençar a donar forma a l’activitat. Va ser una època 
dura, combinant la seva professió d’enginyer indus-
trial amb la planificació del rocòdrom, des d’estudis 
de viabilitat, fins a projectes, tràmits... i li va ser 
de gran ajuda la seva professió. En canvi, sí que 
es va haver de submergir en el món de l’escalada 
i els rocòdroms, per anar coneixent a poc a poc 
l’entorn, fent contactes estratègics, tancant acords 
i contractes.

Les obres van començar un any més tard, el ge-
ner del 2022. Durant els 4 mesos que van durar, ja 
dedicats en exclusiva, ell i l’Alícia, al projecte, van 
gaudir de valent el procés, i tot va sortir segons el 
que s’havia planificat per poder obrir el 22 de maig 
del 2022.

L’exterior i la terrassa del RockArt.
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referència a les activitats dirigides com ioga, pilates, 
hipopressius, entrenament funcional, entre d’altres.

“Disposem també de servei propi de fisioteràpia i 
d’assessorament nutricional per millorar el rendiment 
esportiu”, ens apunta.

Però RockArt Climbing també és un espai de trobada, 
amb bar, terrassa, espai d’exposicions i audiovisuals, 
botiga d’esports de segona mà (TrockArt), bibliote-
ca, posta de streetbasquet, en definitiva, un espai on 
s’hi han fet també trobades com concerts, graella-
des, torneig de streetbasquet, mercat de segona mà, 
workshops diversos.

RockArt disposa, alhora, d’un espai agradable de 
coworking, tant per als usuaris del mateix rocòdrom, 
com per a qualsevol persona que vulgui disposar d’un 

Un dels espais culturals i de trobada. 

Antoni Màrquez (el segon per la dreta), entre d’altres, amb en 
Ramon, propietari de la cervesera artesanal Soma de Cornellà 
i de la qual RockArt en té un sortidor.

espai per fer teletreball o reunir-se amb companys. 
Cal destacar l’aula de formació que disposem.

Igual que per als particulars, també està a disposi-
ció de les empreses, que poden llogar els diferents 
espais, tant sales de reunions, de formació, com la 
mateixa sala de ioga (formació).

Com un dels seus objectius principals, Antoni Màr-
quez ens comenta que volen “ser un referent d’espai 
multidisciplinari al voltant de l’escalada, la muntan-
ya i els esports urbans de Catalunya. No tindrem les 
millors infraestructures, no podem competir amb les 
grans inversions estrangeres, però sí que podem tenir 
el millor ambient i entorn social, amb una de les mi-
llors ofertes d’activitats que un establiment d’aquest 
tipus pot oferir, realment és el que s’ha traslladat 
dels rocòdroms de Brooklyn o Chicago.

Les activitats de RockArt Climbing & Coworking van 
adreçades a tothom, des d’esportistes del sector 
d’escalada i muntanya, fins a usuaris de gimnasos, 
persones que vulguin practicar alguna de les nostres 
activitats dirigides, professionals i estudiants usua-
ris del coworking, treballadors de la zona que volen 
venir a esmorzar, o famílies que venen a celebrar 

Des del primer dia, l’acollida 
ha estat fenomenal, i 
progressivament s’ha anat 
creixent en nombre d’associats

els aniversaris dels seus fills, per posar alguns 
exemples”, puntualitza Antoni Màrquez. 

També tenen l’espai RockArt Natura, que ofe-
reix cursos d’escalada i alpinisme a les mun-
tanyes del nostre voltant. I cal citar també el 
nou servei de lloguer de bicicletes elèctriques, 
per fomentar la utilització de la via verda que 
ens passa pel costat, entre Girona i Serinyà.

Sens dubte, és un espai multidisciplinari amb 
una variada oferta lúdica, esportiva, cultural i 
de salut. 

CARLES B. GORBS
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Maria Xifra Tornabells
La cartera del nostre municipi, Maria Xifra, s’ha jubilat després 

de molts anys de trepitjar els nostres carrers 

Els carters continuen coneixent 
els veïns i veïnes. Criden al 
timbre d’aquelles persones que 
passen l’hivern de la seva vida en 
solitud. Lliuren paquets i, d’una 
manera senzilla, formen part 
del dia a dia de la nostra vida.

Quan vàreu néixer? On?
Vaig néixer el 21 de juny de 1956 a Palol de Revardit. 

On viviu?
Tota la vida he viscut aquí, al poble. Vivia en una casa 
de pagès i quan em vaig casar, l’any 1976, em vaig 
traslladar a una casa nova que vàrem fer al costat.

Què us va motivar per fer de cartera?
L’any 1971 el carter que hi havia al poble es va ju-
bilar ‒recordo que jo tenia quinze anys‒, va venir el 
secretari de l’Ajuntament (Sr. Carles) i va suggerir a 
la meva mare la feina de cartera i que jo l’ajudés. Li 
van fer un contracte per una hora i mitja diària i amb 
bicicleta. No va haver d’anar a signar a Girona, així 
de fàcil. Quan vaig complir setze anys em vaig com-
prar un Vespino perquè amb bicicleta era molt cansat 
anar a totes les cases.

Entenem, doncs, que abans de ser cartera no 
havíeu treballat en una altra cosa?
No, tota la vida he fet de cartera, dels quinze anys 
que vaig començar a remenar cartes fins aquest any 
2022 que m’he jubilat.

Vàreu haver d’estudiar per obtenir la plaça?
Vaig presentar-me a les oposicions l’any 2004 i vaig 
aprovar de laboral fix. 

En quants pobles heu treballat?
Fins a l’any 1992 ajudava a la mare a Palol. Del 1992 
al 2000 el contracte ja el tenia al meu nom a Palol 
i del 2000 al 2004 a Ravós i Santa Llogaia de Terri. 
A partir de l’any 2004 vaig tenir un contracte indefinit 
en els pobles del municipi de Cornellà de Terri: Cors, 
Borgonyà, Pujals dels Pagesos, Pujals dels Cavallers, 
Sors, Ravós de Terri, Santa Llogaia de Terri.
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Així doncs, quants anys fa que treballàveu a Palol?
A Palol hi he treballat, i també ajudant a la mare, en 
total, durant vint-i-un anys.

Què és el que us agrada més del vostre ofici?
El contacte amb la gent.

Expliqueu-nos una mica la vostra feina diària.
Quan estava a Palol anava cada dia a la Banyeta a 
recollir les cartes que les portava una furgoneta que 
venia de Girona, i a casa, amb la mare, les posàvem 
en ordre per repartir i, en acabat, agafava la moto i 
anava per les cases.
Després, quan vaig anar a Cornellà, em portaven les 
cartes allà mateix i em van fer contracte amb cotxe, 
ja que allà tenia jornada completa i hi havia molta 
correspondència i paquets. Ara hi ha molts de llocs 
amb concentració de bústies.

Heu hagut de modificar la vostra feina a causa 
de la covid-19?
Com jo tenia més de seixanta anys em van dir que 
estigués a casa durant uns mesos. Després, vam es-
tar temps que la gent no firmàvem els certificats, 
notificacions, paquets...

Quines responsabilitats teniu com a cartera?
Mirar de fer la feina bé. Portar-la al dia i guardar la 
confidencialitat. 

No sé si per la vostra edat heu viscut la impor-
tància que tenia la “figura” del carter en els 
anys “de la picor”, quan no hi havia ni telèfons, 
ni altres tecnologies.
Abans era molt diferent. Quan vaig començar nin-
gú tenia telèfon i quan havies d’avisar d’alguna cosa 
havies d’anar a les cases (i n’hi ha moltes dissemi-
nades).

En aquell temps remot les bones i males notí-
cies, sempre les portava el carter, veritat?
Sí, recordo que quan es moria algú del poble em 
deien que, si en passar el correu, podia avisar de la 
mort i hora de l’enterrament.

«Quan vaig començar ningú tenia 
telèfon i quan havies d’avisar 
d’alguna cosa havies d’anar a les 
cases (i n’hi ha moltes disseminades)»
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Ara són les noves tecnologies que s’encarreguen 
de fer aquesta feina de portar novetats, veritat?
Cert, ha canviat molt amb les noves tecnologies, to-
tes les notícies arriben al moment.

S’ha ben perdut l’hàbit d’escriure cartes, a part 
de les comercials.
De cartes se n’escriuen molt poques, cada vegada 
menys, ara al que hi ha són més paquets. 

La correspondència sorprén a la gent alguna 
vegada?
Sorprendre no ho sé, però quan truques al timbre i 
surten ja et miren malament, ja que moltes vegades 
portes multes de trànsit, notificacions d’Hisenda, etc.

«La gent és molt agradable 
i amb els anys hi fas amistat, 
particularment en tinc molts 
bons records»

No sé si haureu viscut quan en el servei militar 
els soldats esperaven ansiosos les cartes de 
les seves promeses, família o amics?
Recordo els primers anys que feia de cartera en què 
les famílies i xicotes esperaven les cartes dels sol-
dats, però més endavant la gent ja va començar a 
tenir telèfon i ja no escrivien tant. 

No creieu que els carters d’aquella època te-
nien més feina en repartir cartes que no pas 
ara?
En aquella època tot eren cartes i també repartia 
alguns diaris com el Diari de Girona  o el Punt a la 
gent que tenien subscripció. 

En el tema més personal, no creieu que els 
carters de poble els sentim més a prop nostre 
que no pas els de ciutat? 
Jo crec que sí, la gent és molt agradable i amb els 
anys hi fas amistat, particularment en tinc molts 
bons records.

Teniu alguna afició?
Caminar i viatjar.

En el vostre gremi de carters a quina edat us 
podeu jubilar?
Abans els que eren funcionaris tenien molts avan-
tatges, ara a partir del 2004 són contractes labo-
rals, com tothom. 

Penseu el que fareu ara quan ja esteu jubila-
da?
Buscar activitats: gimnàs, cursos per a gent gran, 
anar al casal del poble, estar amb els amics...

Un somni, una il·lusió...
Fer algun viatge llarg i tenir salut per poder passar-
ho bé. 

CARLES B. GORBS
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Quan vàreu venir a Riudellots de la Creu (Palol 
de Revardit), i per què?
Els meus pares tenien un petit restaurant a Pujarnol. 
Després, van venir a Riudellots de la Creu en uns 
terrenys que teníem i van obrir Can Gelada, l’1 de 
novembre de 1969. Al principi, el van portar els meus 
pares, la meva germana... o sigui, la família, ja que 
era, i sempre ha estat, un negoci familiar. 

Quan us vàreu aficionar per la gastronomia i la 
restauració? I com?
Jo he pujat sempre entre fogons, perquè feien els 
guisats, carn a la brasa... i m’agradava, i sempre 
m’ha agradat.

D’aquesta experiència i coneixement vàreu fer la 
vostra professió, van ser difícils aquests inicis?
Els meus pares van començar de zero, entre altres 
coses van fer tot l’edifici nou. Van començar a tre-
ballar moltes hores al dia, ja que feien els dinars, 
els sopars... I entre comunions, batejos, dinars fami-
liars... es feia una mica complicat. Els primers 3 o 4 
anys van ser una mica durs, però sobretot amb l’ajut 
de la família i que la clientela va respondre satisfac-
tòriament, se’n van poder sortir prou bé. 

Amb el temps, però, Can Gelada ha estat un res-
taurant de renom i prestigi, on és el secret?
A veure, l’experiència més bona és fer-ho amb molta 
il·lusió. Tenir bon gènere,  cuinar-lo i servir-lo bé. Si 
tot això es fa i va en conjunt, segur que funciona bé. 
Aquest podria ser el secret.  

De fora, regentar i gestionar un restaurant com 
Can Gelada pot semblar molt bonic, però la rea-
litat és una altra, veritat?
L’èxit és que ho consideris com un treball, un servei 
i que cal donar el millor possible. La veritat és que la 
dedicació és molta i cal el màxim d’hores. 

Jaume Sala Canals
Can Gelada

«El meu treball 
ha estat el meu 
veritable hobby» 

Jaume Sala Canals, restaurador, propietari del restaurant Can Gelada, 
va néixer a Porqueres l’11 de setembre de 1956. Can Gelada ha estat un dels 

restaurants referents a la comarca. És un negoci familiar des de fa cinquanta-tres 
anys que ara tanca les portes, però del qual ens quedarà el record de les seves 

carns, postres i vins, la seva dedicació i, sobretot, fer-nos sentir com a casa. 
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S’ha d’anar a comprar, cuinar... hi ha moltes hores 
perdudes que no es veuen, però que hi són i s’han de 
fer. No només és obrir la porta. 

Quin tipus de cuina fèieu?
Carn a la brasa, els guisats, de molta anomenada 
les patates fregides (les patates són úniques)... Allioli 
(fet a mà).

I els darrers anys?
En els darrers anys, amb la incorporació de la nostra 
filla, la Mònica, s’han incorporat altres plats, com les 
croquetes de pollastre i de gambes amb verdures, 
postres d’elaboració pròpia... S’ha fet, també, una 
cuina de proximitat.

Els vins eren d’elaboració pròpia?
Sí, teníem una bodega pròpia amb les nostres botes 
i la nostra pròpia fermentació, que feia que tingués-
sim un vi propi, un rosat i negre; els blancs són de 
l’Empordà. Aquests vins, però, només els servíem i 
no els veníem. Era bonic i un orgull escoltar sovint “a 
més de la carn a la brasa tenien un vi excel·lent”, i 
molts clients se’l volien emportar.

I les postres, també les elaboràveu vosaltres?
Les postres, també eren d’elaboració pròpia, cal res-
saltar, sobretot, els pastissos fantàstics de formatge, 
crema catalana... a més de crema, flam, recuit o la 
coca de l’àvia.

De tots els plats, quin era l’especialitat o quin 
era el vostre preferit?
Tenia molta anomenada el cabrit a la brasa, els en-
trecots, la graellada de carn variada, l’ànec mut rostit 
amb bolets, els peus de porc, els cargols, la galta de 
vedella, les croquetes...

Com hem dit, Can Gelada era un restaurant de 
renom i prestigi i, de sobte, es tanca. Per què?
Si no el porta la família, és molt difícil, i ara no hi ha 
ningú que vulgui continuar. T’hi has de dedicar molt 
de temps. El dia que tens tancat aprofites per anar a 
mirar i comprar la carn, el gènere... És un restaurant 
gran i necessita molt personal. Per a molts clients era 
la “nostra casa” i això s’aconsegueix fent de la teva 

professió al teu hobby, com m’ha 
passat a mi.

Quin record, o quins records 
ressaltaríeu de tots aquests 
anys. 
El més bonic és poder treballar 
amb la pròpia família i tenir uns 
treballadors que et diguin “si vols 
obrir el restaurant, compteu de 
nou amb nosaltres”. Els clients 
que ens han dit que ens trobaran 
molt a faltar “aquesta és la meva 
taula, és com si fos casa meva...”, 
deien alguns. 

CARLES B. GORBS
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RECEPTA DE PEUS DE PORC 
Montserrat Regincós 

Gastronomia

INGREDIENTS:

• 6 peus de porc partits per la meitat
• 4 cebes de Figueres
• 4 tomàquets ratllats
• 2 cullerades de farina 
• Oli d’oliva
• All 
• Julivert 
• Sal i pebre
• Patates

PREPARACIÓ:

S’han d’amanir els peus amb sal i pebre, i deixar-los 
24 hores. Després d’aquest temps, s’han de bullir 
20 minuts en una olla a pressió. Per una altra part, 
es posa l’oli en una cassola, i se sofregeix la ceba 
fins a quedar daurada. 

Quan la ceba ja està daurada, s’hi tira el tomàquet, 
3 cullerades de farina, all i julivert. Una vegada el 
sofregit ja està fet, i la tomata cuita, s’incorporen 
els peus de porc dins la cassola, amb la mateixa 
aigua de la cocció, que vagi fent el xup-xup fins que 
els peus estiguin ben tous. Es poden acompanyar 
amb daus de patata fregida prèviament.

Bon profit!

Ha estat una decisió pensada des de fa temps i amb 
molta tristesa, però hem decidit posar punt final a 
tots aquests anys d’entrega plena.

També, volem manifestar els nostres agraïments 
a tots vosaltres, ja que heu format part d’aquesta 
història durant tot aquest temps.

Hem passat moments molt bons amb tots vosaltres! A reveure!

El 27 de novembre vam tancar per jubilació

DES DE L’HISTÒRIC RESTAURANT CAN GELADA 
DE RIUDELLOTS DE LA CREU, ESTEM MOLT AGRAÏTS 
A TOTS ELS CLIENTS QUE DURANT TANTS ANYS 
HAN ESTAT RENOVANT 
LA CONFIANÇA.




