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SERVEIS

L’Ajuntament informa
Telèfons d’urgències:
Ajuntament de Torroella de Fluvià

Tel. 972 52 02 60
Fax 972 55 02 63
mòbil 649 44 92 23
972 52 04 89
972 50 56 01
972 77 60 60
088 (demaneu
per la Comissaria de Roses)
085 (Girona)
972 50 00 80 (Figueres)
972 50 14 00
St. Pere 972 52 00 15
L’Arbre Sec 972 79 31 44
972 41 86 55
urgències 062
Figueres 972 50 13 55

Pere Moradell i Puig (alcalde)
Dispensari mèdic de Torroella
Creu Roja
CAP l’Escala
Mossos d’Esquadra
Bombers
Hospital de Figueres
Farmàcies
Protecció Civil
Guàrdia Civil

Horari d’oficina:
Secretària: Joana M. Llor i Serra
Dimarts, de 9.00 a 15.00 hores
Recaptació: Dolors Camps i Pujolar
De dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 hores
Administratiu: Albert Albó i Ribas
Dimecres i divendres, de 9.00 a 15 hores. Dimarts i dijous, de 9.30 a 13.30 hores
Alcalde: Pere Moradell i Puig
Dimecres, de 9.30 a 13 hores
Metge: Dijous, a les 8.30 hores (Reserva prèvia 972 55 05 14)
ATS: Dijous, a les 8.30 hores
Assistent social: un cop al mes
Oficina de Correus:
Paquita Parramon (Torroella), de dilluns a divendres, de 13 a 13.15 h.
Maria Andújar (Vilacolum), de dilluns a divendres, de 8.30 a 10.30 h
i dissabtes de 10 a 11.30 h.
Àngel Posas (Sant Tomàs), de dilluns a divendres, de 8.30 a 9.00 h.
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L’ALCALDE

Pere Moradell i Puig
Benvolguts i benvolgudes,
A aquest mandat electoral, ja li queda menys de mig any de
recorregut i, per tant, s’acosta el moment de passar comptes.
Molts veuran el got mig buit, per interessos particulars o
electoralistes. Però, a mi i a l’equip de govern, que tinc l’honor
d’encapçalar, ens sembla que hem de veure el got mig ple,
perquè crec que és de justícia. Malgrat la situació econòmica
que ens ha tocat viure aquests darrers anys, hem pogut fer
actuacions que ens han permès mantenir el nivell del poble
ben alt. Mentre s’estava debatent sobre la possibilitat de
consultar la ciutadania sobre el 9-N per com ha de ser el futur de
Catalunya, aquí també hem treballat perquè el dia a dia no en sortís
perjudicat, refent carrers, allargant carrils bici o planificant parcel·les amb
vista al futur. Per cert, referent al procés participatiu del 9-N, vull dir que
aquest ajuntament va fer tot allò que se li va demanar per part de les
altres administracions.
Què passarà a partir d’ara? Nosaltres hem de continuar treballant com si
res no hagués de venir. Ens queda feina per completar i ens agradaria
poder dir que la culminarem, encara que en política és difícil fer
afirmacions d’aquest tipus. Nosaltres, repeteixo, treballem perquè el
municipi no quedi aturat. També vetllarem perquè els nostres veïns i
veïnes no vegin alterades les seves economies. Per tant, farem tot el
possible perquè a les ordenances fiscals del 2015, igual com en els
exercicis anteriors, no hi hagi un increment que posi en risc les
butxaques.
Finalment, només em queda brindar amb tots i totes perquè passem unes
bones festes i que tinguem un feliç any 2015.
Atentament,
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NOTÍCIES

Torroella també va viure el 9-N
El diumenge 9 de novembre va por tar més de dos milions de catalans a les urnes
per donar la seva opinió sobre com ha de ser el futur polític de Catalunya. Aquest
era un procés par ticipatiu, sense efectes legals, que substituïa la consulta inicialment convocada per la Generalitat. El procés va arribar també al municipi de Torroella de Fluvià, on va haver aquests resultats:

Votants
(majors de 16 anys): 229
Sí-sí: 200
Sí-no: 9
No: 9
Sí-blanc: 4
Blanc: 1
No-no: 4
Altres: 2
Xavi Ludevid, Marta Flotats, Francesc Pibernus
i Xavier Sors.

L’Ajuntament de Torroella havia aprovat una moció en el ple del 25 de setembre a favor de la consulta inicial. Els acords eren:
1. Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre del
2014, per decidir lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres
drets democràtics i prendre el compromís de l’Ajuntament de Torroella de
Fluvià amb la realització d’aquesta, facilitant tots els recursos i les eines necessaris en el marc de les competències de l’Administració Local.
2. Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya i als partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la materialització de la consulta dins del marc legal que és la Llei de Consultes populars no referendàries i participació ciutadana, aprovada pel Parlament de
Catalunya, ja que respon a la voluntat majoritària del poble català i dels seus
representants.
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NOTÍCIES

Entre la reivindicació i la festivitat
La Diada de l’Onze de Setembre d’aquest 2014, al municipi de Torroella de Fluvià,
va tornar a estar carregada de simbolisme, com els darrers anys. L’Assemblea
Nacional Catalana (ANC) va convocar, de bon matí, a la plaça de l’Ajuntament,
l’acte més reivindicatiu, concentrant mig centenar de persones. Allà, s’hi va fer
l’ofrena floral a l’estelada i una
lectura del manifest, a més de la
ballada de sardanes. Abans de
mar xar cap a Barcelona, per
par ticipar en la V humana, els
assistents es van fotografiar davant
de l’Ajuntament i van lliurar a
l’alcalde, Pere Moradell, els
documents signats per entitats i
càrrecs electes de l’Ajuntament a
favor del dret a decidir i de la
consulta del 9 de novembre.
També es va celebrar, com ja és
tradicional, la fideuada popular que
organitza cada Onze de Setembre, a
Acte de l’ANC a la plaça de Torroella.
Vilacolum, l’Ajuntament amb la
Comissió de Festes. Enguany, es va
tornar al Passeig dels Pins, ja que el bon temps ho va permetre. Poc més de mig
centenar de persones van entaular-se per celebrar la Diada en grup.

La fideuada popular a Vilacolum.
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NOTÍCIES

Ampliació del carril bici
a dins del poble

El tram de carril bici.

L’Ajuntament de Torroella de Fluvià ha dut a
terme aquesta tardor, a través de la brigada
municipal de serveis, les obres per allargar el
carril bici, amb un tram que va des de davant
de l’església fins a la carretera de Sant Pere
Pescador. D’aquesta manera, es pot completar l’anella que passa per sobre la Mota i permet entrar a l’interior del nucli urbà.

Aturen l’atermenament del camí de missa
El ple de l’Ajuntament de Torroella de Fluvià del 25 de setembre va deixar sense
efecte l’expedient d’atermenament per “manca d’objecte” del camí que antigament
s’havia utilitzat per arribar a l’església de Sant Cebrià de Torroella. El ple havia aprovat, el 26 de febrer passat, iniciar l’expedient d’atermenament, ja que, des de fa
anys, hi ha un litigi amb els veïns de la casa per on passa el camí. El consistori, a
instàncies del Síndic de Greuges de Catalunya, on va arribar el cas, havia iniciat
aquest expedient, però ha decidit tancar-lo.

Millora del carrer
de Sant Pere
L’Ajuntament de Torroella ha executat una nova
fase de les obres de condicionament dels carrers
del nucli urbà. En aquesta ocasió, ha estat el torn
del carrer de Sant Pere, que serveix d’entrada a
la plaça des de l’antiga carretera C-31.
Les obres del carrer de Sant Pere.

Moció contra el concurs
de gestió de l’ABS de l’Escala
L’Ajuntament de Torroella ha fet front comú amb els altres municipis de l’àrea bàsica
de salut (ABS) de l’Escala. El consistori escalenc va promoure una moció per reclamar
que s’aturés el procés d'adjudicació de la gestió de l’ABS i s’obrís un debat sobre el
model d’assistència sanitària i s’exclogués la possibilitat que pugui ocupar-se de l’assistència primària empreses privades amb ànim de lucre. El ple de Torroella també va
donar suport a la moció.
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NOTÍCIES

Activitats de les festes nadalenques
CAGATIÓ
El dimecres 24 de desembre, a les 5 de la tarda, a
la Sala de Ball de Torroella, tindrà lloc el tradicional
cagatió. Tot seguit, hi haurà xocolatada per a tothom.

CARTA ALS REIS
El diumenge 28 de desembre, de 12 a 1 del migdia,
a la Sala de Ball de Torroella, visita dels patges reials.

NIT DE REIS
El dilluns 5 de gener del 2015, arriben a Torroella Ses Majestats els Reis d’Orient,
Gaspar, Melcior i Baltasar. La cavalcada sortirà a 2/4 de set de la tarda del Clot
dels Roures (camí de Sant Tomàs) i passarà pels diversos carrers del poble. Els
Reis saludaran des del balcó de l’Ajuntament i acabaran la visita a l’església de
Sant Cebrià. Cal portar fanal o llanterna!

La tradicional castanyada a la plaça
El dissabte 8 de novembre va tenir lloc, a la plaça de l’Ajuntament, la tradicional castanyada, organitzada per l’Ajuntament de Torroella i la Comissió de Festes. Es van
torrar dos sacs de castanyes, que després van menjar-se mig centenar de persones,
de totes les edats.

Dues imatges de la castanyada a la plaça de Torroella.
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ENTREVISTA

Coneguem...

Mossèn ENRIC SALA
Enric Sala i Villegas (Olot, 1940) va
ser ordenat capellà un 18 de desembre del 1966. Fou vicari de Torroella de Montgrí durant dos anys i
nou mesos. Després, va passar-se
quatre anys a Roma estudiant i, en
tornar, va portar les parròquies de
Viladamat i Montiró durant sis
anys. Posteriorment, va ocupar un
càrrec a la Santa Seu que el dugué
a voltar món i, després, fou conciliari de l’organització internacional
catòlica (1979-86) i delegat episcopal dels seglars. El bisbe el nomenà vicari per l’Alt i Baix Empordà
i l’any 1996 li va proposar de cuidar-se de Càritas i, un any després, mossèn Enric va
agafar les regnes del santuari de la Mare de Déu del Mont. Disset anys després, el
mes de setembre passat es va jubilar. Per no quedar-se enclaustrat a la seva casa de
Viladamat, però, ajuda mossèn Ferran Jarabo i diu la missa dels diumenges a la parròquia de Sant Cebrià de Torroella de Fluvià.

“Hem de solemnitzar el patró de la parròquia,
Sant Cebrià”
– Ha posat punt i final a l’etapa al santuari de la Mare de Déu del Mont?
– Després de 17 anys, vaig demanar la jubilació, bàsicament per problemes de salut.
Pujar allà dalt no és fàcil i per no servir malament a la gent vaig dir al bisbe que plegava. He fet una etapa molt important. Sobretot, hem refundat el santuari. Estava en
molt males condicions i hem millorat totes les seves infraestructures, fent una ala
nova, entre altres coses. Ara hi ha un patronat, amb gent de tots els pobles de l’entorn del santuari. És molt important que hi hagi aquest patronat. He tingut molta sort
amb el meu successor, mossèn Jordi Font, que és una persona que estima molt la
muntanya, la qual cosa també ha fet que connectés molt bé amb la gent.
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ENTREVISTA
– Es considera un privilegiat per haver pogut viure aquesta època?
– Vaig demanar d’anar-hi perquè s’havia de tancar aquest santuari. Si es tanca, les
condicions climatològiques a l’hivern, allà a dalt, són tan dures, que hauria sigut un
munt de runes. Jo era vicari del bisbe i li vaig demanar per anar-hi. I ha sortit bé. El santuari està salvat i ara la gent que vingui té la feina de conservar-lo. He de dir que la Mare
de Déu del Mont té una dimensió cultural gràcies a l’estada de Jacint Verdaguer.
– Quan hi va arribar, les comunicacions eren més dolentes...
– Sí, i ara encara la Diputació arreglarà més la carretera, segons el conveni que vam
acordar. Al santuari, hi ha bones habitacions amb calefacció i serveis.
– Ha tancat una etapa, i ara què?
– Jo, ara, ja estic retirat. Nosaltres ens jubilem amb 75 anys i estic a punt de complirlos. No obstant això, jo volia anar a missa els diumenges i el Bisbat em va demanar
si estaria disposat a fer un servei. Vaig dir que sí de seguida, i va ser quan vaig anar
a ajudar mossèn Ferran, que té un paquet de parròquies els diumenges. Jo m’encarrego de Sant Pere Pescador i Torroella i alguns dies de Castelló d’Empúries. El rector
és mossèn Ferran, jo sóc simplement un col·laborador.
– Com ha vist fins ara la parròquia de Sant Cebrià de Torroella?
– Estic molt content, perquè em sembla que hi ha molt bona relació amb la gent.
Tenim el privilegi de comptar amb un organista com és en Jaume de Puig, que no el
té pas tothom, i amb l’Albert Bosch, que és d’una fidelitat extraordinària. Almenys jo,
em trobo bé amb tothom.
– És difícil de mantenir parròquies obertes, no?
– Ui sí! Aquest mes d’octubre, en poques setmanes, vam enterrar tres capellans a la
diòcesi, que deixen al descobert un munt de parròquies.
– Vostè va proposar als feligresos de celebrar el patró, Sant Cebrià...
– Està molt bé que el municipi faci una festa conjunta, però això no vol dir que el dia
de Sant Cebrià no es pugui fer la festa del patró. Es tracta de fer una festa pròpia de
la parròquia. De cap manera, em vull posar amb l’Ajuntament. No està renyit amb què
l’Església solemnitzi el patró de la parròquia. A Torroella de Fluvià, l’església és del
segle XII, però les primeres notícies que en tenim són del segle X. A més, jo sóc
d’Olot, que també n’era mossèn Domingo Casanellas i recordo com ell m’explicava
quan feia la rectoria. També era molt amic de mossèn Josep Maria Sais, que va morir
molt jove, i de mossèn Miquel Jordà. Amb mossèn Joan Güell també ens coneixíem
molt, perquè la seva mare treballava en una fàbrica que teníem a casa meva. Per tant,
durant tots aquests anys he anat tenint notícies d’aquesta parròquia.
Marc Testart
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CASAL DE LA GENT GRAN
Benvolguts i benvolgudes,
Per a tots vosaltres, aquesta poesia (apta per a l’època dels bolets), que
vaig recitar el dia del dinar de la fideuada. És un petit record de la meva
infantesa (1933-34). Més tard, em va venir la vena creativa i hi vaig aplicar
la música de la sardana La Santa Espina. A més de recitar-la, cantava. És
fàcil, proveu-ho!

El Rovelló
Davant d’un pi centenari
un rovelló hi ha nascut.
Un boletaire en passar-hi
l’ha arrencat i se l’ha endut.
En fer-se fosc la rovellona
compta i busca els seus fillets,
i amb sentiments se n’adona
que el més petit ja no hi és.
La mare desesperada
fon la pena en la foscor,
mes en venir la rosada
es veu degotar son plor.
Un bordegàs en ser clar
empaita una papallona
i en anar-la a atrapar
descobreix la rovellona.

En diferents carruatges,
mare i fill han viatjat,
però a la fi del viatge,
s’han vist junts en el mercat.
Celebrant la retrobança
s’amanyaguen suaument,
mes de sobte una balança
els empeny dins d’un cistell.
I veient la seva fi
una cosa els consola:
que plegats van a morir
a la mateixa cassola.

ANÒNIM

Cordialment,
Teresita Recasens

12

CASAL DE LA GENT GRAN

Participació en la trobada comarcal
de casals de Vilafant
El Consell Consultiu de la Gent Gran de l’Alt Empordà va organitzar, el dijous 10
d’octubre, a Vilafant, la VII Trobada d’Entitats i Casals de la Gent Gran de la comarca.
La trobada es va celebrar a la sala polivalent del pavelló poliesportiu municipal, amb
la col·laboració de l’Ajuntament vilafantenc, i va comptar amb la participació d'unes
550 persones, procedents dels 18 casals de la gent gran que hi ha a la comarca. El
Casal de la Gent Gran de Torroella de Fluvià també hi va participar, amb una bona
presència de socis. Dolors Casamort, en nom de la junta directiva, va recollir un
guardó de les autoritats.

Membres del Casal entaulats a Vilafant.

El casal celebra el Dia del Soci
Prop d’un centenar de
persones van assistir,
el divendres 14 de
novembre, a la celebració del Dia del Soci del
Casal de la Gent Gran
de Torroella de Fluvià.
Com ja ve essent tradició cada any per aquestes dates, el casal obsequia els socis amb una
fideuada, que va ser
cuinada per en Josep
Bosch. Al final del dinar,
es va fer una rifa.

El tradicional dinar a la Sala de Ball.
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SOCIETAT

La Festa de la Gent Gran, una tradició
Coincidint amb santa Caterina, el diumenge 23 de novembre es va celebrar a Torroella
de Fluvià la Festa de la Gent Gran, que enguany arribava a setzena edició. La festa homenatjava un centenar llarg de veïns i veïnes que han arribat i fins i tot han superat la
ratlla de la jubilació. La jornada va començar amb una missa solemne, acompanyada per
la coral de Sant Pere Pescador. Abans del dinar de germanor, que es va fer a la Sala de
Ball, hi va haver una demostració de bastoners, una tradició catalana, a càrrec dels Picots del Fluvià. Havent dinat, una obra de teatre va servir per cloure la festa, amb el grup
dels Rovellats de Cartellà, que van interpretar l’obra No et vesteixis per sopar.

Tres moments de la festa de la gent gran del 23 de novembre passat.
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SOCIETAT

El municipi acull una trobada de cotxes
i motos clàssics
El dia del Pilar, el 12 d’octubre, va tenir
lloc la primera Trobada de cotxes i
motos clàssics, promoguda per l’Associació d’Amics de Torroella, Vilacolum i
Sant Tomàs i amb la col·laboració de
l’Ajuntament. Va ser tota una experiència per descobrir el món dels vehicles
clàssics. A la zona espor tiva de Vilacolum, hi va haver el punt neuràlgic, on
a primera hora del matí es van
concentrar mig centenar de cotxes i
motos d’una cer ta antiguitat. Allà,
també hi havia activitats relacionades,
com aeromodelisme i ràdio control. Al
migdia, els protagonistes de la festa
van sor tir a fer una volta fins a Sant
Tomàs –on van poder visitar l’església
i les pintures romàniques– i van acabar
el tomb a Torroella, on van poder fer
parada a la plaça de l’Ajuntament.

La trobada al seu pas per Torroella,
Vilacolum i Sant Tomàs.
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REPORTATGE

Descobrim el paisatge arquitectònic
Els tres nuclis que formen el nostre municipi, amb més de mil anys d’història, reconeixem que no es tracta de viles monumentals, però sí que són una mostra de l’arquitectura popular. Amb una mica d’imaginació, ens podem fer una idea de com eren
els habitatges d’aquella gent majoritàriament dedicada exclusivament a l’agricultura.
Amb el gòtic català, iniciat en el segle XIII, l’arquitectura no limita el fet artístic a les manifestacions religioses o del poder com havia succeït amb el romànic, que es mereix una menció especial a les nostres contrades, sinó que es projecta en l’espai cívic de les ciutats i
els pobles de Catalunya com a conseqüència d’una societat més dinàmica i emprenedora.
En aquells moments, el més corrent són els petits conjunts de masies al voltant d’una
església, com és el cas de Sant Tomàs, o bé, recintes fortificats, com Torroella i Vilacolum que, de mica en mica, es van ampliant fora muralles. Evidentment, van variant
la seva imatge amb l’afegit d’elements sobre les construccions anteriors, mostrant així
les tècniques i els processos de transformació històriques de l’habitatge de l’època.
Fem una menció especial als masos com element característic dins l’arquitectura popular lligada al patrimoni i l’ús de la terra.

Torroella.

Vilacolum.

Aquesta arquitectura popular aprofitava els materials que tenia a l’abast pensant en
una construcció sòlida que s’adaptés a les seves necessitats i, al mateix temps, es
preocupava d’embellir-la amb petit detalls de finestres, portes o façanes. Tant a Vilacolum com a Torroella o Sant Tomàs es fan evidents aquestes tendències.
Ens ha de quedar clar que amb el pas dels anys aquests habitatges han estat molt
transformats, de fet originàriament les façanes eren arrebossades, en canvi les restauracions actuals tendeixen a deixar la pedra vista, fins i tot moltes noves construccions intenten seguir la imatge d’aquella arquitectura popular i eminentment anònima.
Com veieu, les fotografies en són una mostra que podeu ampliar amb una passejada, a
veure què trobeu, potser portals, pallers, escuts, inscripcions, ornaments, etc.
Marta Flotats
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CENTRE D’ESTUDIS DEL BAIX FLUVIÀ

L’astrofoto està de moda
El president de l’Associació Astronòmica de Torroja de Priorat, Jaume Oliver, va tornar
a visitar el Centre d’Estudis del Baix Fluvià, el dissabte 18 d’octubre, per oferir una “Nit
d’Astronomia”. Bàsicament, Oliver va parlar de la seva passió, l’astrofotografia, que
practica amb altres membres de l’entitat que van crear, ara fa quinze anys, a Torroja
de Priorat. Oliver va explicar “com de les beceroles ens reafirmem en aquest camp” i
va afegir que “ara hi dediquem més hores i tenim càmeres millors”. En resum, Jaume
Oliver va venir a demostrar que l’astrofoto està de moda.

Jaume Oliver mostra fotografies d’astronomia.

Record per a Joan Guillamet
El 16 d’octubre moria a Figueres, a l’edat de 91 anys, el periodista i escriptor Joan Guillamet, un dels prohoms de la cultura empordanesa. Guillamet va visitar diversos cops
el Centre d’Estudis del Baix Fluvià i va dedicar un capítol del seu llibre Coses i gent
de l’Empordà a aquesta entitat que s’estimava molt. Guillamet va ser recordat abans
de començar la conferència de Jaume Oliver i queda pendent un acte en memòria seva
per a aquest proper 2015.

Lliçó de memòria històrica
Per tancar l’any 2014, el Centre d’Estudis va portar l’historiador de la Universitat de Girona Josep Clara, el qual va impartir la xerrada, el dissabte 29 de novembre, sobre les “Fortificacions als Pirineus en època de postguerra”, i ho va exemplificar sobre l’Alt Empordà.
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CENTRE D’ESTUDIS DEL BAIX FLUVIÀ

XXXI Mostra de col·leccionisme
RELACIÓ DE COL·LECCIONISTES EXPOSITORS
Pepita Serra

GERROS DE DUES NANSES

Rosa Fàbrega

LABORS I TREBALLS MANUALS

Mari López

CALENDARIS I VENTALLS ‘PAY PAY’

Juli Pérez

MAQUETES D’AVIACIÓ

Pau Nierga

TROFEUS DE CONCURSOS DE TRACTOR

Eloi Bordas

FILATÈLIA DE NADAL

Joan Carretero

POSTALS

David Pérez

FILATÈLIA DE FORJADORS D’AMÈRICA

Lluïsa Capella

PATUFETS

Montse Gorc

RECORDS DE CARNAVAL

Carme Ripoll

COLLS DE PUNTES ANYS 20

Joan Maria Pau

VIDRE BLANC

Dolors Camps

BOLÍGRAFS

Marc Testart

GOTS DE FESTA MAJOR

Adela Mont

REPRODUCCIONS
DE TINTÍN

Elisenda Barrera

COLLARETS I PENJOLLS

Dolors Casamort NOTÍCIES DEL MUNICIPI
Neus Borrell

RECORDS DE COMUNIÓ

Maria Rosa Ripoll AMPOLLES D’ELIXIR
Nerea Obeso

ÀNECS

Rut i Judith
Vilardell

SABONETS

Marta Flotats

CAFETERES I XOCOLATERES

Núria Parramon
i Josep Gironell

TROFEUS I RECONEIXEMENTS DE BALLS DE PARELLA

Núria Parramon

GOTS DE XUPITO

Josep Gironell

EINES DE MECÀNIC

Inauguració de la Mostra, per la festa major.
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OPINIÓ

Campanades a Vida
Ens vàrem permetre el dret de manifestar-nos anant a votar. Fantàstic. Quina sensació més
agradablement contradictòria, com més d’il·legal t’acusaven alguns, més just, més lliure i
més responsable et senties. Feia bo deixar que l’eco dels versos d’en Raimon t’acompanyés:
“Per unes quantes hores / ens vàrem sentir lliures, / i qui ha sentit la llibertat / té més forces per viure./
Aquí al poble hi vàrem anar amarats de les paraules amb què ens obsequiaren dues persones
d’una gran vàlua i visió humana i política, en Jordi Millà i l’Arcadi Oliveres. El primer amb un discurs fluïd, àgil, incisiu, contundent, feia palpar el “ser” del nostre país “ja”!, això són faves comptades, pensaves, i veies del tot possible sortir airós de la lluita desigual entre David i Goliat com
feia pocs dies ens havia comparat el president Mas. L’Arcadi, absolutament radical, però un
altre estil, un altre ritme, va acabar la seva intervenció dient: educació, educació, educació.
Sabem que invertir en educació vol dir “sembrar ara” i esperar resultats fins ben bé passat un
quart de segle. L’autor del llibre Un altre Món (molt recomanable) prou que ho sap, i en el qual
ja insinua un gir de l’economia en mans d’una banca perversa, cap a una banca ètica administrada majoritàriament per dones. Textualment escriu (pàg. 78): “I la tercera raó per la qual la
banca ètica funciona és que el 70% dels crèdits s’atorguen a dones i, malgrat que això pugui semblar una qüestió de “naturalitat” de gènere, té a veure amb el fet que les dones són més bones
administradores que els homes”. És molt possible que alguns oients no trobessin engrescador
el seu discurs. El desafiament total al sistema capitalista et deixa davant d’un Goliat molt superior
al que vèiem abans. Ara bé, si de veritat volem canvi, tal com va insistir moltes vegades, cal “no
tenir por” i assentar unes bases sòlides, l’educació és la principal.
Parlant d’educació, aquests dos oradors durant l’estona de precs i preguntes, ens obsequiaren amb un regal valuosíssim. L’Arcadi acabava de contestar una pregunta, aleshores
prengué la paraula en Jordi i digué: “És curiós, això que acabes de dir, jo, en algun moment,
ho havia pensat, i, vés per on, tu ja hi has posat paraules”. Senzillament una meravella.
Quant de respecte, quanta generositat, empatia, comunió.
En sortir de la reunió et senties molt enriquit. Quantes petites feines per millorar a casa mateix.
Continuar l’aprenentatge d’aprendre a escoltar, d’aprendre a llegir, d’intentar apropar-se a la realitat, d’explicar-se un mateix. Advertir els fills, els amics, els companys de l’alt risc de caure en
els paranys del tecnoesclavatge, el qual, de la mà del déu Google i els seus ministres de Silicon Valley, ha entrat impunement a les cases, sense cap mirament a l’hora de dur a terme connexions directes cervell-ordinador. Recordem-ho, l’eina extraordinària és el propi cos i el viatge
més gran la pròpia vida, cal despertar-hi, calen moments de silenci. Com podrem si no les persones que “sí” tenim ànima reflexionar sobre les paraules que ens adreçava J. Naspleda el dia
de la inauguració de la Tomasa?...i sí, hi ha un edifici i unes pintures amb tota la riquesa històrica, artística, cultural, però “enllà” hi ha quelcom que ens ultrapassa, EL LOGOS La Paraula.
L’Arcadi i en Jordi ens n’oferiren un tast exquisit. Tenim feina.
Mentre, la Tomasa batega campanades a VIDA.
Josep Giralt
Un pagès que es retirà / a un monestir / “prapenre” de llegir.
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Amb el suport de

