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Des de l’Ajuntament i a proposta de la ciutadania, el passat diu-
menge 30 de setembre es va commemorar el dia 1 d’Octubre de 
2017. 
L’acte va consistir a poder-se fer fotos amb l’urna que es va emprar 
per al referèndum, instal·lada a la sala de plens de l’Ajuntament, en 
un esmorzar i en la lectura per part de l’alcalde d’Ullastret, Josep 
Miquel Gatius Callís, de la moció redactada per l’Associació Cata-
lana de Municipis, de la qual reproduïm un extracte:

“La data de l’1 d’octubre de 2017 perviurà per sempre en la memòria 
col·lectiva d’aquest país. Un any després i en el seu primer aniver-
sari, commemorem una fita històrica d’exercici democràtic i de de-
fensa democràtica del dret d’autodeterminació dels pobles, per tal 
que els ciutadans poguessin decidir lliurement el seu futur.

Més de dos milions de persones van decidir participar activament 
en el referèndum, malgrat els intents previs d’atemorir la població 
per part del govern espanyol i a través dels seus braços judicials i 
policials. Dos milions de conciutadans i conciutadanes van defen-
sar els col·legis electorals, dormint-hi el dia abans i també defen-
sant les urnes i les paperetes davant dels atacs desproporcionats i 
bestials de la policia espanyola. Les forces de seguretat espanyoles 
van ferir més de 1.000 veïns i veïnes i van carregar violentament 
i desproporcionadament contra un poble pacífic que defensava 
la democràcia i el dret a votar. L’Estat espanyol, lluny d’intentar 
buscar una solució acordada i pactada amb el govern català per 
tal que el poble de Catalunya pogués votar, tal com es reclamava 
des del govern de la Generalitat, va decidir emprar la violència, la 
intolerància i la brutalitat com a resposta a una demanda de més i 
millor democràcia. 

Van ser molts els ciutadans que van rebre cops i garrotades per 
part de la policia, i la guàrdia civil, i que van defensar a ultrança que 
es pogués seguir votant. Avui és necessari recordar aquests fets i 
reivindicar la fortalesa, tenacitat i resiliència dels ciutadans i ciuta-
danes d’aquest país que van plantar cara a la repressió i van posar 
en evidència davant la comunitat internacional un estat incapaç de 
transitar davant d’una demanda democràtica [...]

[...] Ells, el govern de Catalunya, juntament amb els ciutadans, van 
fer possible el referèndum de l’1 d’octubre, i van anteposar l’interès 
general i del país a qualsevol altre. Van córrer un risc alt i n’han 
pagat un preu molt dur i injust: la presó o l’exili. Avui, indubtable-
ment, el nostre pensament és amb ells i tornem a reclamar el seu 
immediat alliberament. 
Llibertat presos polítics i exiliats!
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LA CARTA DE L’ALCALDE

L’aposta pels serveis municipals 
i els equipaments sempre ha 

estat un dels objectius del 
nostre govern

El pas del temps és una qüestió important en tots els apar-
tats de la vida i també en el govern d’un municipi. Les dades 
de població, la seva edat, les noves tecnologies, el desenvo-
lupament sostenible, la competitivitat territorial, entre molts 
d’altres factors, fan que haguem d’anar adaptant les políti-
ques públiques per intentar donar la màxima cobertura a 
les necessitats de tots els nostres veïns i veïnes, i en tots 
els àmbits.
 
És en aquest sentit que com a Ajuntament i amb l’aixopluc 
de la Generalitat de Catalunya, ara una mica més operativa 
d’ençà de l’aixecament de l’aplicació del 155, hem acordat 
la implantació del primer cicle d’educació infantil a l’Esco-
la L’Estany. Això ha significat posar-nos tots d’acord i tre-
ballar plegats, escola, equip docent, AMPA, pares i mares, 
Ajuntament i Generalitat.Josep Miquel Gatius, alcalde d’Ullastret

El conveni que regula aquesta nova experiència significa, bàsicament, que els nens i nenes que abans anaven 
a l’edifici Municipal de la llar d’infants, aquest curs 2018-2019 van a l’escola, en una aula adaptada a les seves 
necessitats, el cost de la qual ha estat assumit per l’Ajuntament. Per tant, serà la Generalitat qui prestarà aquest 
servei a l’alumnat d’1 a 3 anys d’edat, i  l’Ajuntament seguirà costejant els serveis de llum, aigua, neteja, jardine-
ria, control de plagues, aportacions a l’escola per a mobles, aportacions a l’AMPA, etc.
 
El nostre no és un cas aïllat, ja que se situa dins la normativa més recent del Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat, el qual,  amb motiu de la baixa natalitat, ha considerat que aquesta tipologia de centres, la de 
les llars d’infants municipals, s’ha fet inviable econòmicament en determinats municipis, que no poden oferir el 
servei a les poques famílies que el sol·liciten, i ha promogut la implantació d’aquests ensenyaments en deter-
minades escoles rurals úniques en el nucli de població, com seria la nostra. Concretament, aquesta iniciativa 
s’inclou en la proposta “Innovació i qualitat a l’escola rural”, sobre la gestió d’aquestes escoles i la consolidació 
dels projectes educatius de les zones escolars rurals (ZER).
 
Així mateix, la incorporació dels vuits nens i nenes de la llar a l’escola (tres dels quals són d’Ullastret) ha signi-
ficat una bona notícia perquè ha ajudat a incrementar el nombre d’alumnes en el centre, que per a aquest curs 
era de 37 i que amb els de la llar fan un total de 45, en un equipament amb una capacitat d’uns 70 alumnes. És 
a dir, seguim apostant per l’educació i per l’escola.
 
Una conseqüència directa d’aquest canvi  ha estat que l’edifici de la llar d’infants ha quedat en desús i donat 
que som un municipi amb força persones grans, alguna de les quals viu sola i necessita serveis, ens plantegem 
fer un centre de dia per als veïns i veïnes de més edat d’Ullastret, sempre que la gent, vosaltres, ho veieu bé.
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SERVEIS

S’inicien les obres de mi-
llora del camí al dipòsit de 
l’aigua
Quan surti aquest butlletí, ja s’hauran iniciat 
les obres de millora del camí al dipòsit de l’ai-
gua. Aquesta obra està subvencionada per la 
Generalitat de Catalunya en el marc del pla de 
millora dels camins públics locals. 

Les obres, amb un pressupost de licitació de 
cinquanta mil euros, tenen una durada previs-
ta d’un mes i hauran d’haver acabat  abans 
de final d’any. Per aquest camí, que parteix 
de la carretera a Matajudaica, accedim a un 
equipament d’un servei bàsic com és l’abas-
tament d’aigua potable del nostre municipi. 
Hem d’agrair a la família Domènech, propie-
tària dels terrenys, que ens hagi facilitat l’exe-
cució de l’obra.

Els tallers de memòria i d’anglès 
tornen les tardes dels dimarts i 
dimecres
El mes d’octubre passat es van reiniciar els tallers de 
memòria i anglès dirigits a la gent gran del municipi. 
Aquests tallers es financen amb fons propis de l’Ajunta-
ment i amb la  subvenció de Dipsalut, a través del progra-
ma elaborat per l’Ajuntament, Ullastret es mou. 

Una bona gestió econòmica
L’aprovació per part de tots els regidors dels números de l’Ajuntament

Estem contents perquè en el ple de l’estiu, tots els as-
sistents vam estar d’acord amb el bon estat econòmic 
actual de l’Ajuntament.
 
És important tenir un ajuntament sanejat i amb els 
comptes ben fets. Aquest és el nostre cas i, fruit d’això, 
el passat mes de juliol el ple municipal, per unanimitat 
de tots els seus membres,  sota la presidència de l’alcal-
de, Josep Miquel Gatius Callís, els regidors de dret que 
composen la Corporació Municipal, el senyor Gerard 
Cateura, la senyora Marta Solés, el senyor Santi Saló, el 
senyor Martí Agustí i la senyora Sandra Paradeda van 
aprovar els números de l’Ajuntament.
La senyora Anna Canals no hi va ser present perquè 
estava de vacances.
 
El Compte General és un conjunt de documents i es-
tats que tots els ajuntaments han d’elaborar al final de 
cada any per informar sobre la situació del seu patri-
moni, és a dir, la situació dels béns i drets de l’entitat 
local, del seu finançament, les despeses i els ingressos.

El Compte General ofereix també informació sobre 
quina quantitat i en què s’han gastat els recursos que 
s’han obtingut en l’exercici anual, quants recursos 
s’han obtingut durant l’any i quins han estat aquests 
recursos. També s’informa sobre la forma en què 
s’han realitzat aquestes despeses i ingressos.

Altres acords municipals:

També en el ple del mes de juliol l’alcalde va recri-
minar a la regidora senyora Sandra Paradeda que 
quan acudeixi a l’ajuntament tracti les treballado-
res de forma respectuosa i més quan les treballa-
dores li demanen que identifiqui la persona que 
l’acompanya i aquesta es nega a identificar-se i ni 
tan sols a donar el seu nom.
 
En el ple del mes de novembre, a l’hora d’aprovar 
diners a donar a l’escola per part de l’Ajuntament, 
el que s’anomena modificació de crèdit del pres-
supost vigent, els regidors senyor Martí Agustí, la 
senyora Sandra Paradeda i la senyora Anna Canals 
no van votar a favor.
En aquest punt sobre la necessitat de donar més 
diners per a l’escola, sí que hi van votar a favor l’Al-
calde, el senyor Gerard Cateura, la senyora Marta 
Solés i el senyor Santi Saló, ja que són  diners que 
necessita l’escola per tirar endavant. Despeses 
d’aigua, llum, la nova educadora, l’educadora de 
la llar d’infants, l’acollida matinal, l’obra feta dintre 
de l’aula per tal que els nens i nenes d’educació 
infantil (els que abans anaven a la llar d’infants) 
puguin estar en les condicions que el Departament 
d’Ensenya ment ens va dictar que seguíssim, entre 
d’altres accions.
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SOCIETAT

Èxit de la III Caminada Nocturna d’Ullastret

El  concurs de rams va tenir lloc el dijous 31 de maig a 
l’església de Sant Pere. Els nens i nenes de l’escola i la 
llar d’infants van realitzar la catifa als peus de l’altar 
i el concurs de rams va tenir vuit participants. En-
guany, la guanyadora va ser la Rosa Gispert, seguida 
de l’Esperança Serra i en Jose Luis Flores.

De nou aquest estiu, concretament el dissabte 30 de 
juny, va tenir lloc la caminada nocturna, que va aplegar 
més d’un centenar de persones. Enguany, el temps ens 
va acompanyar i el recorregut de deu quilòmetres es 

va realitzar a la inversa que els de l’any anterior  que va 
donar un toc diferent a la caminada. Els que no hi van 
faltar van ser els merescuts avituallaments, tant al mig 
de la caminada com a l’arribada,  a la plaça Garbina.

Corpus i concurs de rams
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El sopar popular va donar el tret de sortida als actes 
de la festa major. L’amenaça de pluja va impedir que 
es fes a la plaça Garbina. Des d’aquí, donem les gràcies 
al poble de Serra de Daró, al seu alcalde i als regidors 
per haver-nos deixat utilitzar les seves instal·lacions 
i haver pogut sopar tranquil·lament dins del pavelló.

Els concerts, les activitats per als més petits entre 
els quals sempre destaca la rampa d’aigua–, la nit 
jove, les bitlles catalanes, etc, van omplir els dies de 
festa de cultura, música i entreteniment. Tot seguit, 
us en deixem algunes imatges:

A la fotografia de dalt, una mostra de l’alt nombre d’assistents al sopar popular que es va celebrar a Serra de Daró i a 
les fotografies de les següents planes, un recull d’imatges dels diferents actes de la Festa Major 2018.

Festa Major 2018

FESTA MAJOR
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FESTA MAJOR

Concert de Neus Mar i Emilio Sánchez, 
a l’església

El concurs de bitlles, al pàrquing de la rotonda

Un moment de les havaneres que van ser acompanyades d’un bon cremat elaborat per Lluís Xicoira, 
 amb les cassoles de Can Quel.
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FESTA MAJOR

Audició de sardanes, a la plaça Garbina, amb la Cobla Bisbal Jove

Dues imatges de la Nit Jove, a la plaça Garbina
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Èxit de la rampa d’aigua.

El jurat i els guanyadors del concurs de dibuix. Campionat de Fifa, al local social.

Lliurament per part de l’alcalde a la Maria Àngels Torres (“la Mari”) d’un ram en agraïment a la 
tasca que realitza per fer possible les danses a Ullastret.
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Entrevista a Anna Isern Vilardell. 
Presidenta de l’AMPA del CEIP L’Estany

D’on ets? Com vas venir a viure al poble?
Jo sóc de l’Armentera, però ara ja fa temps que 
visc i sóc d’Ullastret... De fet, vaig començar a ve-
nir al poble quan tenia uns 16 o 17 anys, i amb els 
anys, em vaig casar amb l’Heribert Saló! I des de 
fa uns 10 o 11 anys que ja tenim la nostra llar aquí. 

A què et dediques?
Vaig estudiar psicologia i després un màster en 
psicologia clínica i de la salut, posteriorment em 
vaig anar especialitzant en l’atenció a la gent 
gran, les demències i altres malalties neurodege-
neratives. Sempre he treballat en aquest àmbit i 
també en l’atenció amb persones amb diversitat 
funcional, tant com a psicòloga com també com 
a directora de diversos serveis... Actualment tre-
ballo a Camallera, al Centre de Serveis d’Àmbit 
Rural per la gent gran i en sóc la directora. 

En què consisteix l’AMPA?
És l’associació de mares i pares d’alumnes de 
l’escola que té com a objectiu principal promoure 
la participació i col·laboració amb les activitats 
educatives del centre. Per exemple, vetllar per la 
qualitat de l’educació a l’escola, facilitar la rela-
ció entre les famílies, la direcció i les professores, 
també proposar activitats, fer suggeriments o 
formular aspectes que les famílies no veuen clars 
en relació al funcionament del centre, col·laborar 
en la gestió o comissions de serveis d’interès com 
el menjador escolar, l’acollida matinal, les activi-
tats extraescolars... 

Per què t’hi vas presentar?
M’hi vaig presentar per poder oferir el meu gra-
net de sorra en benefici de l’escola. L’escola és 
un lloc on els nostres fills hi passen moltes hores 
i a part de continguts més teòrics aprenen tam-
bé a créixer i a fer-se “persones grans”, això vol 
dir madurar, aprendre valors, aprendre a resoldre 
problemes i conflictes.... Confiem a les mestres el 
què més ens estimem, els nostres fills. Per això 

crec que col·laborant amb l’AMPA podem esta-
blir una relació de col·laboració amb l’escola, amb 
la qual hem d’avançar junts per l’educació dels 
nostres fills i filles. 

Com s’organitza i funciona l’AMPA de l’Escola? 
Quanta gent en forma part?
L’AMPA està formada per una Junta, els mem-
bres de la qual es presenten voluntàriament, i 
aquesta representa a totes les famílies. Aquest 
curs 2018/2019 jo en sóc la presidenta (igual que 
el curs passat), la Ingrid Solsona la secretària i 
l’Eric Ros el tresorer. També formen part de la 
Junta 6 persones més i, entre tots, gestionem les 
diferents necessitats. 
Les famílies també participen activament de di-
ferents maneres. Puntualment, donant suport a 
alguna activitat per a la qual es necessiten ma-
res i pares voluntaris, per exemple, organitzant 
activitats per a les celebracions o les dates as-
senyalades, col·laborant en alguna activitat pro-
posada per l’escola (acompanyament en les sor-
tides, portant a terme conferències d’interès...) 
Una altra manera de participació de les famílies 
és assistint a les reunions i assemblees que es 
convoquen per tal d’informar, organitzar activi-
tats, debatre temes d’interès de l’educació dels 
nostres fills... Finalment, les famílies de l’AMPA 
participen fent-se sòcies i és amb aquesta petita 
aportació econòmica anual que l’AMPA pot dis-
posar d’un modest pressupost per realitzar coses 
com les que us comentava. 
Aquest curs, l’AMPA està formada per un total de 
33 famílies, pares i mares de 46 nens i nenes. 

Quantes extraescolars es realitzen a l’escola? Hi 
ha molta demanda?
Actualment hi ha organitzades diverses activitats 
extraescolars; aquest curs, la majoria al migdia i 
només una a la tarda. Algunes d’elles són: zum-
ba + ioga (grup d’Educació Infantil), dos grups 
d’anglès (un d’Educació Infantil i un de Primària) 

EDUCACIÓ
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EDUCACIÓ

i mecanografia i alemany (Primària). A partir de 
gener de 2019 també gestionarem l’acollida ma-
tinal. Els grups són d’entre 5 i 6 nens i nenes. És 
complicat aconseguir un grup mínim de nens i 
nenes per fer una activitat i que alhora hi hagi 
bastant homogeneïtat pel que a les edats. Hi ha 
bastant demanda d’activitats, però no podem or-
ganitzar totes les que voldríem perquè no s’arri-
ba a un grup mínim perquè l’activitat sigui viable 
econòmicament. 

En què col·laboreu amb l’escola i amb l’Ajunta-
ment? I amb el Museu?
Amb l’escola col·laborem en funció de les neces-
sitats que conjuntament detectem i, en funció de 
la participació i disponibilitat de les famílies va-
lorem fins on podem arribar. Per exemple, en les 
celebracions i festes sempre col·laborem organit-
zant alguna activitat o berenar, també en activi-
tats o tallers concrets, un parell de cops l’any en 
fer arranjaments i confeccionar nous elements i 
jocs perquè els nens i nenes puguin gaudir del 
pati a l’hora d’esbarjo. Uns altres moments im-
portants són la Festa de Nadal i la Festa de Final 
de Curs. Per Nadal solem organitzar un berenar 
i un sorteig de productes cedits per a l’ocasió, i 
per Final de Curs, habitualment fem un sopar de 
germanor a la plaça del poble. També es poden 
organitzar durant l’any xerrades d’interès; prope-
rament se’n farà una relacionada amb el Pla de 
promoció de fruites, hortalisses i llet engegat per 
la Generalitat des del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació. Una altra activi-
tat important és la que s’organitza en relació al 
projecte que estan treballant els nens i nenes a 
l’escola. L’any passat, el projecte era Aquí estem i 
vàrem organitzar una bicicletada fins a Palau-Sa-
tor per visitar el Museu Rural i la Torre de les Hors, 
i en tornar a Ullastret, vàrem fer un dinar. Aquest 
any el projecte és Fem una pel·lícula, així doncs 
haurem d’organitzar alguna activitat entretingu-
da en relació amb aquest tema.
L’Ajuntament, ens dóna suport sempre que cal fer 
alguna activitat al poble o a l’escola, cedint taules 
i cadires, el local social... o el què calgui; orga-
nitzant junt amb l’escola el Pessebre Vivent des 
de fa una colla d’anys, també per tirar endavant 
el projecte de l’hort ajudant en els moments que 
cal fer els treballs més feixucs... També setmanal-
ment s’ocupen de tenir arranjat i fer la neteja del 
pati, i realitzar petites tasques de manteniment 
del centre. Amb vista a aquest curs, l’Ajuntament 
també participa perquè es pugui portar a terme 
l’acollida matinal, proporcionant una educadora i 
un ajut econòmic. Finalment, també ofereix una 
educadora de suport en les hores extraescolars 

del migdia, per poder donar una atenció més 
personalitzada als més petits que s’han incorpo-
rat a l’escola aquest any. 
Amb el museu, directament des de l’AMPA 
aquest curs passat i l’actual no hem col·laborat 
tan activament. Se solen realitzar col·laboracions 
directament des de l’escola. 

En ser una AMPA d’una escola rural, creus que 
teniu una relació més directa amb les famílies?
Si, si més no tots ens coneixem i hi ha un trac-
te bastant proper. Compartim amb les famílies la 
proximitat a l’escola, Si són veïns, ja són propers. 
És com una petita gran família, amb més o menys 
mesura tots ens coneixem i sabem una mica més 
o una mica menys dels altres. També fa que els 
sigui més fàcil a les famílies poder trobar un mo-
ment per comentar qualsevol tema a algun mem-
bre de la junta, per exemple....

Quina relació teniu amb les altres AMPA’s de la 
ZER? Realitzeu activitats conjuntes? 
Amb les altres AMPA’s ens trobem a les reunions 
del Consell de Direcció de la ZER i les AMPA’s. 
Compartim experiències, maneres de fer, inter-
canviem idees... tot i que pel fet de pertànyer a 
una ZER i totes 4 escoles (Sant Sadurní de l’Heu-
ra, Cruïlles, la Pera i Ullastret) ser molt properes i 
estar ubicades en zones rurals, en alguns aspec-
tes no tenim res a veure unes amb les altres.
Fins al curs passat, es va organitzar anualment 
una festa de les AMPA’s de la ZER. L’any passat 
la vàrem organitzar nosaltres coincidint amb el 
Festival Indika; vàrem organitzar un esmorzar i 
una gimcana pel poble. A les famílies que varen 
venir els hi va agradar molt. 
Tot i així, qui realitza més activitats conjuntes són 
els alumnes de les quatre escoles. Des de colò-
nies i excursions fins a activitats conjuntes, en 
funció dels grups o els cursos.

Quins aspectes destacaries de la nostra escola?
Les escoles rurals tenen un gran pes dins el sis-
tema educatiu. La nostra és una escola dinàmica 
i de qualitat. Aprenen els continguts a través de 
projectes i aquest és un aprenentatge molt moti-
vador. Un punt clau també és la implicació de les 
mestres, que han de ser molt polivalents, i això fa 
que calgui una bona  organització i sol compor-
tar un alt grau de dedicació. A més les aules són 
multigrau i els mestres especialistes itinerants. 
Aquest any s’han incorporat els nens de primer 
cicle d’educació infantil i això vol dir que a partir 
que compleixen 1 any d’edat, ja poden inscriure’s 
a l’escola; en el mateix centre podran cursar fins a 
6è de primària. Aquesta és una iniciativa que ofe-
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EDUCACIÓ

reix el Departament d’Ensenyament des del 2015, 
a la qual, l’Ajuntament i l’escola s’hi han adherit 
a causa del nombre reduït d’inscripcions a la llar 
d’Infants aquests últims anys. L’AMPA també hi 
va estar d’acord ja que així s’ofereix una alterna-
tiva als pares que tinguin fills en diverses etapes 
educatives i també perquè els nens no hagin de 
marxar del poble si no disposa de llar d’infants. 

Crec també que l’escola dóna vida i futur al nos-
tre petit poble. És un motiu perquè el poble vagi 
creixent i, per tant, no hem de permetre mai que-
dar-nos sense ella. S’ha lluitat molt per aquesta 
escola i s’ha de fer el possible per mantenir-la 
ben viva. 

Quina incidència té l’AMPA en el dia a dia de 
l’escola?
És important, sobretot, per organitzar una mica 
la vida familiar d’alumnes, pares i mares. És a dir, 
organitzem l’acollida, algunes activitats extraes-
colars a la sortida de l’escola i també al migdia, 
les reunions que es fan al centre… Si no hi hagués 
una AMPA a l’escola, crec que hi hauria molts 

temes que no es podrien portar a terme. Tot i 
això, en el que és l’educació, crec que les AMPA’s 
encara no hi juguen un paper molt important. 
Tenim molta feina burocràtica i sobretot “d’apa-
gar focs”. Sí que és veritat que tenim veu i vot al 
consell escolar, però en altres aspectes només 
tenim un paper en què principalment rebem in-
formació.

Tu tens filles que van a l’Escola, oi? Perquè va 
decidir portar-les a aquesta escola? 
Doncs per tots aquests motius que he anat co-
mentant, perquè m’agrada viure en un entorn ru-
ral, jo hi he estat molt feliç i crec que elles també. 
Els vincles que s’estableixen amb les mestres i els 
companys són molt especials. És un lloc de so-
cialització i crec que nens i nenes senten l’escola 
com a seva. També crec que ofereix una escolari-
tat de qualitat, tan pel que fa a l’ambient com a la 
manera d’aprendre...

“Quan ets a l’AMPA, tens la sensació que estàs fent coses per millorar l’educació dels teus fills, i 
de debò, això ‘enganxa’ molt, però també requereix molta dedicació, hores que s’han de conci-
liar amb la nostra vida familiar i laboral… Per això, si som molts, podrem repartir millor les càrre-
gues de treball. En aquesta escola som poques famílies i crec que és un objectiu fonamental que, 
a la nostra comunitat educativa, ens ajudem entre tots”.
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El Museu d’Arqueologia de Catalunya-Ullastret porta 
a terme  accions de millora en l’accessibilitat univer-
sal. En aquest sentit, treballa per tal que els equipa-
ments que conformen la seu d’Ullastret del Museu 
d’Arqueologia de Catalunya (jaciment arqueològic i 
museu), així com els serveis que s’ofereixen, siguin 
més accessibles i inclusius, garantint que totes les 
persones que vulguin, independentment de les seves 
limitacions, tinguin la possibilitat de visitar-lo en unes 
condicions satisfactòries.

Per desenvolupar aquestes accions, el MAC-Ullastret 
es beneficiarà de la feina desenvolupada per la Xarxa 
de Museus de les Comarques de Girona, que elabo-
ra una guia i una eina d’autodiagnòstic que permeti 
conèixer el grau d’accessibilitat present en els mu-
seus gironins, per així poder planificar i realitzar ac-
cions de millora en l’accessibilitat universal d’aques-
tes institucions. En paral·lel, el MAC-Ullastret també 
s’ha adherit al Pla d’accessibilitat turística de la co-
marca del Baix Empordà, impulsat pel Consell Co-
marcal del Baix Empordà, que s’inscriu en l’estratègia 

de garantir uns serveis més accessibles i inclusius a 
tots els turistes.

Dins d’aquesta línia de treball per fer més accessible 
aquests equipaments, el passat dia 6 de novembre, la 
seu d’Ullastret del MAC va acollir una de les sessions 
d’un curs de formació sobre accessibilitat turística 
que ofereix el Consell Comarcal del Baix Empordà. 
Així mateix, dins el marc del Festival Som Cultu-
ra, organitzat pel Patronat de Turisme Costa Brava 
- Girona, es va desenvolupar la visita teatralitzada 
Terra d’indiketes com a una activitat inclusiva per al 
col·lectiu de discapacitats visuals.

D’altra banda, el museu i jaciment arqueològic ja dis-
posa des de fa uns anys d’un recorregut accessible 
per a persones amb mobilitat reduïda, així com di-
ferents dispositius (audiosignoguies, bucle magnètic, 
audioguies per a discapacitats visuals, etc.),  que faci-
liten la visita per a persones amb diversitat funcional. 

El Museu d’Arqueologia treballa per assolir 
l’accessibilitat universal

CIUTAT IBÈRICA
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ENTREVISTA

Ja sé que ets ullastretenc de cap a peus Joan.
Sí, el pare i la mare ho eren tots dos i els meus avis, 
igual. Les àvies no.
Posi que el primer avantpassat meu amb el cognom 
Puig documentat és del 1815.

Tu sí que ets d’Ullastret de bona soca!
I tant! Vaig néixer en aquesta casa i hi he viscut sempre.

Què em pots dir de la teva infantesa ?
Ara pla! El meu primer record és que els reis em 
van portar un cavall de cartaró. Hi vaig jugar tot el 
dia com un desesperat emprò  el vaig deixar a fora. 
Aquella nit va ploure molt i l’endemà el pobre cavall 
estava ensellat, el cartaró s’havia  desfet.
Ja no hi vaig puguer jugar mai més.
Una atra cosa: Una vegada vaig anar amb l’uncle 
‘Ricardo’ al mas Vilar a carregar un sac de trum-
fes. Jo anava assegut a la fusta de redera del carro. 
L’uncle va fotre una vergassada a l’euga, l’euga va 
ventar una trompada al carro i jo vaig caure per ter-
ra, emprò per sort vaig anar a parar a una bassa 
plena d’aiga i no em vaig fer mal.

Què més, Joan ?
Vaig anar a estudi aquí com tothom. Passada la co-
munió solemne vaig anar a l’acadèmia de la Bisbal, 
emprò als 14 anys vaig haver de plegar per ajudar 
els meus pares. Vaig apendre  a fer de pagès. 
Dos anys més tard es va morir el pare. Només tenia 52 
anys i arrossegava una malaltia als pulmons que li ve-
nia d’haver dormit sempre per terra durant la guerra.
Dos anys després es va morir la mare. Tenia 46 anys. 

Què et sembla Lluís?
Molt trist. Continua. Uns mesos més tard, la meua 
germana es va casar i se’n va anar a viure a Ca-
savells. Jo, amb només 18 anys em vaig trobar sol a 
casa. Vaig decidir de presentar-me voluntari pel ser-

vei militar, vaig demanar d’anar al castell de Sant Ju-
lià de Ramis emprò aquell mateix any el van tancar.

I acabat el servei militar, què vas fer?
Casar-me amb la Montserrat. Vàrem tenir la maina-
da, fèiem de pagès, fèiem recuits...

I com és que vas posar el restaurant?
On ara hi ha el restaurant hi vivien uns uncles  meus 
que no tenien fills. Un dia ens van dir que si ens 
en faríem càrrec d’ells, que s’havien fet grans. Ho 
vàrem fer. Ells vivien a dalt i a baix ho tenien buit de 
tot lo de pagès.
Com que la Montserrat i jo anàvem personalment 
a vendre els recuits pels restaurants de la comar-
ca, vàrem observar que això dels restaurants era un 
bon negoci i vàrem decidir de posar-ne un. Els un-
cles hi van estar d’acord. Ho vàrem portar nosatros, 
la Montserrat era la cuinera i la mainada ja ens aju-
daven, emprò també teníem gent llogada. 
Ens va anar molt bé i em vaig retirar als 60 anys.

Vas tornar a fer de pagès?
És que mai ho vaig deixar, ho feia seguir tot. Sem-
pre m’ha agradat.

Joan, tinc molta curiositat per saber què vol dir 
‘Maret’.
A tu t’agraden les coses amb història eh? Maret era 
el cognom d’un home que vivia a la casa de la volta, 
ara en diem can Tibau o ca l’Amàlia. Aquest home 
no tenia fills i va deixar aquesta casa a la noia que 
es va fer càrrec d’ell con va ser vei. Aquesta noia, 
el 1815 es va casar amb en Josep Puig, que era el 
besavi del meu avi. Què te’n sembla?

Molt interessant! I ara què fas Joan?
Doncs mira, faig vida de jubilat. Trebaiut l’hort i les 
oliveres, i a les tardes, amb la Montserrat,  anem a 
jugar a la petanca a diferents pobles. Això també 
ho saps perquè con anem a Ullà juguem davant 
d’aquella casa que hi tens i ens hi has vist.

Oi, és veritat. Ara ve la gran pregunta: Què és el 
que més t’agrada d’Ullastret?
L’edifici que més m’agrada és la llotja, perquè ha 
estat de molta utilitat al poble i perquè aquells dos 
arcs tan amples que hi ha, m’agraden molt. Són 
molt ben fets.
També m’agrada veure el meu poble net i arregat. 
Ara és un poble històric, bonic i conegut.

Hi ha res que no t’agradi del poble?
No hi trobo res que no m’agradi. M’hi agrada tot.

Lluís Xicoira.

Joan Puig Gispert, 
en Joan “Maret”
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L’any 1983, quan l’Olga va acabar a l’escola, no va vo-
ler continuar estudiant. El seu pare, com que no volia 
que anés a córrer carrers, va decidir posar-li un bar, 
un negoci.

Com que ella només tenia 14 anys, els seus pares tam-
bé hi serien. La Remei (la seva mare) a la cuina fent 
entrepans i en Joan (el seu pare), servint als clients. 
L’Olga feia el mateix que el seu pare. S’ha de dir que 
en Joan mai va deixar de fer de pagès. La Gemma, la 
seva germana, també es va afegir al negoci familiar 
durant uns anys.
Com que la Pepita de Can Rigau va plegar, els treba-
lladors que hi anaven a dinar, es van trobar sense sa-
ber on anar. Aquesta gent tenien per costum d’anar 
a fer el cafè a Can Quel cada dia havent dinat i li van 
preguntar a la Remei si els hi faria el dinar. Ella els hi 
va dir que si es conformaven amb menjar el mateix 
que menjaven ells, sí. Van acceptar.

La Remei cuinava a la cuina de casa, que era a dalt 
(on vivia la família). Cada dia hi havia plat únic i mai 
sabien què menjarien. Menjaven al menjador de casa 
seva, tots asseguts a la mateixa taula. El preu se’l 
feien ells.

Amb el temps van venir més treballadors i viatjants 
que demanaven per dinar. En Joan i la Remei van de-
cidir fer més varietat de plats perquè poguessin triar 
una mica. Van treure els vedells i els conills de baix i hi 
van fer una cuina més grossa i moderna, i quan la Lídia 
va deixar la perruqueria, van eixamplar el menjador.

Més endavant van començar a venir barcelonins que 
visitaven el poble i el museu i s’entaulaven al restau-
rant per dinar. Amb aquest augment i varietat de la 
clientela, l’Olga (que ja tenia 20 anys) va decidir fer 
més plats, sempre seguint l’estil de cuina tradicional 
catalana. En aquell moment, Can Quel ja es pot dir 
que era un restaurant.

Quan la Gemma es va casar i se’n va anar a viure a Gi-
rona, l’Olga va agafar personal per servir i ella se’n va 
anar a la cuina amb la seva mare. També per aquella 
època festejava amb en Quim, que a poc a poc els va 
començar a ajudar.

Cada vegada venien més clients perquè Can Quel 
tenia l’anomenada de fer el menjars com abans els 
feien a les cases de pagès. El menjar “d’aquell temps”.

Avui Can Quel és un restaurant molt conegut, allà hi 
ha el caliu del poble, el punt de trobada dels ullastre-
tencs. A la taula dels ‘savis’ s’hi parla de bestiar ( de 
truges, de verres, de verros...), de mals (de gent que 
estan gamats, fotuts o “cardats”), de l’hort (de toma-
teres, de “verenu” pels “taups”...), de motors i també 
un xic de política. A la taula de les ‘missaires’ s’hi par-
la de les coses del poble i “d’altres coses”.
Actualment, la Clàudia, la pubilla de la casa, els ajuda 
sempre que pot ( l’estiu i els caps de setmana). La 
Lídia és a la cuina aportant la seva capacitat de tre-
ball ferm, callat i constant. I en Jordi és més que un 
treballador, és l’ambaixador de la simpatia. 

En Quim seriós i l’Olga divertida, són el seny i la rau-
xa que combinats porten aquest negoci. El futur del 
seu restaurant el veuen molt bé, ja que fent uns bons 
menjars a preus raonables i acompanyats d’un tracte 
familiar, hi haurà Can Quel per molts anys.

Lluís Xicoira.

Restaurant Can Quel 

RACÓ DE L’EMPRESA

L’Olga davant els fogons

En Joan i la Remei, pares de l’Olga
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RECEPTA

Explicació:
Aquesta recepta té una simbologia. A Ossètia (comunitat autòno-
ma del nord del Caucas), tenen per costum fer aquesta recepta en 
ocasió tant de festa com de funeral, com també per a un dinar com-
memoratiu. 
Els ossetis, gent hospitalària i fidels a les tradicions de la seva terra 
pairal, quan fan aquests tres pastissos, hi veuen les tres esferes de 
l’univers:
La primera xirita representa el cel (arv) i el sol (hur).
La segona representa la terra ((jag).
El tercer pastís representa l’aigua (don) i la vida que hi ha sota l’aigua.
Quan mor una persona només fan els dos primers, perquè l’ànima 
puja cap al cel i el cos se’n va cap a la terra.

Ingredients:
(per fer 3 xirites, és a dir per 24 pers.)

- 600 gr. de farina.
- 1 kg. de formatge fresc.
- 200 ml. de llet.
- 250 gr. de kèfir.
- 50 ml. d’oli de girassol.
- 30 gr. de mantega.
- 1 cullerada sopera de sucre.
- 1 cullerada sopera de llevat fresc.
- Un pols de sal.

IRON  XIRITA,
de l’Alëna  Berieva

El.laboració:
1. Escalfem la llet fins que sigui tèbia i hi posem el 
llevat i el sucre sense remenar.

2. En un gibrell hi posem la farina, la sal i el kèfir. 
Després hi afegim la barreja de llet, llevat i sucre. 
Ho barregem bé i la pasta que en surt s’ha de pas-
tar una bona estona fins que no s’enganxi. Amb 
l’oli de girassol untem aquest pa que ens ha sortit.

3.Tapem aquest pa i el posem a prop del foc o 
d’una estufa perquè llevi (un mínim de 2 hores).

4.Quan ja ha llevat en fem 3 parts iguals per fer els 
3 pastissos o xirites.

5. Els estirem fins a donar-los una forma rodona, 
com una pizza de 30 centímetres de diàmetre. Hi 
posem el formatge fresc al mig i després anem re-
collint les vores. Fem com un sac tancat perquè el 
farcit no surti.

5. Els posem tots tres (per separat) cap per avall en 
una plata rodona i els anem estirant fins que ocupin 
tota la plata. Un cop ja tenen la forma rodona que 

volem, els hi fem un forat al centre perquè surti l’aire 
de sota.

6. Escalfem el forn a 200º (amb força a dalt i a 
baix) i quan és calent hi posem els pastissos entre 
3 i 5 minuts

7. Un cop cuits els traurem del forn i els posarem 
en tres plats amples, els untarem amb la mantega 
per sobre i també en posarem un xic al forat del 
mig.

8. Quan s’hagin refredat els posarem un sobre l’al-
tre i ja es poden portar a taula.

9. Si són per a una festa en posarem 3 i si es trac-
ta d’un enterrament, només 2. Esperem que no es 
mori ningú !!

BON PROFIT !
L’Alëna, amb aquesta recepta ens demostra el seu 
sentiment per fer les coses bé.

Montse Carrió.
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“Escric aquesta carta per adreçar-vos unes paraules ara que em jubilo. Han 

estat molts anys obrint els consultoris, passant consulta i anant a les vostres 

cases quan ho heu necessitat. 
Des de ben petita que volia ser metgessa i tinc la sort de poder dir que he 

tingut una vida professional plena: uns anys a l’hospital i després en l’àmbit de 

l’Atenció Primària o sigui treballant de “metge de capçalera” una feina molt 

gratificant, sobretot en l’entorn rural. 
Aquesta figura ha canviat molt en els darrers trenta anys, abans el metge/

metgessa vivia al mateix poble o al poble del costat, cobria les 24 hores, el 

metge sempre hi era. Malgrat els canvis, puc dir que per a mi l’essència del 

metge que hi és sempre no ha canviat, és a dir, la voluntat de tenir la cura inte-

gral d’una persona en l’entorn més pròxim a ella ha resistit l’embat del temps.
Vull dir-vos que m’he sentit ben tractada i respectada per tots i totes en tot 

moment, també pels Alcaldes, que sempre heu tingut en compte les meves 

peticions. No hi ha cosa més gratificant per una metgessa que sentir que algú 

confia en tu, especialment en una cosa tan important com la salut, i espero 

haver estat a l’alçada de les vostres expectatives (així he mirat de fer-ho sem-

pre). Durant aquests vint anys he conegut, dins d’una família, diferents gene-

racions: els avis, els fills, els nets ... i això et fa sentir molt a prop. Així doncs, 

gràcies per la confiança i per deixar-me entrar a casa vostra.Us informo que seguiré passant consulta el dimecres a Cruïlles, Sant Sadurní i 

si per algun motiu necessiteu contactar amb mi, us atendré de bon grat.
I per acabar, dir-vos que aquesta època, que ha sigut part intensa de la meva 

vida, sempre la recordaré com es mereix, gràcies a tots vosaltres.
Una abraçada ben forta,                                                                                                   Helena Badia i Capdevila 

CARTA

Carta de la doctora Helena
Tot seguit us reproduïm la carta que la doctora ens ha adreçat per publicar en aquest BIU. Des d’aquí 
li volem agrair ,en nom de tots, els anys d’atenció i dedicació que ens ha ofert la doctora i la seva pro-
fessionalitat i estimació.

La doctora Helena amb la Marta el dia que van rebre el 
nou material mèdic per al consultori. Material que vam 

comprar l’Ajuntament amb el suport de Dipsalut.

El doctor Yuri Hernández serà qui ocuparà 
el lloc de la Dra. Helena.
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EL CONTE

En Guillem Finet va ser un mes-
tre d’obres nascut a Perpinyà 
el 1632. Durant la guerra con-

tra Espanya que va 
seguir al Corpus 
de Sang, en Gui-
llem va lluitar al so-
metent del Rosse-
lló contra els terços 
castellans d’ocupa-
ció.
Després del dissortat 
Tractat dels Pirineus, 
ell, com tots els habi-

tants de la Catalunya 
Nord, va haver de pas-

sar pel mal tràngol de 
l’ocupació francesa. Al 

cap d’uns anys no ha poder suportar més i el 1666 
se’n va anar a viure a Castelló d’Empúries amb la seva 
dona i els seus fills. En Guillem tenia coneixements 
d’arquitecte i de seguit va trobar feina a la restauració 
de la Basílica. Això, juntament amb la seva honeste-
dat, li va fer agafar una bona anomenada.
Un dia, un representant de l’Ajuntament d’Ullastret el 
va venir a trobar per proposar-li una feina: restaurar 
la llotja (una construcció del segle XIV que ja no tenia 
teulat).
El gener de 1672, en Guillem es va traslladar amb la 
seva família a Ullastret per fer aquesta restauració. 
L’Ajuntament li va proporcionar una casa de franc.
En Finet va fer els planells del nou teulat, va encarre-
gar les teules a una bòbila de la Bisbal i va llogar pale-
tes, fusters i manobres. També va anar a Castellfollit a 
encarregar els cairats (tots van sortit de la Vall d’Hor-
moier). 
Quan va arribar Setmana Santa ja havien reforçat l’arc 
i les tres cases on s’aguanta el teulat. Per Sant Pere, 
tots els cairats, petits i grossos, ja eren posats i en-
caixats. A començaments de juliol van posar les pri-
meres teules. Però va sortir un greu problema: l’Ignasi 
de Cal ‘Queixal’ el manobre més alt i valent, era un 
home molt gelós, desconfiat i batisser. La seva dona, 
la Vicenta, també treballava a l’obra, era la cuinera, 
però també ajudava el mestre d’obres fent d’assisten-
ta a la seva taula de treball.
La Vicenta era la noia més eixerida d’Ullastret i l’Igna-
si, quan sospitava que algú se la mirava, li clavava un 
bon mastegot i a ella un raig de crits. Els homes del 
poble estaven escaldats d’aquest problema constant i 
ja havia renyit amb tots els treballadors de l’obra.
En ‘Queixal’ va notar que la Vicenta havia agafat una 
admiració pel mestre d’obres, sempre educat i ama-
ble. Però a en Guillem no li podia ventar un cop de 
puny; havia de pensar una altra manera de fer-li mal.
Primer va esperar que acabessin de posar les teules 

de mig teulat. Després, una nit s’hi va enfilar i va serrar 
amb molta precisió un dels cairats que sortia del care-
ner. El va serrar tan bé que es va aguantar tot sol. L’en-
demà al matí, quan els paletes van pujar al teulat per 
posar més teules, el cairat serrat va cedir i mig teulat 
es va enfonsar; el paleta que va caure es va trencar 
una cama i un bastaix que hi havia a baix va morir 
esclafat.
En Guillem va veure el cairat sospitosament ben se-
rrat, però no va dir res, ni tan sols quan va venir el 
jutge a veure què havia passat. Una setmana més tard, 
quan van tornar a començar l’obra, en Guillem va or-
denar l’Ignasi que agafés el carro i anés a la Bisbal per 
portar més teules i així tenir-lo lluny de l’obra. Un cop 
va ser fora, va dir als fusters que tornessin a posar el 
mateix cairat ben serrat, però no pas encaixat al care-
ner sinó al costat de l’escala per on pujaven. Tot seguit 
hi van posar les teules i no es va notar res. Tots van 
entendre a qui estava adreçada la trampa. La Vicenta 
no va entendre què feien.
Uns dies després, l’Ignasi no va poder aguantar més i 
de matinada va pujar al teulat per serrar un altre cai-
rat, però en posar-hi els peus va trepitjar el seu cairat 
ben serrat i amb el seu pes va enfonsar el teulat amb 
una fressa molt forta que va despertar tothom.  
El van trobar estassat sota d’un piló de fustes i teules 
amb el coll trencat.
Quan va venir el jutge per aclarir aquesta nova mort, 
va veure que l’Ignasi encara duia la serra a la mà, de-
duint així que ell havia serrat també aquell cairat i que 
en girar-se per baixar havia posat el peu a la seva prò-
pia trampa.
El mossèn va dir que Déu Nostre Senyor l’havia cas-
tigat, la Vicenta es va lliurar d’un home que li hauria 
amargat la vida i en Guillem, d’un corc que li hauria 
arruïnat la feina.
El teulat es va acabar a temps per celebrar-hi Sant 
Llorenç d’aquell mateix any.
En Guillem va agafar pintura vermella i en un cairat 
prim hi va escriure les seves inicials: G.F. i l’any, 1672.
Uns mesos més tard li van oferir una feina a Barcelona 
i se n’hi va anar amb la seva família. Allà hi va viure 
per sempre i va ser reconegut fins a la fi dels seus dies 
com un bon mestre d’obres.
Si teniu curiositat i una escala prou llarga, estintoleu-la 
a la paret de Can ‘Calistro’, pugeu i hi veureu una fusta 
llarga i fosca que s’aguanta amb dos ferros a la pa-
ret. Si us hi fixeu bé veureu que encara s’hi pot llegir 
amb pintura vermella una data: 1672. A la dreta veureu 
dues lletres molt esborrades pel pas dels anys, però 
no es poden llegir. Aquest cairat el van posar allà com 
a record als que van reparar el teulat l’any 1955; ells 
encara hi van poder llegir una G i una F.

Lluís Xicoira.

El Cairat ben serrat
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SERVEIS I AGENDA

Horaris i Serveis Agenda

AJUNTAMENT:
Dimarts, dimecres i divendres,
de les 9h. a les 13 h.   Tel. 972 75 77 67

CONSULTORI MÈDIC:
De 9 a 10.30 h. dimarts i divendres
Tel. consultori: 972 76 19 18

URGÈNCIES (general): 112
Mossos (La Bisbal) : 972 54 18 85
Agents Rurals (La Bisbal): 972 64 20 61
Bombers (La Bisbal): 972 64 01 11
CAP La Bisbal: 972 64 38 08. 
Per concertar visites: 972 60 92 22
Sarfa: 972 64 09 64
Taxis: 902 41 41 49
Consell Comarcal Baix Empordà: 
De dilluns a divendres de 9 a 14 h.
Tel. 972 64 23 10  -  consell@baixemporda.cat

Museu d’Arqueologia de Catalunya-Ullastret:
Obert de dimarts a diumenge.
Tel. 972 17 90 58  -  mascullasatret.cultura@gencat.cat     

Nadal

Properes dates de la deixalleria mòbil, si-
tuada a l’aparcament de la rotonda de la 
carretera: 17 de  gener 

Deixalleria mòbil

14 de desembre
Pessebre vivent 

24 de desembre
Caga tió i patge reial a la plaça Garbina

25 de desembre
Missa de nadal

5 de gener de 2019 
Visita dels Reis d’Orient a les cases

AMB AQUEST BIU US 
OBSEQUIEM AMB UN 
CALENDARI DEL 2019

Ajuntament d'Ullastret
Telèfon: 972 757 767

Fax: 972 755 284
ajuntament@ullastret.cat

RESUM  FOTOGRÀFIC

Fotografies: Ajuntament d’Ullastret
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Correu electrònic de l’Ajuntament:  ajuntament@ullastret.cat web: www.ddgi.cat/ullasatret

Bones Festes 
i feliç 2019

Des de l’Ajuntament
us desitgem unes 

NO OBLIDEM 
QUE UN NADAL MÉS 

TENIM PRESOS 
POLÍTICS I EXILIATS


