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El poble d’Ullastret batega 
amb força

Ullastret batega amb força i ho demostren ac-
tivitats com les de la Festa Major, en què un 
alt nombre de ciutadans han participat de ma-
nera entusiasta. La Festa Major, tot i la pluja, 
que va fer canviar el format d’algunes activi-
tats, es va acabar amb un èxit de participació. 
Des de la Nit Jove, que va arrencar amb mal 
peu per les dificultats dels grups que havien de 
tocar (els tècnics de so van advertir de perill 
d’electrocució a causa de la humitat deixada 
per la pluja que va caure el dissabte a la tar-
da i al vespre), però que va acabar amb no-
table, gràcies al saber fer del DJ Torrebruno, 
fins al sopar popular, el diumenge, que es va 
poder celebrar a la plaça en part i que va ha-
ver d’acabar a l’interior del local social. Això si, 
amb la panxa plena, l’ànim no va decaure i la 
gresca va continuar fins a la matinada, amb la 
música d’en Joan i l’Anna. Els altres dos dies 
de la festa, inclosa la diada de Sant Llorenç, 
el temps va acompanyar i es van poder dur 
a terme totes les activitats tal i com estaven 
previstes. I encara no hem acabat: l’octubre vi-
nent, els dies 3 i 4, tindrà lloc el cap de setma-
na cultural dedicat als ibers, a la seva història i 
tradicions, per al qual ja es fan els preparatius 
necessaris. Serà una altra oportunitat perquè 
el poble gaudeixi i també perquè se senti or-
gullós d’exportar els seus valors a l’exterior.

Nota de la redacció: Aquest butlletí no pot publicar fotografies de mainada sense l’autorització expressa dels 
pares. Si els pares de nens i nenes que surten en les imatges no han donat el consentiment explícit a l’Ajuntament 

per a la seva difusió, les cares de la mainada són difuminades perquè no puguin ser reconegudes en públic, tot 
plegat en compliment de la llei orgànica de protecció de dades. 
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‟Vull començar aquesta carta agraint a totes 
les persones que van votar la llista de CiU en 
les eleccions municipals del 24 de maig el seu 
suport per poder continuar amb el nostre pro-
jecte a l’Ajuntament. I també vull deixar clar 
als veïns i veïnes que no ens van votar que 
la nostra acció de govern serà per a tothom, 
sense distincions. El nostre no és un projecte 
que parteixi de zero, sinó que ja portem dues 
legislatures anteriors confeccionant i executant 
accions que han fet que Ullastret sigui el poble 
que és ara. L’equip per al mandat 2015-2019 
està preparat per assumir qualsevol repte, però 
no vull deixar d’agrair la feina feta a d’altres re-
gidors que han passat per l’Ajuntament i ens 
han ajudat a avançar, com és el cas de la 
Judit Mascarós o la Xènia Gasull, i a tots els 
col·laboradors que han cregut en nosaltres. 

Iniciem el mandat             
preparats per als reptes

Josep Miquel Gatius, alcalde d’Ullastret

■■■

                                                   LA CARTA DE L’ALCALDE
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Tots plegats podem ajudar a tirar endavant Ullastret i Catalunya!”

al consistori és positiu des del punt de vista de la diversitat en les opinions i, espero que també, pel que 
fa a la col·laboració conjunta en tots aquells temes que es plantegin en benefici del nostre municipi.

D’altra banda, recordem que aquest és un any d’eleccions. El 27 de setembre anirem a les urnes per 
escollir el nou govern de la Generalitat i, implícitament, decidir sobre el futur de Catalunya. A Ullas-
tret, sempre hem estat compromesos amb el dret a decidir dels catalans i amb un nou escenari per al 
país, basat en la seva independència. La majoria de veïns i veïnes del poble es mostren obertament a 
favor d’aquest avenç i ho demostren fets com ara els resultats de la consulta popular del 9 de novem-
bre del 2014, en què gairebé totes els ullastretencs que hi van votar van decidir que volen un país in-
dependent. Des de l’Ajuntament, continuem en la mateixa línia, formant part de l’Associació de Munici-
pis per la Independència, donant suport a les resolucions del Parlament a favor d’aquest objectiu i 
aprovant les mocions que calguin per mostrar la nostra clara predisposició a aconseguir un país lliure.

En faig un balanç positiu, d’aquestes eleccions. 
Vam superar de 29 vots la llista de Treball i 
Compromís, i vam aconseguir quatre regidors. 
I això no és producte de l’atzar, sinó de la for-
mació d’una llista amb persones competents 
i que s’estimen Ullastret, disposades a treba-
llar a fons pel poble. Personalment, crec que 
l’entrada de tres regi dors de Treball i Compromís



FESTA MAJOR 2015

Diversió i convivència, en la Festa 2015

El taller de danses va oferir una exhibició. A la dreta, Mari Torres, coordinadora del taller, rebent un ram de flors d’agraïment, de mans de l’Eudald Cateura.
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El grup de danses, acabant la seva exhibició amb l’actuació dels més petits. El ball de bastons, mostra de precisió i coordinació.

El tercet Samara va acompanyar l’ofici solemne de Sant Llorenç. El concert de la Festa Major, a càrrec del grup vocal Vox, va omplir l’església.



FESTA MAJOR 2015

Prop de 180 persones van assistir al sopar popular de la festa, que es va poder fer a la plaça fins a l’hora del postre, quan va començar a ploure.
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Desplegament de paraigues quan la pluja començava a caure. La festa, animada pel duet Joan i Anna, va continuar a l’interior del local social.

Èxit de la convocatòria del Fangball. A l’esquerra, participants amb els organitzadors, l’Ernest i en Martí, i l’alcalde. A la dreta, un moment d’un partit.

Ballada de sardanes amb la Bisbal Jove, a la plaça Garbina. La cantada d’havaneres va anar a càrrec del grup Voramar, i el cremat, d’en Lluís Xicoira.



FESTA MAJOR 2015

La Festa de l’escuma es va fer a la pista poliesportiva. A la dreta, els guanyadors del Concurs de dibuix, amb el jurat i l’alcalde, Josep Miquel Gatius.

La pluja del dissabte 8 d’agost va impedir l’actuació, per motius de seguretat, dels dos grups previstos a la Nit Jove, però el DJ Torrebruno va animar la nit.

El Teatre dels Pares va tornar a arrencar les rialles de grans i petits. Van representar una versió molt especial de La rateta que escombrava l’escaleta.
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SOCIETAT
Sopar popular per la revetlla de Sant Joan

Prop d’un centenar de veins i veïnes d’Ullastret van celebrar la revetlla de Sant Joan plegats, amb un sopar popu-
lar que, a causa de l’amenaça de pluja, es va fer al local social (inicialment estava previst a la pista poliesportiva).

Final de curs del taller de memòria i de la gimnàstica
Els alumnes del taller de memòria i de les classes de gimnàstica dolça van cloure els respectius cursos 2014-
2015, amb reconeixements i presents a les seves monitores: Teresa Martín, del taller de memòria, i Jenny Here-
nas, de la gimnàstica. Les dues activitats estan subvencionades per l’organisme Dipsalut de la Diputació de Girona.

Un any més, el dia de Corpus es va celebrar el 
Concurs de Rams, que va tenir una participació no-
table, amb 12 rams elaborats per 9 concursants. 
El primer premi se’l va endur Esperança Serra; 
el segon, Juanita Ventura, i hi va haver una men-
ció especial per a Fina Reig. També hi van parti-
cipar Anna Ma Gatius, Nuri Parals, Joan Domè-
nech, Lídia Artigas, Rosa Gispert i Natàlia Callís.
A la fotografia, el jurat amb alguns dels participants.
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Bona participació en el Concurs 
de Rams del dia de Corpus



                                                    
ELECCIONS MUNICIPALS 2015

Les eleccions municipals del maig van dibuixar un 
ajuntament amb set regidors i governat per CiU
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Diferents imatges del dia de les eleccions a Ullastret.

La llista de CiU, encapçalada per Josep Miquel Gatius, 
va superar de 29 vots la de Treball i Compromís per 
Ullastret-AM, encapçalada per Martí Agustí, en les elec-
cions municipals celebrades el 24 de maig. CiU va obte-
nir 116 vots i Treball, 87. D’un cens de 229 electors, en 
van votar 204 i es va registrar 1 vot nul. Així, van sortir 
escollits 7 regidors: 4 de CiU i 3 de Treball. Respecte de 
les eleccions del 2011, Ullastret ha augmentat el nombre 
de regidors de 5 a 7, perquè la població ja ha superat 
la barrera de 250 habitants empadronats; el dia de les 
eleccions n’hi havia 289. CiU, doncs, va rebre l’encàrrec 
de la majoria dels votants de tornar a formar govern. 

L’Ajuntament es constituïa amb nous regidors

A l’esquerra, el jurament del càrrec per part dels regidors del govern. A la dreta, el regidor de més edat, Martí Agustí, entrega la vara a l’alcalde.

El dia 30 de juny es constituïa el nou Ajuntament d’Ullastret i uns dies després, tenia lloc el ple de nomena-
ment del cartipàs del govern. Josep Miquel Gatius era proclamat alcalde un cop més, mentre que Gerard Cateu-
ra era nomenat primer tinent d’alcalde i regidor d’Ensenyament i Esports; Santi Saló, segon tinent d’alcalde i 
regidor de Serveis, Via pública i Protecció Civil, i Marta Solés Coll, tercer tinent d’alcalde i regidora de Cultura, Ciu-
tadania i Joventut. A l’oposició, els regidors de Treball i Compromís: Martí Agustí, Anna Canals i Sandra Paradeda.



                                                     CULTURA

Continuen els preparatius pel cap de setmana dels ibers

L’Ajuntament, el Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC)-Ullastret i els ciutadans que col·laboren en el pri-
mer cap de setmana cultural sobre el món iber que tindrà lloc al municipi, els dies 3 i 4 d’octubre vinents, conti-
nuen amb els feixucs preparatius de l’esdeveniment. S’elaboren els vestits que portaran els voluntaris participants, 
s’enllesteix el material pels tastets de cuina ibèrica i s’ultima el programa d’activitats que els visitants d’Ullastret tin-
dran a la seva disposició durant aquest cap de setmana dedicat a la gastronomia, la tradició i la cultura dels ibers.

En aquestes imatges, el director del MAC-Ullastret i del jaciment, Gabriel de Prado, dóna indicacions a gent del poble que s’ocupa de l’elaboració 
dels vestits ibers. A la dreta, la regidora Marta Solés i Josep M. Saló presenten una mostra de la vestimenta dels ibers.

Conferència sobre els  cranis enclavats. La 
cabeza cortada, símbolo de la muerte suprema en la Ga-
lia meridional, va ser la conferència que el Dr. Bernard 
Dedet, director de recerca del Centre National de la Re-
cherche Scientifique, va fer el 23 de maig, al local social,  
en el marc de  l’exposició Els caps tallats d’Ullastret. 

Nova revista d’arqueologia. Desperta Ferro 
Edicions va presentar, a la seu del MAC-Ullastret, el 
mes de juny passat, la seva nova revista Desperta Fe-
rro Arqueologia  i Història, una publicació destinada a 
acostar els lectors al passat mitjançant la disciplina de 
l’arqueologia. El primer número està dedicat al món iber.
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Retirada dels obstacles de ferro. L’Ajuntament 
ha fet retirar els obstacles de ferro col·locats el 2012 al 
voltant de part de la muralla. Els obstacles no convencien 
ni els veïns ni l’Ajuntament ni el Departament de Cultura, 
de manera que seran substituïts, probablement  aquest 
setembre vinent, per nous elements que impedeixin 
l’aparcament arran de muralla (declarada bé d’interès 
cultural nacional), però millorin l’estètica de l’espai i 
les condicions per a la circulació de vianants. A la foto-
grafia, operaris retirant els obstacles, a finals de juliol.



Festival de final de curs de l’escola L’Estany

Gran nit de Champions a Ullastret, el 6 de juny

La llar d’infants tanca el curs amb música i teatre

La llar d’infants L’Estany Petit va cloure el curs amb un espectacle de música i teatre, al local social, en el marc del 
taller Musinfant, dirigit per les educadores Cristina Ferrer i Mònica Sàbat, amb subvenció de la Diputació de Girona.

L’escola L’Estany  va celebrar el seu final del curs 2014-2015 
amb un exitós festival, que va incloure (com recullen aques-
tes imatges) actuacions dels alumnes dels diferents cursos i 
també d’un grup de pares i mares, que van representar una 
conte teatralitzat, basat en la pel·lícula Frozen, de Disney.

SOCIETAT
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Granja Cinegètica Saló-Darder
Lluís Xicoira

En Joan Saló va començar a treballar als 14 anys fent 
de cambrer a Platja d’Aro. A l’estiu, a l’hotel Costa Brava, 
i a l’hivern, a la discoteca Madox. Als 17 anys va tornar a 
casa a fer de pagès (a Matajudaïca); diu que allà treballa-
ven 400 vessanes i que també anava a bosc a fer treballs 
forestals. Molts anys més tard, en Rovira de Casavells  li 
va donar tres faisans (un mascle i dues femelles), van criar 
i en Joan hi va veure un negoci força rendible. Es va deci-
dir a portar les vaques que tenia a Mata cap a Ullastret, on 
ara hi ha la seva granja. Això va ser l’any 1982. A l’estable 
buit hi va posar la granja cinegètica. Es va posar en con-
tacte amb unes quantes societats de caçadors per vendre 
tot l’aviram que criava (guatlles, perdius, faisans...). De 
mica en mica va aprendre a criar totes aquestes aus. Es 
veu que el faisà i la  guatlla són de més bon criar que la 
perdiu, perquè aquesta quan canvia les plomes sol agafar 
coccídia (una mena de diarrea), que les mata, i els cal 
un tractament. També és propensa a agafar tènies i s’han 
de descucar. Els faisans tenen un inconvenient i és que, 
quan es barallen, es fan sang i es maten. Com que el ne-
goci anava bé, cada cop tenia més feina i l’Anna Maria (la 
seva dona) i en Jordi (el seu fill), també s’hi van posar a 
treballar. L’any 2000 va plegar de les vaques, hi va portar 
les aus i va adaptar els estables per a la granja cinegètica 
tal com és ara. En Joan cria unes 8000 aus que ven a 
unes 20 societats de caçadors (entre elles la d’Ullastret). 
Si engrandís el negoci tindria més clients, però als seus 63 
anys diu que no es vol embolicar amb més clients, perquè 
uns són massa lluny, d’altres volen massa aus, d’altres en 
volen poques i sovint, no surt a compte. El client de més 
lluny és la societat de caçadors de Tordera. Ara fa 5 anys 
que ja no cria guatlles, després que el Departament de 
Medi Ambient ho va prohibir; les guatlles de cria venen 
de fora (del Marroc sobretot) i quan les deixen anar, es 
barregen amb les autòctones. Actualment en Joan treba-
lla unes 250 vessanes (la major part a Ullastret), on hi fa 

En Joan Saló a la seva granja, en un moment de ple vol de les perdius.

el menjar (userda, blat, blat de moro, ordi i triticale); les 
aus només mengen pinso quan són petites (fins als dos 
mesos). Cada dia comença a les 7 del matí. Primer se’n 
va a controlar les aus petites (revisa les estufes, els abeu-
radors, les incubadores etc.). Llavors, si és estiu, se’n va 
a regar el blat de moro o a segar els cereals i l’userda. Si 
és a l’hivern, fa d’altres feines com anar a portar les aus 
a les societats de caçadors (ha d’agafar centenars d’aus 
d’una en una; si són milers, s’hi passa tota la nit!). Em re-
corda en Joan que cada any cull prou menjar per a totes 
les necessitats de la granja i el cereal que sobra, se’l ven.
El greu inconvenient de la granja són els enemics de les 
aus com els ocells rapinyaires (aligots, xoriguers, garses 
i d’altres, però també guilles, gats bornaixos, rates i ratin-
yols). Els pitjors són els ocells rapinyaires, fan molt de mal 
i estan protegits. Cada cop ha de posar més xarxes i més 
sistemes de protecció nous. El futur d’aquestes granges el 
veu negre perquè afirma que Medi Ambient «només posa 
impediments en tot». Amb tot i això, ell fa aquesta feina 
molt a gust i la continuarà fins que es jubili, encara que 
hi hagi tants d’inconvenients. Voldria que el seu nét s’hi 
engresqués; ell n’hi ensenyaria i això el faria molt content.

En el que portem d’aquest any, 
l’Ajuntament ha portat a terme 
diferents actuacions municipals 
subvencionades, en part, per la 
Diputació de Girona. Entre les 
activitats, hi ha la sega de marges en 15 quilòmetres, amb 
una subvenció de 1.814,10€. També, la Diputació ha fet 
una aportació de 4.375 euros per al curs 2014-2015 de 
la llar d’infants, quantitat que serveix per cobrir una petita 
part de les despeses de funcionament i manteniment. 

El dia 10 de maig  va tenir lloc la V Bicicletada d’Ullastret. 
Els participants van fer la ruta Ullastret-Llabià-Ullastret. 

                                                     EL RACÓ DE L’EMPRESA (9)
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Subvencions de la Diputació per a la 
llar d’infants i la sega de camins



Lluís Capellà 
«Ullastret m’agradava més “avantes”; era més tranquil»
►Lluís, tu sí que ets un ullastretenc de soca-rel, no?
«Sí, vaig néixer en aquesta mateixa casa on som ara.»
►Què t’agrada recordar de quan eres petit?
«Ara pla! No ho sé... buenu sí, que anava amb d’atres vai-
lets a Sant Andreu a parar ballestes i aquella àvia que vivia 
allà estava tant contenta de rebre visites que ens feia una 
paiellada de trumfes viues amb xuies.»
►Ets el primer entrevistat que no se’n enrecorda de la 
guerra...
«Home, sí i no, perquè tenia gairebé 4 anys i em van 
quedar gravades al cap unes explosions molt fortes: Bum! 
Buuum!. Devia ser el pont de Tarruella.»
►Què més feies de petit?
«Què més? Doncs ajudava el meu pare a fer de pagès. Jo 
encara vaig llaurar amb bous. Per anar a l’estany, els fèiem 
pujar pel Torrecuques i baixar per sota Sant Andreu. També 
teníem carro, carreta i tartana.»
►Sempre vas treballar a casa ?
«Ui manyac! Vaig anar a jornal a d’atres cases del poble 
i també a can Pau de Canapost, a can Saló de Mata... 
També vaig fer de manobre un parell d’anys, emprò no 
m’agradava. Vaig trebaiar a Obres Públiques i tampoc 
m’agradava (massa brut). M’agradava més anar a les 
excavacions amb el senyor Oliva, que era molt bon home 
i bo pel poble. Allà on vaig trebaiar més anys va ser a can 
Sunyer, repartint sacs de farina.»
►I on anaves?
«A tot arreu, a les fleques dels pobles de per aquí al voltant  
i també a les cooperatives de Sabadell, Terrassa, Barcelo-
na... Començava a les 4 de la matinada i em fotia un fart 
de traginar sacs de 80 quilos tot el dia.»
►I no t’adormies conduint tan cansat?
«Sort en vaig tenir dels carajillos.»
►La feina de pagès, la feies igual?
«Ui manyac! Tot això ho feia la Paquita, que és molt 
trebaiadora. Jo hi anava els dissabtes i els diumenges. 
També ens ajudàvem molt amb en Joan “Quel”, que érem 
molt amics. Això ja ho saps.»
►On vas conèixer la Paquita?
«A la Festa Major de Palau. Aquest any n’ha fet 50 que 
ens vàrem casar. T’ho he dit mai que tenia una Guzzi? 
Desemprés, em vaig comprar aquesta Vespa que tinc aquí 
i desemprés, un 4L. L’any de la fred anava en moto a Sant 
Climent, a fer de manobre, i em posava diaris al pit dins la 
jaqueta per no tenir tanta fred.»
►Has treballat molt...
«On vas a parar! Me’n fotia uns gecs! Emprò sempre m’ha 
agradat anar a fer xefles i tiberis amb els amics del poble a 
la barraca d’en Domènech, i amb la família als restaurants 
de per aquí. El menjar que més m’agrada són els cargols. 

A dalt, Josep 
Capellà, actual-

ment. A baix, 
de més jove, 

feinejant amb el 
tractor.

Ja fa 17 anys que estic jubilat, emprò, entre l’hort i les 
oliveres, la Paquita i jo estem sempre enfeinats.»
►I d’Ullastret, què me’n dius?
«Que m’agradava més avantes, era més tranquil.»
►Què és el que més t’agrada del poble?
«La presó! Tots aquests mangants que corren per aquí 
robant i fent mal, haurien de ser allà dins fermats amb 
aquell jou de ferro al coll i a les mans. També m’agrada 
el sopar popular, el dinar dels veis, el teu cremat, el 
tiberi del dimecres de cendra, l’esmorzar de Sant Pere 
Màrtir i anar a missa.»
►I què no t’agrada ?
«Estic fart de tants gossos que caguen i guisen a tot 
arreu i a totes hores. A les Miralles no s’hi pot passejar 
perquè et desafien. Tampoc m’agrada la desunió del 
poble.»
►Algun record, per acabar?
«Que con em van posar el marcapassos, em van 
portar amb helicòptero de la Bisbal a Girona, i allà ja 
m’esperaven amb les estisores esmolades.»
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                                                     L’ENTREVISTA. Lluís Xicoira



Lavi “Lula”
L’avi “Lula” va néixer el 1840 a can Pallissons de l’ Estartit. Als 14 anys ja acompanyava el seu pare i el seu oncle 

a fer corall al nord d’Àfrica, però la seva il·lusió era ser navegant i anar pel món. L’any següent, el seu pare el va 
enrolar a la naviliera Rosés de Barcelona. El senyor Rosés feia transports marítims entre l’Estat Espanyol i Amè-
rica. En “Lula” es va embarcar en el vaixell que feia la línia Barcelona - La Havana - Veracruz. Com li agradava la 
vida de mariner! Enfilar-se al pal major per desplegar o replegar les veles, esterrajar la coberta cantant amb els 
altres mariners, escoltar els més vells explicant naufragis o batalles navals, conèixer altres països, veure balenes, 
taurons...

Ajudant al cuiner va apendre a cuinar, el capità li va ensenyar de lletra i un mariner 
li va ensenyar a tocar l’acordió (que va heretar). Van passar els anys i cada cop que 
arribava a Barcelona enviava una carta a casa (el capellà la llegia a la família); la 
resposta la tenia molts mesos més tard, quan tornava d’Amèrica. Aquestes cartes van 
engrescar el seu germà “Xiscu” a embarcar-se en un altre vaixell d’en Rosés, el que 
anava a les Filipines. Cap dels incovenients de la navegació (temporals, baralles entre 

mariners, tràfic d’esclaus...) podien més que el plaer de la llibertat i de tenir un amor 
a cada port. Però tot va canviar quan va agafar unes febres tropicals que el van 
obligar a deixar la navegació. Com que ja tenia 35 anys, va decidir tornar a casa. 

Un cop a l’Estartit, va veure que en “Xiscu” s’havia casat, que a la Meda hi havia 
un far, que uns cosins seus que havien fet fortuna a Cuba s’havien fet dues ca-

ses col·lonials bessones al carrer Santa Anna i ara es feien dir “maricanus”.
Per guanyar-se la vida anava a pescar amb el seu pare ja força gamat 
i com que era un noi alegre, interessant i generós, tothom volia la seva 

companyia. Anava a la taverna amb l’acordió a cantar amb els pesca-
dors, que també escoltaven enlluernats les seves explicacions. Totes 
les noies del poble volien ser la seva xicota, el veien eixerit, educat i 
modern (duia una gorra de capità amb una cinta al clatell, un gec de 
mariner i una arrecada). Com que va poder triar, es va casar amb la 

Modesta de can Pere dels “burrus”, la més bonica del poble.
Quan es remenava el tràgul i feia mal temps, els pescadors apedaça-

ven l’ormeig, feien nances, xarlons, pedrals..., però ell se n’anava a la 
taverna a tocar l’acordió i parlar del Carib a aquells homes que mai ha-

vien sortit del poble. La Modesta s’emprenyava molt; ella no volia un 
tratlirot per marit, volia un home que estés per ella i per la filla que te-
nien. El caràcter de la Modesta es va tornar més agre i sempre li fotia 
crits. En “Lula” es va fer amic del capità Martínez, el comandant de la 

guarnició de la Meda. Es deixaven llibres (en “Lula” era l’únic del poble 
que en tenia) i parlaven de les colònies. Quan el 1890 els militars es van 

retirar de la Meda, en Martínez li va proposar que si tant malament vivia amb la seva 
dona, anés a viure a la Meda, a la casa on ell havia viscut. En “Lula” va acceptar i s’hi 

va establir. El seu pare ja era mort i a en “Xiscu” li van haver de tallar mig peu d’una infecció per haver trepitxat un 
cargol de punxa; ara anava de patró en un veler de Sant Feliu que duia corallers a les illes de Cap Verd. En “Lula” 
pescava tot sol a la Meda, es venia el peix i ho donava gairebé tot a la seva furiosa dona. Mai més va tornar a la 
taverna; tocava l’acordió tot sol dalt de la Meda, on només en “Carilsus”, el farer, l’escoltava. Aquest tenia un ramat 
de cabres i va fer venir de pastor un nen de 7 anys de l’Estartit que es deia Bernat; en “Lula” va compartir la casa 
amb en Bernat. Als seus 60 anys anava perdent la vista, i en “Carilsus” i en Bernat l’ajudaven tant com podien, 
però com que cada cop s’hi veia menys i ja no podia pescar, se’n va anar a veure la seva filla (ja casada i enmai-
nadada) perquè l’arreplegués, però la filla el va rebutjar. L’avi “Lula”, amb la poca vista que li quedava, va agafar 
el llagut i aprofitant que feia un bon ventet de garbí, se’n va anar a Roses. Essent allà, va demanar als pescadors 
que l’ajudessin a treure el llagut de l’aigüa per portar-lo més amunt, on els cops de mar no hi arribessin. Allà el van 
trabucar, tal com ell els va demanar, per fer-se una casa. Les dones de Roses, en veure un vell cec, afamat i tocant 
l’acordió mentre plorava, cada dia li portaven menjar, de tant en tant roba i d’altres coses que podia necessitar. Mai 
el van deixar abandonat, ja que no va voler anar a l’asil dels vells. Un dia d’hivern, el van trobar mort abraçat al seu 
acordió, que tanta felicitat li havia donat.

                                                      EL CONTE. Lluís Xicoira  
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Els remeis de la Trini Bramon (1)

Rap gratinat, de la Rosa Gispert

Ingredients:
●Un rap de 2 kg.
●1 kg. de trumfes
●Un pot de conserva de 
tomàquet casolà
●Dos pebrots verds
●Un porro gros
●Una albergínia
●Un pot de maionesa
●Sal, pebre, farina, sucre i vi 
blanc

                                              

Trini Bramon, una noieta de 91 anys alt-empordanesa que va arribar a Ullastret fa 51 anys. Arribo després de la migdia-
da i la Trini ja m’espera amb la llibreta vermella (una relíquia que té des de fa més de 50 anys), amb una rialla innocent 
que la transporta a aquell temps en què els remeis eren la solució a molts problemes. Alguns dels remeis són records i 
altres els té apuntats, amb una lletra preciosa. Aquí en publiquem una part. En el següent BIU, en publicarem la resta:

►La mare, quan erem petits, ens donava aigua de perruca de blat de moro per orinar.

►Pels animals? M’enrecordo que anàvem a llaurar amb un parell d’eugues collades amb 
un jou i quan tornàvem, cap a les 11 (l’1 d’ara), feia molta i molta calor, i els animals pobrets 
arribaven del coll nafraaats! La meva feina de cada dia era picar i xafar carbó, i quan arribava 
el bestiar els hi rentàvem tot aquell mal ben nèt i els hi posàvem la pols de carbó que fèiem 
nusatrus; posàvem caliu en una olla, tapat, ofegat, i quan s’apagava del tot, era el carbonet.

►Quan una euga havia de pollinar, fer-ne un de petit, m’enrecordo que un ratu abans la 
meva mare li feia una ampolla plena de cafè i li posava dos ous dexeitats, i li donàvem per-
que tingués més ànims, perque havia d’anar molt depressa, sinó es moria l’animal.

►Con paria una truja li feien un brou de pa: com un caldo amb pa, un bon raig d’oli d’oliva, una fulla de bleda, una 
ceba..., perquè pogués anar de ventre,com una persona!, Si, es cuidaven molt bé les bèsties, si, si,… 

►I les vaques, con tenien mamitis, se’ls hi untava en el braguer greix, ben passat. I con es feien mal als peus, 
perquè empassegaven per exemple, els hi fèiem una cataplasma de blanc d’Espanya. Jo també m’hi rentava les 
espardenyes de treneta blanques amb el blanc d’Espanya, per nar a estudi.

►I quan les vaques agafaven glossopeda, els hi posàvem cals; els peus ben molls amb cals.

►Quan els nens tenien mal de panxa, els hi anava molt bé draps al ventre molls d’aigua timolada (a la farmàcia).

La Rosa Gispert, autora 
d’aquesta recepta

                                                     LES RECEPTES D’ULLASTRET (2), per Montse Carrió
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                                                     REMEIS CASOLANS (2), per Lola Puig

Elaboració:
●Tallem el rap a rodelles, les salpebrem i les enfarinem                                                              

●Tallem les trumfes també a rodelles, hi posem sal i les 
fregim una mica en una paella. Les posem en un plat 

amb paper de cuina perquè s’eixuguin.

●Pel sofregit posem l’albergínia, el porro, els pebrots i el 
tomàquet a coure amb poc foc (ho salpebrem i ensu-
crem). Un cop cuit hi afegim un raig de vi, quan el vi 

s’ha evaporat hi posem la maionesa i ho passem tot per 
la batedora.

●A la plata del forn, primer hi posem les trumfes, al 
damunt hi va el rap i per sobre de cada rodella hi posem 

una bona cullerada de sofregit.
Ho gratinem al forn a 180º durant 5 minuts.

Bon profit!

►I per rentar els ulls, amb aigua bòrica (també de farmàcia).

►Con s’estava costipat, fèiem perfums de flor de saüc. Es posava la flor de saüc seca sobre el caliu i aquell fum 
tenia un perfum que curava el costipat.



•Ajuntament: Dimarts, dimecres  i divendres,                                 

de les 9 h. a les 13 h.  Telf.: 972 75 77 67                                                                        

•Consultori mèdic: Dimarts al matí, doctora; divendres  

al matí, doctora i infermera. Telf.: 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 de la Bisbal:  972 64 38 08

•Sarfa: 972 64 09 64

•Taxis: 902 41 41 49

•Consell Comarcal del Baix Empordà:                                                                                   
de dilluns a divendres, de 9h a 14:00h.                                                                                                                                          

Telf: 972  64  23 10 consell@baixemporda.cat                                                                                                                                             

•Museu d’Arqueologia de Catalunya-Ullastret: 

Obert de dimarts a diumenge.  Telf: 972 17 90 58                                                                                     

macullastret.cultura@gencat.cat

Deixalleria mòbil

Propera data de la deixalleria mòbil, situada a 
l’aparcament de la rotonda de la carretera:

15 d’octubre

La Maria Ribas Frigola complia 100 anys de vida i era homenatjada

La veïna d’Ullastret Maria Ribas Frigola va complir 100 anys el 6 d’agost 
passat i, a banda de les celebracions familiars, va rebre, a casa seva, pre-
sents de la Generalitat i de l’Ajuntament. La directora dels Serveis Territo-
rials de Benestar Social i Família a Girona, Montserrat Roura, li va entregar 
la  Medalla Centenària de la Generalitat i li va portar unes paraules de re-
coneixement per escrit de la consellera de Benestar Social i Família, Neus 
Munté. L’alcalde, Josep Miquel Gatius, va entregar un ram de flors a la Ma-
ria, visiblement emocionada, i li va llegir una dedicatòria. La Maria, que va 
néixer a Sant Climent de Peralta, va venir a viure a Ullastret quan es va ca-
sar amb l’Eusebi Marull, ja fa més de setanta anys. Moltes felicitats Maria!

Ruta Jose Pla a Ullastret

20 de setembre i 11 d’octubre

                                                     SOCIETAT
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SERVEIS I AGENDA

Horaris i telèfons Agenda

Diferents imatges de l’homenatge a la Maria Ribas. A l’esquerra, part de la família amb Montserrat Roura, Josep Miquel Gatius i el Pare Jordi. Al 
centre, Roura i Gatius amb la Maria. A la dreta, l’alcalde llegint l’escrit dedicat a l’homenatjada i, a baix, Roura entregant-li la Medalla Centenària.

12:00 h

La Fundació Pla i el MAC Ullastret organitzen vi-
sites guiades per conèixer les impressions que 
tenia  l’escriptor empordanès Josep Pla sobre els 
valors patrimonials, arqueològics i culturals de la 
ciutat ibèrica del puig de Sant Andreu. Per infor-
mació i reserves, contacteu amb el MAC Ullastret: 
Tel.: 972 17 90 58 - macullastret.cultura@gencat.cat



  Correu electrònic de l’Ajuntament:   ajuntament@ullastret.cat                                          web:  www.ullastret.cat

Festes i celebracions. Les imatges mostren dos moments de celebració col·lectiva de veïns i veïnes 
d’Ullastret, al voltant dels anys cinquanta del segle passat. A dalt, una ballada de sardanes prop de l’església. 
A baix, una sortida al jaciment arqueològic del puig de Sant Andreu. Fotografies: Fons Família Marull-Reig.

                                                   LA MEMÒRIA FOTOGRÀFICA


