
d'Ultramort

Revista Municipal d'Ultramort

Desembre 2019 • Número 22



Desembre 2019 • Número 22

E
l

 C
a

m
p
a

n
a

r
 •  

R
e
v
is
ta

 d
'U

lt
r
a
m
o
r
t

2

2 Serveis

3 Salutació

4 Informació municipal

7 Activitats

13 Història

21 Els més petits

22 Nouvinguts

24 Natura i territori

28 Medi ambient

30 Art i cultura

32 Àlbum fotogràfic

34 Salut

H RARIS D'INTERÈS

 AJUNTAMENT: Dilluns i dimecres de 10 h a 14 h

 CONSULTORI MÈDIC: 
 Medecina general (Dra. Milagros del Pozo): 

Dm. 9 h a 10 h i Dv. 10.30 h a 12.30 h

 INFERMERIA (Sra. Consol Peracaula): 
Dv. 10.30 h a 11.30 h 
(Es recomana programar les consultes 
al Tel. 972 64 38 08)

 RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES: 
Dll., Dmc. i Dv. a la matinada.
RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS (segons necessitats)
DEIXALLERIA MÒBIL 3-4 VEGADES L'ANY

 SARFA:
Línia Palafrugell - Figueres
Direcció Figueres
Laborables: 9.26 h, 11.26 h, 16.26 h, 18.26 h
Direcció Palafrugell
Laborables: 10.49 h, 12.49 h, 17.49 h, 19.49 h 
Línia l’Escala – Girona
Direcció Girona
Tots els dies: 10.32 h, 20.17 h
Laborables: 7.17 h, 14.47 h, 17.02 h
Direcció l’Escala
Tots els dies: 9.58 h, 19.43 h
Laborables: 13.43 h, 16.28 h, 18.43 h

AMPOLLES DE GAS BUTÀ (REPSOL)
 Servei de repartiment a domicili, els dimarts, a Ultramort
Per fer la comanda cal trucar abans dels dimarts al telèfon 972 17 01 01

Edita: Ajuntament d'Ultramort 
autor portada: Serenó Fotògraf
rEdacció i coordinació pEriodística: Carles B. Gorbs
MaquEtació i dissEny: Martí Riu
producció: Gorbs Comunicació
iMprEssió: Impremta Pagès
dipòsit LEgaL: GI-616-98

Amb la col.laboració de: 

Els continguts i de les opinions expressades als articles 
signats que es publiquen en aquesta revista són obra dels 
seus autors  L'Ajuntament d'Ultramort, com a editor, no 
se'n fan en cap cas ni a cap efecte responsable.

La reproducció total o parcial del contingut d'aquesta 
publicació per qualsevol mitjà requereix un permís previ 
per escrit de l'alcaldia d'Ultramort. 

Serveis i telèfons d'interès sumari

TELÈFONS D'INTERÈS
Ajuntament .................................................................................972 76 91 61
Jutjat de Pau ...............................................................................972 76 91 61
Consultori mèdic .......................................................................972 76 91 61
Farmàcies: Parlavà ....................................................................972 76 91 29
 Verges .................................................................... 972 78 00 34
Urgències (CAP la Bisbal) ...................................................... 972 64 38 08
Programació de visites Hospital Palamós .............  902 07 79 72
Creu Roja (Torroella de Montgrí) ..........................................972 76 11 11
Creu Roja (Palafrugell) ........................................................... 972 30 09 92
Consell Comarcal del Baix Empordà ...................................972 64 23 10
Mossos d'Esquadra ..................................................................................... 088
Bombers ......................................................................................................... 085
SARFA ...........................................................................................972 30 02 62
Parròquia (Verges) .....................................................................972 78 01 08
Hospital J. Trueta de Girona ................................................. 972 20 27 00
(habitacions) .............................................................................. 972 22 49 55

Urgències (Hospital Palamós)...972 60 00 03
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Salutació

Ajuntament
d'Ultramort

E
n aquesta nova legislatura i des d’aquest nostre petit poble 

emprenem dos projectes culturals que es van començar a gestar 

ara fa ja uns anys. El primer és l’edició d’un llibre que expliqui 

i faci una recopilació de la nostra pròpia història. D’aquella història 

més local i quotidiana, la font de la qual serà aportada pels mateixos 

ultramortencs i ultramortenques que, amb el seu testimoni, ajudaran 

a recollir –amb la seva transmissió oral–  diversos episodis del nostre 

passat. És un llibre necessari i útil, editat de forma àgil i rigorosa alhora, 

que ens explicarà i recordarà un Ultramort des d’un vessant, econòmic, 

polític, cultural i, sobretot, social.

Per altra part, com ja heu pogut veure, hem apadrinat els nostres propis 

gegants: la Mei i en Miró. Amb aquest apadrinament, que no deixa de 

ser també, en certa forma, un bateig, col·laborem amb la cultura popu-

lar i tradicional del país i, alhora, fem un homenatge, un tribut, a les 

figures de la Mei i en Miró, a totes aquelles persones senzilles, humils 

i treballadores d’Ultramort, d’ara i de temps passats. I per això hem 

agafat com a referència dues persones afables, alegres, xistoses, discre-

tes... que estimaven el seu poble i que eren estimades per tothom. Em 

refereixo a la Remei Paretas Bahí, la Mei, i en Joan Mascarreras Carbó, 

en Miró. Així doncs, hem decidit que els nostres gegants, que ja formen 

part del nostre actiu cultural, no fossin ni personatges de llegendes, ni 

reis, ni princeses... com es feia originàriament, sinó personatges més 

nostres i que representessin a tot el nostre col·lectiu humà.

Per acabar, només em queda dir-vos que procuraré estar al costat i a 

disposició de tots vosaltres amb la mateixa il·lusió que sempre durant 

aquests quatre anys vinents. Alhora, us desitjo que tingueu unes bones 

festes i un molt bon any nou! 

M. Gràcia Serrats i Paretas
Alcaldessa
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informació municipal

RESULTAT ELECCIONS GENERALS 
DEL 28 D’ABRIL DE 2019

Vots: 135

CANDIDATURES         VOTS
Esquerra Republicana de Catalunya-Sobiranistes (ERC-Sobiranistes)  54

Junts per Catalunya-Junts (JxCAT-Junts)     30

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)     17

Front Republicà (Poble Lliure, Som Alternativa, Pirates, Front Republicà)  15

En Comú Podem – Guanyem el Canvi (ECP-Guanyem el Canvi)   11

Ciutadans – Partido de la Ciudadanía (C’s)       3

Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA)         2

Izquierda en Positivo (IZQP)         1

Partido Popular / Partit Popular (PP)        1

VOX             1

Vots: 131 – Paperetes nul·les: 1

CANDIDATS    SIGLES    VOTS
Jordi Martí Deulofeu   ERC-Sobiranistes   72

Elisenda Pérez Esteve   ERC-Sobiranistes   56

Josep Quintana Caralt   ERC-Sobiranistes   51

Josep Maria (Jami) Matamala i Alsina JxCAT-Junts    41

Josep Maria Cervera i Pinart  JxCAT-Junts    29

Laura Karina Corsunsky i Zeitune (ind) JxCAT-Junts    23

Ferran Camas Roda    PSC-PSOE    16

Paulino Gràcia Montañez  Front Republicà (Som Alternativa) 16

Maria Josefa (Pepa) Celaya Armisen PSC-PSOE    15

Xavier Rangel Martínez  PSC-PSOE    14

Gemma Triedo Salvador  ECP- Guanyem el Canvi  14

Marta Domènech Gràcia  ECP- Guanyem el Canvi    8

Wilder Alfonso Palacio Pineda  ECP- Guanyem el Canvi    7

Bernat Doria i Fornells   Ciutadans       3

Nagore García Pintado  Ciutadans      3

María Paz García Moreno  Ciutadans      3

María Ángeles Olmedo Delestal PP       2

Elisabet Cortés López   PP       2

Jonatan Muela Pajares  PP       2

M. Pilar Fernàndiz Jordà  PACMA      2

Isabel Ramos Sierpes   PACMA      1

Luis Pradas Amat   PACMA      1

José Luis Rodríguez Ruiz  VOX       1
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informació municipal

RESULTAT ELECCIONS MUNICIPALS 
DEL 26 DE MAIG DE 2019

RESULTAT ELECCIONS AL PARLAMENT 
EUROPEU DEL 26 DE MAIG DE 2019

Vots: 166 – Paperetes nul·les: 6 – Paperetes en blanc: 2 

CANDIDATURES         VOTS
Miquel Pallés Blanco       81

Lydia Farreras Galí      77

Maria Gràcia Serrats Paretas    73

Sergi Oller Piferrer      70

Pompeyo Oliver Robau     69

Jaume Paretas Ferrer     68

Anna Maria Ruiz Blanch     62

Francisca Pilar Galmes Martínez    57

Víctor Fernández Carbó               46

David Moreno Carriedo       1

Vots: 166 – Paperetes nul·les: 6 – Paperetes en blanc: 2 

CANDIDATURES         VOTS
Junts per Catalunya – Lliures per Europa      78

Esquerra Republicana de Catalunya – Ara Repúbliques    34

Partit dels Socialistes de Catalunya  (PSC-PSOE)    13

Unides Podem Canviar Europa         7

Partido Popular           4

Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía        2

Iniciativa Feminista           1

Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA)         1

Actúa (PACT)               1

Pirates de Catalunya – European Pirates        1

M
UN

IC
IP

AL
S

PA
RL

AM
EN

T 
EU

RO
PE

U

TxU - TE (Independents)
1. Maria Gràcia Serrats Paretas
2. Pompeyo Oliver Robau
3. Lydia Farreras Galí
4. Sergi Oller Piferrer

REGIDORS ELECTES SEGONS L'ESCRUTINI

UU - AM (ERC-AM)
1. Miquel Pallés Blanco
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informació municipal

RESULTAT ELECCIONS GENERALS 
DEL 10 DE NOVEMBRE DE 2019

Vots: 126

CANDIDATURES         VOTS
Junts per Catalunya- Junts (JxCAT-Junts)            42

Esquerra Republicana de Catalunya-Sobiranistes (ERC-Sobiranistes)         36

Candidatura d’Unitat Popular – Per la Ruptura (CUP-PR)           22

En Comú Podem – Guanyem el Canvi (ECP-Guanyem el Canvi)          12

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)              8

Partit Popular (PP)                 3

Ciutadans – Partido de la Ciudadanía (C’s)              2

Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA)                        1

Vots: 131 – Paperetes nul·les: 1

CANDIDATS    SIGLES    VOTS
Elisenda Pérez Esteve   ERC-Sobiranistes   45

Josep Quintana Caralt   ERC-Sobiranistes   44

Josep Maria (Jami) Matamala i Alsina JxCAT-Junts    43

Jordi Martí Deulofeu   ERC-Sobiranistes   42

Josep Maria Cervera i Pinart  JxCAT-Junts    41

Laura Karina Corsunsky i Zeitune (ind) JxCAT-Junts    41

Marta Domènech Gràcia  ECP- Guanyem el Canvi  13

Gemma Triedo Salvador  ECP- Guanyem el Canvi  11

Wilder Alfonso Palacio Pineda  ECP- Guanyem el Canvi  10

Xavier Rangel Martínez  PSC-PSOE      7

Ferran Camas Roda    PSC-PSOE     7

Maria Josefa (Pepa) Celaya Armisen PSC-PSOE      7

Míriam Pujola Romero   Ciutadans       3

Vito Vicente García Galán  Ciutadans      3

María Paz García Moreno  Ciutadans      3

María Ángeles Olmedo Delestal PP      3

Daniel Ruiz Pérez   PP       3

Sebastián Mateo Herrero  PP       3

Albert Benítez Hugas   PACMA      3

Maria Rosa Blasco Prim  PACMA      3

Álex Martínez Ramos   PCTC       2

Jesús Osorio Hernández  IZQP       1
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El Caga Tió

Quaranta anys d'ajuntaments 
democràtics

Dijous Gras

Revetlla 
de Sant Joan

activitats

D’acord amb les festes de Nadal 
i seguint la tradició, el 22 de 
desembre de 2018 es va realitzar 
una xocolatada amb el Caga Tió 
al Centre Cívic on va participar 
tota aquella mainada del poble 
que va assistir-hi. 

La Diputació de Girona va celebrar, a Santa Coloma de Farners, un 
dinar commemoratiu dels quaranta anys d’ajuntaments democràtics. 
A aquest acte, al qual va acudir l’alcaldessa d’Ultramort, M. Gràcia 
Serrats, es va voler refermar, per part de la Diputació representada pel 
seu president, Miquel Noguer, el compromís de cooperació amb els 
municipis i també per fer un reconeixement públic a totes aquelles 
persones que, havent estat elegides, dirigeixen o van dirigir els ajun-
taments de la demarcació. 

El 28 de febrer es va portar a 
terme, al Centre Cívic, la cele-
bració del Dijous Gras. Aquesta 
celebració va constar d’una boti-
farrada a la brasa, pa amb tomata, 
aigua, copa de cava i coca, tot al 
preu de cinc euros. 

El diumenge 23 de juny, com ja és 
habitual i tradicional, es va celebrar la 
Revetlla de Sant Joan, al Centre Cívic, 
on va haver-hi coques i cava per a 
tothom que va assistir-hi. A més, tots 
aquells que van voler es van portar el 
sopar, i van tenir a la seva disposició 
taules i cadires. 

GORBS
Comunicació - Edicions

629 151 930 · cgorbs@gorbs.cat
www.gorbs.cat
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activitats

Castanyada

Festa Major d'Estiu
La Festa d’Estiu d’enguany en va encetar, el divendres 5 
de juliol, amb la mostra de dansa “Llocs-Moviment” que 
es va fer a la plaça del poble. 

L’endemà, dissabte, a les nou del vespre, es va celebrar 
un sopar popular al Camp d’Esbarjo que va comptar amb 
un acompanyament musical i, al final del sopar, música 
amb viu amb servei de bar.

La Castanyada es va fer, el dia 31 d’octubre, al Centre Cívic, amb una men-
jada de castanyes per a tots aquells veïns i veïnes que van assistir-hi. 

Diumenge, a les nou del matí, al Camp d’Esbarjo, es 
va portar a terme, com cada any, la gran concentra-
ció de Motos Clàssiques anteriors a l’any 1970, on 
es va realitzar el típic esmorzar per a motociclistes 
i acompanyants. A les dotze es va celebrar l’Ofici 
Solemne amb acompanyament musical. I, a la tarda, 
la festa dels més petits: la Festa de l’Escuma i tobo-
gan d’aigua. 

Sopar popular amb l’actuació grup Bona Harmonia.

Sopar popular 6 al camp d’esbarjo.

Esmorzar per a motociclistes i acompanyants 
en la concentració de Motos Clàssiques.Festa infantil amb l’escuma i el tobogan d’aigua. 

Concentració de Motos Clàssiques.

—fa salut—
PLAÇA DE LA CONSTITUCIÓ, S/N

17133, ULTRAMORT
606 084 922 OSTEOPATIA

618 918 755 FISIOTERÀPIA
WWW.ELCENTRE.NET
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Festa de Santa Eulàlia

Exposició de fotografies d’Ildefons Clos “Pobles i Canigó”.

activitats

La festa de Santa Eulàlia d’enguany es va encetar el dis-
sabte dia 7 de desembre amb els jocs de taula al Centre 
Cívic i, posteriorment, amb la inauguració de l’exposició 
de fotografies d’Ildefons Clos “Pobles i Canigó”, amb els 
audiovisuals Canigó i Foc.

L’endemà, diumenge, la festa va continuar, a les 12 hores, 
amb la Missa solemne amb acompanyament musical. En 
finalitzar la missa, a la plaça de l’Ajuntament, es va cele-
brar la trobada per a l’apadrinament dels gegants amb 
l’assistència de les colles geganteres i grallers de Corçà 
i de l’Estartit.

Seguidament, va haver-hi un aperitiu per a tothom, al 
recinte del Centre Cívic.
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activitats

Els gegants d’Ultramort

A aquest acte, va intervenir, a més de l’alcaldessa d’Ul-
tramort, M. Gràcia Serrats, el president de la Coordina-
dora de Colles Geganteres de les Comarques Gironines, 
Jordi Segura Soro. 

Tanmateix, la Mei i en Miró van ser apadrinats pels 
gegants i gegantes en Lluís i en Julià de Corçà i en Xiscu 
i la Remei de l’Estartit. També en aquest esdeveniment 
es va repartir un fulletó commemoratiu d’aquest apa-
drinament i que es va repartir entre tots els assistents.

Així doncs, a Ultramort ja tenim els nostres gegants, 
que representen a la població d’Ultramort. Si en prin-
cipi els gegants de diverses localitats representaven a 
reis, nobles i personalitats ben rellevants, posteriorment 
i, sobretot últimament en diferents viles, fan els gegants 
com a referent a algunes persones o col·lectius als quals 
se’ls reconeix una certa trajectòria i se’ls hi vol retre un 
tribut, un petit homenatge.

En aquest sentit, a Ultramort, doncs, hem agafat la Mei 
i en Miró, dos personatges d’una determinada època i 
que, en certa manera, ens representen a tots nosaltres, 
a tots els veïns i veïnes d’Ultramort. Són dos personat-
ges reals, senzills, treballadors i del poble, com molts de 
nosaltres.

En realitat, però, qui eren la Mei i en Miró?

El passat dia 8 de desembre, dins de la festa de Santa Eulàlia, es va portar a terme 
l’apadrinament dels gegants d’Ultramort, la Mei i en Miró. 

La Mei era una persona entranyable, afable, de conversa 
i somriure fàcil. Una persona que transmetia alegria, que 
li agradava llegir, les flors, menjar cargols els diumenges i 
escoltar la ràdio i mai, absolutament mai, criticava a ningú.

Es podrien explicar moltes anècdotes i vivències. Només 
en citarem, per posar un exemple, un parell. La Mei 
es feia ella mateixa els davantals de pedaços de roba 
de colors i presumia que d’aquesta manera “anava a 
la moda”, com també el seu mocador de cap foradat 
perquè així, segons deia, “tenia aire condicionat”.

La Mei va treballar i es va dedicar, fins que va poder, a 
les tasques de casa, al camp, cuidant l’aviram... i al que 
feien moltes de les dones d’aquella època.

La Mei va morir l’any 2012.

La Mei (Remei Paretas Bahí) 
va néixer a Foixà (quan Ultra-
mort pertanyia a aquest 
municipi de Foixà) l’any 1917, 
filla de Sebastià Paretas i 
Gràcia Bahí. La Mei va tenir 
vuit germans/es: la Maria, 
la Pepa, en Pep, en Joan, la 
Marina, en Francisco, la Vic-
tòria i en Lluís.

Després de Foixà va venir a 
viure a Ultramort, on anys 
més tard es va casar amb en Joan Condom Prats, també 
d’Ultramort. Vivien a ca l’Esteve o a can Xarlan. Van tenir 
una filla, la Maria Dolors Condom Paretas.
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activitats

En Miró (Joan Mascarreras 
Carbó) va nàixer a Ultramort 
també l’any 1917, fill de Quim 
Mascarrerras i Lluïsa Carbó. 
En Miró va tenir cinc ger-
mans/es: en Joan, en Martí, la 
Lola, la Fina i la Montserrat.

En Miró no va tenir una vida 
senzilla. Va ser reclutat per 
anar a la guerra on va par-
ticipar en la Batalla de l’Ebre i, posteriorment, va ser 
empresonat per les tropes franquistes i portat a León, 
primer, a Sant Marcos, i després a la Corunya i a Melilla.

Posteriorment, després de complir la pena i fer el servei 
militar obligatori, va tornar a Ultramort i es va casar 
amb Teresa Casas Serrats el dia 5 d’abril de 1946. Fruit 
d’aquest matrimoni van tenir un fill: en Quim Mascar-
rerras Casas, en Miró petit, com se’l coneix, nascut el 30 
d’abril de 1947.

En Miró petit, que ha continuat la professió del seu pare 
i, per tant, ha fet també de paleta, ens recorda que el 
mitjà de transport del seu pare, sobretot per treballar, 
era la bicicleta i que anava fins a l’Estartit, Cornellà de 
Terri, la Bisbal...

En Miró era també una persona afable, alegre, discreta i 
molt estimada pel poble. Com la Mei, no s’enfadava amb 
ningú ni criticava a ningú. A més de fer de paleta li agra-
dava molt ballar i la lectura, llegia molt: diaris, llibres...

Era una persona que estimava al poble, el seu poble.

En Miró va morir l’any 2011.

El gegant i la geganta una realitat

L’Ajuntament d’Ultramort —que ja tenia capgrossos—
va proposar ara fa uns tres anys la construcció dels 
gegants. Durant tot aquest temps s’han anat modelant 
i construint fins aquest apadrinament que, de fet, ha 
estat com un bateig oficial.

L’apadrinament i bateig dels gegants d’Ultramort, la Mei 
i en Miró, representen als veïns i veïnes d’Ultramort en 
les persones de la Remei Paretas Bahí (la Mei) i d’en Joan 
Mascarrerras Carbó (en Miró), ja que eren dues perso-
nes, discretes, afables que sempre tenien alguna sortida 
bondadosa i alegre, i que eren estimats i estimaven al 
seu poble.
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activitats

La construcció dels gegants ha estat obra de Guzmán 
José Rico González-Novo i que també va fer els cap-
grossos, la parella d’avis, en Paulí i l’Eulàlia, i l’Ultravíu, 
mascota de les festes d’Ultramort que, per cert, té la 
particularitat que el miris des d’on el miris, ell també et 
mira a tu. 

En definitiva, ja tenim els gegants! 

Fotos: SERENÓ FOTÒGRAF
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història

Anar i venir, comprar i vendre
Som al Pedró. Des d'aquí la vista és extraordinària. És dels llocs que convida a pensar 
que l'Empordà i el conjunt del país és afortunat: el Pirineu, el Canigó, el cap de Creus, 
Cadaqués, Sant Pere de Roda, Empúries, les Medes, el Montgrí, element identitari com 
cap d'altre d'aquest paisatge. Què més es pot demanar? Que no bufi gaire fort la tra-
muntana i que plogui quan cal.

APUNTS DE LA NOSTRA HISTÒRIA

«Sant Marc, santa Creu,
santa Bàrbara no ens deixeu»

A questa era una de les peticions que es feien al 
Pedró, quan entorn del tres de maig, festivitat de 
la santa Creu, es feia la cerimònia de benedicció 

del terme, com era tradicional a la majoria dels pobles. 
El mossèn sortia de l'església revestit amb la capa pluvial 
i darrere seu es formava la processó que caminava fins al 
Pedró, per beneir el terme. En el cas d'Ultramort aquest 
pedró no commemora cap gesta especial, ni és exacta-
ment una creu de terme com passa en altres indrets, tot 
i que sobre la roca hi ha clavada una creu de ferro. És un 
monument religiós format per un bloc de pedra que en 
altres pobles o ciutats, en lloc de tenir-hi una creu, hi 
tenen una imatge religiosa.

Quan la processó arribava al capdamunt del Pedró, tro-
baven la creu guarnida amb flors i garlandes teixides 
amb esparreguera que les dones havien preparat dies 
abans. Es recitaven oracions als quatre vents per dema-
nar la protecció del terme, la del poble i els seus habi-

tants, la dels sembrats i contra llamps i tempestes. En 
acabar, es tornava a l'església mentre es resava un Te 
Deum d'acció de gràcies.

L'any 2002 es va arranjar el paviment del Pedró d'Ultra-
mort per consolidar-lo i se'n va enjardinar l'espai.

Més enllà dels límits del terme, la rodalia d'Ultramort la 
formen pobles com ara Corçà, Foixà, Palau-Sator, Par-
lavà, la Pera, Rupià, Sant Sadurní de l'Heura, Serra de 
Daró, Ullastret i Vullpellac, pobles amb els quals com-
parteix fets històrics, problemes i solucions, serveis... 
Actualment les distàncies són molt curtes: fer deu, 
quinze km amb cotxe és un no res i tot queda molt a 
prop. Però quan els kilòmetres es feien més llargs perquè 
s'havien de fer amb mula, amb carro, cavall o a peu, era 
una altra cosa. I hi havia moments en què forçosament 
calia desplaçar-se una mica més lluny que a la rodalia 
del poble. 

La Bisbal és la capital de la comarca del Baix Empordà. 
Què la va fer capital? La casualitat? La tradició? Una 

Benedicció del Pedró amb mossèn Miquel, l’any 1934.

ordre? No hi ha uns criteris definits 
per determinar la capitalitat d'una 
comarca. De fet, és el resultat d'un 
conjunt de factors geogràfics, soci-
als, econòmics, històrics... que ho 
acaben determinant. Quan es va 
definir el mapa comarcal de la Gene-
ralitat Republicana l'any 1931, Pau 
Vila, el geògraf a qui se li va fer l'en-
càrrec de fer l'estudi i la proposta, 
preguntava per determinar quina 
població havia de ser la capital: On 
aneu a comprar? I els habitants dels 
pobles que hem anomenat i d'altres 
anaven a comprar a la Bisbal el dia de 
mercat, els divendres. I ve de lluny: 
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el rei Jaume II, el Just, va concedir 
el permís de celebració de mercat 
els divendres l'any 1322. No va 
ser, però, fins passada la Guerra 
del Francès, l'any 1810, que els 
camins es van fer una mica més 
segurs i aquesta regularitat d'anar 
a mercat va començar a ser una 
certesa. L'any 1833, la Bisbal va 
ser nomenada cap de partit, la 
qual cosa volia dir que, a més de 
mercat, hi havia gestions adminis-
tratives a fer.

La Victòria Paretas, veïna d'Ul-
tramort, explicava a la revista 
El Campanar: “El pare i la mare 
anaven a mercat a la Bisbal amb 

autocar, era entorn de l'any 1925. Feia serveis de mer-
cats setmanals, no era una línia de servei regular. Els 
divendres cobria la línia de mercats des de les Olives-
Garrigoles fins a la Bisbal d'Empordà. Se sortia a les set 
del matí i parava a Vilopriu, Colomers, Jafre, Verges, 
Ultramort, Parlavà i Rupià. Durant la guerra civil, els 
autocars van ser requisats i en acabar, les coses ja no 
van ser el mateix.

Mercat de la Bisbal a la Plaça Major entorn del 1915. Foto: Ferran Damians i 
recoDer / aFcec (arxiu FotogràFic centre excursionista De catalunya)

el carret i tornant ens portaven pa blanc. En fèiem festa 
major, perquè el que fèiem a casa era molt moreno i no 
tan bo. Hi havia qui no tenia carret i llavors agafava el 
cistell i anava a vendre allò que tenia a peu”.
 
Una altra manera d'arribar a mercat era amb autocar. 
La família Pou de Garrigoles-les Olives va emprendre 
l'activitat de transport de viatgers amb la compra d'un 

Mercat de la Bisbal quan els negociants feien els tractes a sota les Voltes. El primer de la dreta que 
porta boina, és en Joan Oller Coll, de la Bisbal, pare de les germanes Oller, entre elles la Glòria.
FotograFia De Francesc català roca, Del llibre guia De catalunya (Josep pla)

L'estació de tren de Flaçà queda a prop d'Ultramort, 
sis kilòmetres a peu per carreteres petites i quinze 
si s'hi vol anar amb cotxe. Allà hi arriba i en surt 
el tren de la línia Tarragona-Barcelona-Portbou. 
Hi va arribar per primera vegada l'any 1887 amb 
l'obertura del tram Girona-Figueres. En l'actualitat 
encara és una bona opció arribar a l'estació amb 
bicicleta o cotxe, aparcar i agafar el tren.

Lluís Masclans, veí d'Ultramort, ha deixat tes-
timoni de la seva vivència d'infant quan feia 
el viatge de Barcelona a Ultramort a la revista 
El Campanar núm. 9 i explica: “Dels primers 
anys cinquanta em queden imatges dels trens 
de carbó. Recordo com des d'un mes abans de 
venir que preparàvem el viatge, que fèiem una 
vegada l'any, el mes d'agost. Sortíem de l'estació 
de França amb una intensa olor de fum i carbó. 
Arribàvem a Flaçà de nit i baixàvem del tren a 
la carrera per no perdre la Sarfa que ens porta-
ria fins a Ultramort. La Sarfa sortia del cafè del 
davant de l'estació, amb les maletes carregades 
a la teulada i fent sonar aquell xiulet tan carac-
terístic que tothom reconeixia”.
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També l'any 1887 es va inaugurar la línia del tren de via 
estreta, el tramvia amb motor a vapor del Baix Empordà, 
que va començar amb el tram Flaçà-Palamós i que havia 
de fer d'enllaç amb la línia de ferrocarril Barcelona-
França. Més endavant hi va haver estació i parada a la 
Bisbal i Palafrugell, un tram especialment interessant per 
als comerciants de suro. També tenien estació la Pera-
Púbol-Rupià, Corçà... Quan el tren arribava a Girona, un 
ramal continuava cap a Banyoles. El trenet circulava 
per la mateixa carretera que bicicletes, carros, cotxes 
i persones, cosa que va provocar nombrosos accidents i 
ensurts. Era un tren una mica de fireta, tant és així que 
una cançó molt popular n'explicava les deficiències:

El tren pinxo de Banyoles
és el més bonic que hi ha,
fet de llaunes i cassoles 
i barrets de capellà.
Quan es troba una pujada
ja s'atura a mig camí,
dóna temps al maquinista
d'anar a beure un got de vi.

 
I encara que la cançó anomeni "el tren pinxo de Banyo-
les", parlem del mateix tipus i la mateixa línia de tren. 
Quan va esclatar la Guerra Civil el servei va ser requisat 
per l'autoritat militar. I quan la guerra es va endurir, les 
estacions de Palamós i la Bisbal van quedar pràctica-
ment destruïdes pels bombardeigs. Els ponts també van 
quedar en ruïnes. Impossible continuar. L'any 1945 es 
van fer uns estudis per tal de recuperar i modernitzar la 
línia, rehabilitar-la i fer-la de via ampla de Flaçà a Pala-
mós. L'Estat no hi va mostrar gens d’interès. 

Qui ha facilitat l'enllaç entre els pobles de la comarca ha 
estat la SARFA, l'empresa creada l'any 1921 per tres empre-
saris d'autobusos: Ribot, Font i Artigues, que van constituir 

la Societat Anònima Ribot, Font i Artigues (SARFA). L'any 
2000 la societat va ser adquirida per SARBUS, que manté el 
servei d'enllaç, entre els pobles de la comarca. Dues línies, 
la línia Palafrugell-Figueres i la de l'Escala-Girona tenen 
parada d'anada i tornada a Ultramort. 

Perduren les carreteres petites ben integrades en el medi 
rural i que segueixen el trànsit dels antics camins que 
comunicaven els pobles entre si. Algunes carreteres estan 
senyalitzades per a la pràctica del cicloturisme o marca-
des com a ruta d'espais naturals. Potser el principal eix 
viari del Baix Empordà i el Baix Ter és ara la comarcal 
C-31, que travessa de nord a sud i uneix la Tallada de 
l'Empordà amb Verges, Torroella de Montgrí i Pals.

Ara que les infraestructures viàries són ràpides i prou 
segures, el concepte de centralitat de cap de comarca ha 
minvat i ha canviat. Palamós, Torroella, la Bisbal, Girona 
són ciutats on la gent d'Ultramort hi acut per diverses 
raons, siguin mèdiques, administratives, comercials o 
laborals. I pel que fa al comerç, les formes de vida han 
canviat tant que en una casa treballadora pot ser més 
còmode i fàcil anar a comprar a les nou de la nit a una 
gran superfície que a les deu del matí a la Bisbal, com 
es feia abans. I com sempre, n'hi ha uns que hi surten 
guanyant i uns altres perdent. 

Anna Carbó i Perich, la Nita Paulí, va tenir una botiga 
a Ultramort durant molts anys. En una entrevista feta 
per Abel Font a la revista El Campanar, la Nita expli-
cava: “Teníem grans bocois de vi, hi veníem blat de moro, 
civada, ordi i de tot per als animals. Ho oferíem tot a 
granel. També disposàvem de fideus i pastes de tota 
mena, esclops, espardenyes, caixes de tabac, cera, ciris, 
conserves, garrafes de licors, etc. (...) Tot això es venia 
amb unes mesures ben diferents de les actuals. Per exem-
ple, per al gra hi havia la mesura del quartà; per als líquids 
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hi havia el mitxot, que equivalia a cinc litres, o el mallal, 
que són quinze litres. També veníem tot tips de corda, i es 
mesurava amb la mitja cana (quatre pams). (...) Jo trobo 
trist que a poble, amb una botiga tan petita ens posin un 
"pago" tan elevat. Haver de pagar autònoms i el sistema 
de mòduls és massa per a una botiga com aquesta. Ara ja 
no hi tenim la vida i per així cap jove no s'hi atreveix. (...)

La botiga era un punt de trobada entre els veïns. Jo, si 
sé alguna cosa del poble, és gràcies a la botiga. Sempre 
m'assabentava de les coses que passaven perquè la gent 
me les explicava”.

Més tard Lluïsa Coll va reprendre l'activitat de la botiga a 
la plaça de l'Ajuntament, però en aquest moment a Ultra-
mort no hi ha cap establiment comercial, tots els produc-
tes de primera necessitat s'han d'anar a comprar fora. 

No era així en altres èpoques, Cal Ferrer i Cal Carreter 
tenien cafè amb botiga de queviures. Cal Ferrer, a més, 
era fonda i tenia servei de telèfon; també Can Paulí havia 

estat botiga de queviures, calçats i productes per al camp, 
a Cal Flequer, fleca i carnisseria, Can Matas, Can Peio i 
Can Doma a la plaça del poble van ser barberia en algun 
moment o altre i també hi hagué perruqueria per a les 
dones. A Ca la Vilana s'hi venia carn i begudes, i els caps 
de setmana es convertia en cafè i el lloc idoni per als 
homes anar a jugar a cartes, i en veu baixa es diu que 
també s'hi oferien altres serveis.

Altres professionals també oferien els seus serveis: trac-
tants de bestiar, paletes, electricistes, fusters i carboners, 
sastres, modistes, mestres i carters... Ultramort no ha tingut 
mai un metge resident, eren metges d'altres poblacions qui 
venien a visitar els malalts o bé els pacients es desplaçaven 
fins als seus consultoris: a la Bisbal, amb el doctor Corret-
ger, o a Verges amb Josep M. Llach i Llach, pare de Lluís 
Llach i alcalde de Verges entres els anys 1950 i 1963. 

Júlia Ametller, nascuda a Ultramort, recordava que 
també s'acudia a una remeiera, la Gràcia de Cal Fuster i 
que per a les malalties i trastorns més habituals moltes 

història

Botiga de queviures de Maria Lluïsa Coll.

cases tenien una petita farmaciola, feta 
d'observació, paciència, transmissió 
familiar i herbes i plantes remeieres. No 
hi faltava flor de saüc, camamilla, cua de 
cavall, eucaliptus, farigola...

Actualment, a Ultramort, i des de fa un 
grapat d'anys, hi ha consultori mèdic 
dues vegades per setmana i un servei 
d'infermeria una vegada per setmana; 
per a situacions d'urgència s'ha d'anar 
a la Bisbal. Les farmàcies més properes 
són a Verges i a Parlavà i els hospitals de 
referència són l'Hospital de Palamós i el 
Josep Trueta de Girona.
 

MARTA LUNA
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Les inundacions del Ter
1367-1625

El riu Ter, en la nostra comarca, ha tingut, i té, una gran importància, ja que les seves 
aigües són la font de vida i de riquesa que no tindria sense elles. Podem dir, també, que 
els sediments que ha anat deixant junt amb els altres rius, Fluvià, Muga, Daró... han 
format la plana tal com la tenim avui.

història

M olts pobles de la llera estan situats sobre petites 
elevacions del terreny, com és el cas d’Ultramort, 
a fi de deslliurar-se de les inundacions.

El Ter és el riu més important de la zona. Fertilitza i pro-
porciona aigua als nostres camps. Aquí, a la part baixa 
del seu recorregut, es mostra molt impetuós en temps 
de fortes pluges. Des de la pronunciada corba (meandre), 
que fa entre Jafre i Foixà (els Molinets), que es troba a 
prop del terme d’Ultramort, va a parar quasi recte al mar, 
però té poc pendent, cosa que fa que l’aigua s’escampi 
quan va molt crescut. Es controlen aquestes inundacions 
mitjançant la construcció de motes a cada costat del riu, 
que fan que les aigües no neguin els camps i perjudiquin 
les collites. En alguns llocs les motes impedeixen que 
les aigües entrin en les poblacions de la plana: Verges, 
Canet de la Tallada... En cas de greus inundacions la gent 
vigila les motes a fi d’evitar que les aigües les malmenin 
i s’avisa a la gent dels pobles mitjançant el toc de les 
campanes. 

Fins als anys seixanta del segle passat les crescudes del 
Ter eren un mal endèmic de la comarca. Ara, actualment, 
les noves generacions no tenen coneixement de què és 
un veritable aiguat gràcies als pantans de Sau i Sus-
queda que regulen el riu Ter.

El poble d’Ultramort, a causa de la seva situació elevada, 
no ha sofert inundacions de les seves cases, però sí dels 
seus camps de la plana.

Les inundacions

Intentaré presentar un petit repàs de les inundacions 
més importants que ha sofert el Baix Ter des de l’any 
1367 al 1625. En aquest treball seguiré, en part, el llibre 
Inundacions a Girona de Julián de Chia.

1367 (dia 25 de desembre) és la primera inundació que 
figura en aquest llibre. Diu que les referències d’aquest 
aiguat es coneixen gràcies a Guillem de Rocaberti, 
canonge de la catedral de Girona. La inundació fou molt 
important. Les aigües anegaren tota la plana del Ter.

1380 (24 de febrer). El Ter experimentà una forta cres-
cuda gràcies a les aigües del riu Onyar. La inundació no 
fou tan important com d’altres.

1445 (10 d’octubre). L’aiguat es deu a la gran crescuda 
de tots els rius afluents del Ter, que ja baixava ple des 
del seu curs i en arribar a la plana inundà tots els camps.

1519 (últims dies d’aquest any). El Ter baixava des 
d’Osona molt ple i en arribar a la plana va sortir de mare 
i es va escampar pels camps.

1553 (1r d’octubre). Les aigües sortiren del llit del riu i 
causaren molts danys a tota la nostra plana. La sembra 
dels camps s’hagué d’efectuar més tard del normal.

1552 (18 d’octubre). Aquesta riada és coneguda com 
l’aiguat de Sant Lluc, ja que tingué lloc el dia d’aquest 
sant. El mal és que durant aquesta inundació plogué 
moltíssim i amb motiu d’aquesta pluja el riu tornà a 
créixer i desbordar-se. Aquí sí que podem dir la referèn-
cia “plogué sobre mullat”.El pont sobre el riu Ter entre Verges i Ultramort. Foto: glòria oller
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Aquest aiguat de Sant Lluc és molt famós i recordat 
de generació en generació en tota la comarca. La seva 
durada i el temps en què va tenir lloc (sembra) perjudicà 
molt a tota la comarca. Cal tenir present que molts camps 
de la plana o ja estaven sembrats o estaven preparats per 
ser-ho. L’aigua ho desbastà tot.

1579 (23 de desembre). Aquest aiguat inundà solament 
les parts més baixes de la riba del Ter. Les collites no en 
sortiren gaire perjudicades.

la nostra terra. El Ter convertí els camps en veritables 
estanys. Aquest aiguat és considerat més devastador que 
el de Sant Lluc, del qual ja he parlat en el seu moment. Els 
danys que produïren les aigües foren molt importants, cal 
tenir present que era el moment de la sementera. 

1623 (22 de novembre). Va començar a ploure durant la 
nit del dia 19 i continuà fent-ho fins al dia 26. La cres-
cuda de l’Onyar fou important i ajudà al Ter, que també 
anava ple, a què sortís de mare. Tot plegat anava acom-
panyat d’una gran tempestat. A Torroella de Montgrí el riu 
es va emportar el pont.

1625 (10 d’abril). Una forta pedregada cobrí de blanc tot 
el paisatge, tal com si hagués nevat durant dos o tres dies. 
A causa de la pedregada i de l’aigua, la vida dels pobles 
quedà perjudicada i es féu difícil. Els camps estaven total-
ment inundats.

1625 (19 de maig). Al mes de la gran pedregada començà 
a ploure intensament durant diversos dies, cosa que va fer 
que el Ter tornés a sortir de llera. 

1625 (12 d’octubre). El Ter es tornà a escampar, però la 
inundació no fou com les anteriors.

1625 (7 i 8 de novembre). El Ter torna a escampar-se i 
inunda per quarta vegada (abril, maig, octubre i novem-
bre), en aquest any, tots els camps de la seva conca.

Aquest any de 1625 és de trista memòria per a les nostres 
poblacions de la plana del Baix Ter, ja que les aigües sor-
tiren una vegada i altra, fins a quatre, de mare, i negaren 
el pla, cosa que provocà que es perdés la totalitat de les 
collites. Fou un veritable any de fam.

JOSEP ALABAU I COLOMA

El pont actual sobre el riu Ter a Torroella de Montgrí. Foto: glòria oller

La platja de la Gola del Ter, també coneguda com Platja de la Fonollera, 
al terme municipal de Torroella de Montgrí. Foto: Dolors gibert

El riu Ter quan no hi havia el pont i es passava amb una barca. 
Foto: lluís masclans

1599 (25 d’octubre). Després de setze hores de pluges 
molt intenses i continuades, tots els rius afluents del Ter 
sortiren del seu llit. El Ter no pogué assumir tanta aigua 
i fou la causa de què la inundació fos general en tota la 
zona. Aquesta inundació causà molts danys i desfetes a la 
ciutat de Girona i comarca empordanesa. 

1603 (octubre). Aquesta riuada va causar molts perju-
dicis als camps i als pobles. Danyà les defenses (motes). 

1617 (3 novembre). Després de molts dies de pluja tingué 
lloc una de les inundacions més importants que ha sofert 
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El litigi entre Berenguer de Pi, 
d’Ultramort, i el rector de la capella 
de Santa Maria del castell de Foixà 

1298
El cobrament del redelme d’unes terres novament posades en conreu va enfrontar un 
pagès d’Ultramort amb el capellà del castell de Foixà.

E n termes generals, el darrer quart del segle XIII 
va ser una etapa d’expansió demogràfica i eco-
nòmica: creix la població, s’artiguen noves terres 

de conreu, s’incrementen els intercanvis comercials, es 
construeixen o s’amplien nombroses esglésies, els molins 
i les fargues treballen a tot tall, etc. Aquest procés de 
creixement va comportar, per altra banda, no pocs con-
flictes d’interessos i friccions. Dins d’aquest context 
s’emmarcaria el document que comentem enguany. 
Conservat a la Biblioteca de Catalunya, el pergamí 103, 
registre 15333 (consultable en línia) conté l’arbitratge 
que es va dictar el 15 de juliol de 1298 per posar fi a 
la disputa entre Berenguer de Pi, d’Ultramort, i Ramon 
Ferrer, rector de la capella de Santa Maria del castell de 
Foixà.

Per situar el litigi, traduïm del llatí les primeres línies 
del pergamí. Diu: «Havent-se suscitat controvèrsia entre 
Ramon Ferrer, clergue i rector de la capella de Santa 
Maria del castell de Foixà, denunciant, per una part; i 
Berenguer de Pi, d’Ultramort, part defenent, per l’altra, 
sobre el redelme que l’esmentat Ramon Ferrer en nom 
de dita capella pretén que se li ha de donar dels esplets 
collits en aquella terra que el dit Berenguer té i posseeix 
a la parròquia de Sant Joan de Foixà, al lloc anomenat 
Rabassades, la qual peça de terra afronta a llevant amb 
la tinença o ribera (riparia) del senyor bisbe de Girona; 
a migdia amb les tinences de Pere Guillem d’Ultramort, 
i de Guillem Ramon i Ermessenda de Fredpestell, i de 
Ferrer ça Costa (Sacosta) i Flor Nadal de Foixà; a ponent 
amb la rabassada de Bernat Mallol (Mayol), de Foixà; i a 
tramuntana amb un sorral del senyor Alemany de Foixà 
que es troba dins l’esmentat establiment i novaleda del 
mateix senyor Alemany (...)». Els dos personatges liti-
gants designen dos àrbitres, un per banda, que són els 
jurisperts Arnau de Verges i Gaufred Bertran, els quals 
hauran de judicar sobre la qüestió i el seu laude serà 

d’obligat compliment, sots pena de 50 sous barcelone-
sos de tern. 

Mossèn Ferrer exposa que per concessió del senyor de 
Foixà, el redelme de la terra que en el seu moment es va 
establir a B. de Pi d’Ultramort s’ha de pagar a la capella 
de Santa Maria del castell de Foixà. Es tracta, concreta-
ment, de tres mitgeres de forment, tres mitgeres de mill 
i 50 malles (mayes) de lli. Per la seva banda, Berenguer 
de Pi es defensa argüint que quan el senyor Alemany de 
Foixà li va establir la terra en qüestió, li va dir que no 
hauria de pagar el redelme. Finalment, el capellà aporta 
una escriptura notarial en la qual consta que el difunt 
Arnau de Foixà va donar en sufragi per la seva ànima i 
la de la seva esposa i la dels seus familiars i la de tots 
els Fidels Difunts, perpètuament, el redelme del pa, vi, 
oli i censos que provinguin de totes les terres que dit 
Arnau havia tingut a la parròquia de Sant Joan de Foixà. 
Els àrbitres revisen l’escriptura i finalment determinen 
que, efectivament, Berenguer de Pi està obligat a pagar 
el redelme de la terra que té a les Rabassades de Foixà 
al clergue de la capella de Santa Maria del castell de dit 
lloc. 

Fins aquí el litigi. Des del punt de vista jurídic cal remar-
car el fet que, així com la part de mossèn Ferrer aporta 
documentació notarial que avala la seva demanda, 
Berenguer de Pi no pot demostrar el seu argument. El 
text de l’arbitratge no indica que  Berenguer presentés 
cap document, però la precisió amb què s’assenyalen 
les afrontacions de la seva peça de terra ens fa pensar 
que els àrbitres van tenir al davant l’escriptura de l’es-
tabliment que Alemany de Foixà li havia fet. Una altra 
cosa és que en tal instrument no hi constés cap clàusula 
específica referent a la pretesa exempció de pagar el 
redelme, cosa que hauria decantat (per no dir ‘obligat’) 
els àrbitres a dictaminar a favor del capellà.
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Els aigualleixos són terres aportades 
per les riuades. ‘Lleixar’ és una 
forma arcaica de ‘deixar’

Pel que fa als juristes o jurisperts que actuen com a 
àrbitres en aquest cas, sabem que el 1285 Arnau de 
Verges era jutge ordinari de la cort de Verges. Pel que 
fa a Gaufred Bertran, era notari de Rupià i, per cert, és 
ell mateix qui autoritza i clou l’acta notarial que, com 
s’indica a l’escatocol, es llevà a requeriment de mossèn 
Ferrer i per mandat del jutge Arnau de Verges. Mereixen 
també un comentari les dues persones que consten com 
a testimonis de l’arbitratge: el senyor Bernat de Fines-
tres (els Finestres eren una important i noble família 
d’Utramort), i Pere de Xesa, que aleshores ostentava el 

càrrec de batlle d’Ultramort. De la figura d’en Berenguer 
de Pi no en sabem res, tan sols podem apuntar que en 
el capbreu d’Ultramort de 1372 hi apareixen nombro-
ses referències al manso de Pinu, és a dir, al mas de Pi, 
l’hereu del qual era aleshores Pere de Pi (hipotètic nét o 
rebesnét de Berenguer).

Examinem ara alguns dels termes que 
apareixen al document. El topònim 
Rabassades i el substantiu ‘rabassada’ 
referit a una peça de terra, ens estan 
parlant d’ampliació dels cultius, noves 
terres posades en conreu després d’ar-
rabassar o arrencar fins a les arrels 
(rabasses) la vegetació forestal prèvia. 
L’expressió ‘ribera’ ens suggereix ja la 
proximitat d’un curs fluvial, en aquest 
cas el riu Ter. El mot ‘arenal’ no ofereix 
cap dubte, es tracta d’un aigualleix, una 
porció de terra que s’ha format a causa 
de les aportacions de material realit-
zades per diverses avingudes del riu o, 
també, per un canvi de llera (fenomen 
que històricament era prou habitual en 
aquesta part del baix Ter). Justament el 
terme ‘novaleda’ expressa aquesta qua-
litat de terres ‘noves’, artigades en una 
etapa més recent que les de la resta del 
terme. ‘Establiment’ fa referència al 
contracte emfitèutic, pel qual el senyor 
directe (aquí Alemany de Foixà) cedia 
perpètuament el domini útil de la terra 
a l’emfiteuta o senyor útil (aquí Beren-
guer de Pi) a canvi d’una entrada inicial 
i un cens anual. El mot ‘tinença’ designa 
cada una de les parcel·les que han estat 
establertes als diferents emfiteutes. El 
redelme o segon delme, és una imposi-
ció proporcional a la collita (teòricament 
seria un 10%, que es pagaria després de 
satisfet el delme, que també era el 10%). 

Ara ja estaríem en condicions de reca-
pitular: Alemany de Foixà hauria decidit 
treure profit d’unes noves terres que en 
el decurs dels anys el Ter havia aportat 

Fragment inicial del pergamí, on destaca la caplletra ‘M’ artísticament elaborada. (Biblio-
teca de Catalunya: pergamí 103, registre 15333).
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al terme de Foixà. Així va ‘repartir’ 
(establir!) les novaledes a diversos 
emfiteutes, entre ells Berenguer de Pi, 
d’Ultramort, que va rebre una peça a 
les Rabassades. El cas és que una clàu-
sula testamentària del pare d’Alemany 
de Foixà, Arnau II de Foixà, disposava 
que totes les terres de la parròquia de 
Foixà paguessin redelme a la capella 
del castell, però no va preveure l’even-
tualitat de les ‘terres noves’. Anys a 
venir, el capellà del castell va enten-
dre que li pertocava també el redelme 
de les novaledes. Berenguer de Pi, en 
canvi, devia pensar que aquells nous 
terrenys recentment posats en pro-
ducció (s’hi cull, recordem-ho, for-
ment, mill i lli, conreus que requereixen, naturalment, 
una prèvia inversió en sements i treball) no existien quan 
Arnau de Foixà va testar, o si existien, devien ser només 
sorra i malesa improductiva que, per cert, no paguen 
redelme. El conflicte està servit; la solució (en aquest cas) 
ja l’hem vist. Quedaria per saber si amb l’arbitratge es va 

cloure definitivament el litigi. I els altres titulars de tinen-
ces a les Rabassades, van acceptar de grat el redelme? I 
Alemany de Foixà, no havia de  comparèixer per confirmar 
o desmentir la seva paraula?

SALVADOR VEGA

Aigualleix. La disposició i dimensions dels terrenys més propers al Ter dibuixen un ‘ull’ que revela 
un antic curs del riu més al sud de la llera actual.  Foto: google earth

els més petits

D’ESQUERRA A DRETA: BLAI, IVET, NIL I ONA ROIG ANTOLÍN

JANNA PI GUSART
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nouvinguts

Família Pagès - Amarán
L’Enric Pagès Salvà va néixer a Girona, mentre que la Yamilka Amarán 
Roque i en Miguel Alejandro Bacallao Amarán (Àlex, fill de la Yami) van 
néixer a Cuba. Tots tres van venir a viure a Ultramort ara fa sis anys, on hi 
resideixen i, de moment, no tenen previst marxar. Els fa sentir molt con-
tents ser part d’aquest poble en el qual han decidit plantar les seves arrels.

A què us dediqueu o quina és la 
vostra professió?
Yami- Jo sóc cambrera a l’hostal 
Alberana de Verges.
Enric- I jo sóc mecànic de camions 
a Riudellots. 
Mentre que en Miquel Alejandro es 
dedica a estudiar batxillerat en grau 
formatiu d’informàtica que és, amb 
els videojocs, una de les seves afici-
ons principals. 

Com i quan vàreu conèixer Ultra-
mort?
Yami- Quan vaig arribar a Espanya 
vaig venir a treballar directament a 
Verges, al bar el Centro. Sempre he 
viscut a l’Empordà, primer a l’Escala 
i després a Verges.
Enric- Ultramort era a casa de 
l’àvia, on hi havia vingut amb els 
pares cada cap de setmana i, per 
descomptat, totes les vacances i 
dies de festa. Tant de petit com de 
més gran sempre ha estat l’esca-
pada.

Fins que al final vàreu venir a 
Ultramort...
Venir a viure a Ultramort no ha sigut 
marxar a un lloc nou, si no més 
aviat tornar al poble on vaig créixer. 
Poder venir a viure a Ultramort era 
una de les meves il·lusions de tota 
la vida que es va poder fer realitat.

Tot i això, per què vàreu decidir 
venir a viure a Ultramort?
Quan vàrem tenir l’oportunitat de 
portar de Cuba el fill de la Yami, ens 

feia falta una casa més gran i vàrem 
decidir arreglar la casa de l’àvia i 
venir a Ultramort.

On heu viscut abans d’arribar a 
Ultramort?
A l’Escala i a Verges.

Què és el que més us agrada d’Ul-
tramort i rodalia?
És un poble petit i molt tranquil, 
pots sortir i passejar gaudint d’uns 
paisatges meravellosos amb el 
Montgrí de fons. No hi ha aglome-
racions. No hi ha sorolls. Però és un 
poble que no deixa d’evolucionar.
Des que conec Ultramort, he vist 
canviar moltes coses, des dels car-
rers sense enquitranar, de tenir dues 
botigues, can Paulí i cal Ferrer, i 

una barberia, a veure com moltes 
cases anaven quedant buides, i les 
botigues i la barberia tancaven. Ara 
ja queden poques cases buides, al 
poble ha vingut molta gent nova, 
tenim un local social i, fins i tot, un 
restaurant!!! Ens fa molt contents 
poder ser part d’aquest poble en el 
qual hem decidit plantar les nostres 
arrels.

I el que menys?
Que no hi hagi cap botiga.

Coneixeu l’Empordà i comarques 
veïnes?
Sí, i sempre que tenim oportuni-
tat, intentem fer alguna sortida per 
visitar alguna part que encara no 
coneixem. 
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Què us agrada més? 
Estem en un lloc privilegiat, platges 
a menys de 15 minuts, en 1,50 hores 
pots esquiar. Tenim grans ciutats 
ben a prop com Girona i Figueres 
amb tota mena de serveis.

Practiqueu o heu practicat alguna 
activitat? 
Enric- Durant bastants anys vaig 
practicar ciclisme, només com a 
entreteniment, des d’aquí pots fer 
unes excursions molt maques, tant 
si vas direcció Figueres com a la 
Bisbal.
Yami- A Cuba no hi havia gaires 
coses per fer, però el que més 
m’agradava, i m’agrada, és escoltar 
música i ballar.

Quines diferències més significa-
tives hi ha entre Ultramort i la 
vostra antiga residència? 
De Cuba a Girona evidentment 
canvia tot. 
Salt és una ciutat que també ha 
sofert grans canvis en els darrers 
anys, només poder aparcar ja és un 
repte.
L’Escala, per la seva part, és un 
poble gran que a l’estiu s’omple de 
turistes.
I Verges és un entremig, hi ha de tot, 
també és un bon lloc per viure-hi.

Què és el que més us ha costat 
assumir o quin desavantatge té 

el de viure en un poble petit com 
Ultramort?
El desavantatge principal és que 
has de desplaçar-te a fora per a la 
majoria de necessitats quotidianes 
com l’escola, compres, etc.
Actualment, però, ja no és un incon-
venient tan gran, és un petit preu 
que hem d’assumir.

El vostre fill, en Miguel Alejandro, 
s’ha adaptat bé a un poblet com 
Ultramort?
L’Àlex és un noi molt tranquil i com a 
la majoria del jovent d’ara, li agraden 
molt els jocs d’Internet, no és de córrer 
carrers com fèiem nosaltres abans. Per 
a ell, venir des de Cuba, evidentment 
va significar un gran canvi, de cultura, 
de societat, de manera de fer les coses, 
etc. Un poblet com Ultramort no ha 

suposat cap dificultat, aquí també 
té companys de l’institut de Verges i                                                                                               
poden quedar quan volen. 

Quines aficions teniu?
Yami- A mi m’agrada ballar, passe-
jar, jardineria...
Enric- A mi la cacera, llegir, passe-
jar, ciclisme...
Àlex- Com s’ha dit abans la infor-
màtica i els videojocs.

Esperem que estigueu bé a Ultra-
mort i que, com dieu, seguiu 
sentint-vos part d’aquest poble 
vostre i que planteu tantes arrels 
com vulgueu. 

Sort, salut i gràcies.

CARLES B. GORBS
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NATURA I TERRITORI

El Montori i els Montoris
Tenim a Ultramort el Montori, la muntanyeta que domina el poble 
pel sud-oest i que comparteix amb Parlavà. 

A llí s’hi troba el dipòsit d’aigua. 
És ben fàcil pujar-hi, tenia una 
magnífica vista sobre tot el Baix 

Empordà fins que el creixement dels 
arbres que hi ha al cim només permet 
entrellucar adesiara alguns dels pobles. 
És una muntanyeta (82 metres sobre el 
nivell del mar, desnivell de 52 metres des 
d’Ultramort que està a només 30 metres 
sobre el nivell del mar) que a la prima-
vera, pels voltants de Corpus, s’omple 
de ginesta i allí s’hi anava a cercar-ne 
branques florides per sembrar-les davant 

(or), aura (aire, airejat) i també auró, l’arbre. I la vall 
plena de ginesta daurada a la primavera que hi ha entre 
Cerdanyola i Barcelona: llorer, or, o potser aire? O aigua? 
Totes, solucions coherents. Al final, cal acudir al terreny 
i a la història. Potser Valldaura porta aquest nom pel 
trasllat del monestir de Bages a prop de Barcelona i el 
posterior Palau reial.

I Valldora? Aquí, com per Aiguadora, Corominas es 
decanta pel sufix ibero-basc ur, aigua, o si la dental t-d 
hi entra del basc iturri, font, deu.

Hi ha un altre Montori (121 metres) just enfora de Rupià 
(però Rupià-Ajuntament està a 66 metres sobre el nivell 
del mar, des de la carretera, que està a 84 metres, es 
veu molt poc desnivell), que sembla que respongui el 
seu nom al mateix origen. És partit en aquest cas amb 
el terme de Foixà, com el nostre és partit amb Parlavà.

Un tercer Montori o Montory en grafia oficial francesa 
es troba al País Basc francès, a Zuberoa o Soule, al límit 
entre els parlars romànics: gascó i l’euskera. Aquí m’ar-
risco a donar una versió personal no contrastada: Mon-
tori, muntanya d’or; a partir del nom basc de la població, 
Berorize. Ber pot ser muntanya i orize o orite, segons 
Gonzalo Mateo, botanista valencià molt entès en la 
matèria, seria sufix per a groc verdós. Té, però, una eti-
mologia acceptada, de promontori apocopat en Montori 
que també s’ha pensat que els podria aplicar als nostres 
Montoris empordanesos, però que Corominas descarta 
per als similars i nombrosos Montoriols.

de les processons o per ornar els altars de l’Església de 
Santa Eulàlia. De geologia peculiar, aïllat d’altres turons 
o muntanyetes, no sembla, però, que se’l pugui relacio-
nar amb vetes d’or, amb activitat minaire. En realitat, el 
Montori, com la Planiola a Foixà o la mateixa serra sobre 
la qual s’aixeca Ultramort, formen part de les petites 
altures de les preGavarres. Són terrenys antics, paleo-
zoics, amb roques molt dures com ara esquistos i amb 
restes d’activitat volcànica —basalts— que tanquen la 
Plana al·luvial del Baix Empordà. El revolt que ha de fer 
el Ter a Sant Llorenç de les Arenes no és un meandre, 
sinó que el gir vingué forçat per la duresa de les roques. 
Són terres menys aptes per a l’agricultura. Al Montori hi 
ha algun camp sembrat i zones amb oliveres. Domina, 
però, el bosc d’alzinar. Alzines, alzines sureres —suros—, 
garrics, algun roure, pins i matolls mediterranis confor-
men l’essencial de la vegetació. S’hi troben aladerns, 
ullastres, moixeres, boix grèvol i junt amb l’esmentada 
ginesta, molta estepa. A les més ombrívoles s’hi forma 
molta molsa.

Aquest final en or, ori, ora, veurem que és complicat en 
oronomàstica (noms de muntanyes i serres) o, en gene-
ral, en toponomàstica (noms de lloc).

El normal és pensar que Montori deriva de mons aureus, 
muntanya daurada, com s’anomena Valldaura, la que 
també força plena de ginesta es troba a Barcelona sobre 
el barri d’Horta. Corominas, però, creu en el seu Ono-
masticon Cataloniae que Valldaura ve de llorer. És clar 
que ell parlava de la Valldaura bagenca. Descarta aureus 
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NATURA I TERRITORI   

Tenim a França altres Mons Aureus, Montoire-sur-le-
Loir, al centre del país veí, està atestat des de 869 com 
Mons Aureus i hi ha una evolució lògica; Monteor, al 
segle XIII i després el present Montoire. Dos fets histò-
rics ens lliguen a aquesta població de l’antic Ducat de 
Vendôme. A conseqüència de la Retirada, més de 3.000 
refugiats de la guerra civil hi arriben el 1939. Els acu-
llen com poden. Molts d’ells acabaran quedant-s’hi, o 
s’instal·laran en poblacions veïnes. D’altres continuaran 
en la gran diàspora. Al cap de poc temps del final de 
la nostra guerra civil, Hitler va a veure Franco a Hen-
daia, el 23 d’octubre, en una entrevista en què esta-
bleixen el protocol secret per a l’entrada d’Espanya a 
la guerra mundial. De tornada cap a Alemanya es para 
precisament a Montoire per entrevistar-se enmig de 
grans mesures de seguretat amb el General Pétain, el 
dictador-titella, cap de l’Estat col·laboracionista francès, 
el Règim de Vichy.

El món, però, és ben ple de muntanyes aparentment d’or. 
No és, però, or tot el que lluu. Algunes com Mont-d’Or, 
o Mont Dore a França, al Jura o al Massís Central prou 
ho semblen, també ho semblen els Montoriols diversos, 
entre ells el poble de la comarca dels Aspres al Rosse-
lló. Corominas, lligat a més a referències antigues i a la 
grafia francesa que conserva —Montauriol—, considera 
efectivament que es tracta d’un mons aureolus, mont 
d’or. A França serien quatre els Montauriol, als departa-
ments d’Aude, Olt-i-Garona, Tarn i Pirineus Orientals. I 
es considera que el nom procedeix del català o l’occità 
Montoriol. El de l’Aude, sembla procedir de Monteau-
riolo, amb la qual cosa apareix l’or amb tota claredat. 
Evidentment Corominas descarta l’ocell, l’oriol, també 
acolorit, com a origen del terme Montoriol i, per tant, 
podem dir que també del nostre Montori. També el des-
carta per als Puigoriol, Oriola, Valloriola, tots ells lligats 
a l’or. Molt clar seria el Cabeça d’Or d’Alacant.

Doncs bé, els dos monts d’or francesos no semblen cor-
respondre al metall daurat sinó al mateix Dor, d’aigua, 
o potser muntanya, preromans. Decepció, sobretot per 
als quals ens agrada el formatge Vacherin au Mont d’Or, 
realment una experiència gustativa de noble qualitat 
com l’or. És un formatge de llet crua de vaca, contro-
vertit per les autoritats brussel·leses perquè consideren 
que els formatges que vagin a l’exportació han d’estar 
pasteuritzats. És una delícia daurada i de curta caduci-
tat, i estacional, perquè en ser de llet crua cal consu-
mir-lo quan toca. És del Mont’Or del Jura, tant francès 
com suís. L’altre Mont Dore es troba a Alvèrnia, al Massís 
Central.

Amb nom actual ben semblant al Montoire que hem vist 
al centre de França hi ha un Montoir de Bretanya, ben a 
prop de l’Atlàntic, que té una altra etimologia: Monsto-
rio el 1060, Mostoyer el 1277, Monthouer el 1287, Mon-
touoir el 1465, Montonar el 1630, Monstoir el 1731. És 
a dir, Monestir. Té 7.000 habitants.

A França encara hi ha un dolmen prop de Farges, també 
a Alvèrnia, el dolmen de Montory. No en sé trobar l’eti-
mologia.

El final Dor podria referir-se a un Tor, déu de la mun-
tanya? El poble empordanès, ben veí, sembla més fàcil 
relacionar-lo amb Palau-sa-Tor, Palau de la Torre, expli-
cable històricament.
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NATURA I TERRITORI

El final aura també és present a Ridaura i es considera, 
per tant preromà, aigua, com els nombrosos Aar, Aarau, 
Aargau suïssos. També tenim un altre fals or en el cas 
del riu Duero, en portuguès Douro. Aquí tindríem —tur 
com a sufix preromà com el basc itur i estaria a la base 
d’aquest nom de riu i del sant sorià sant Saturio —San 
Turio—, segons la primera grafia trobada. Igualment el 
trobaríem a Dura, actualment Thur a Suïssa, a les dues 
Dora al Piemont (Riparia i Baltea) procedents de Duria, 
i d’altres variants de dur, de l’Irak a Irlanda passant per 
Lituània i la conca del Danubi. El Montedoro a Còrsega 
en realitat seria Monte Doru, d’una mateixa arrel que els 
rius Adour ou Dordogne, sempre aigua.

Tenim un altre final, que podem considerar adulteració 
d’aura, però entès com a equivalent a vent, que és el cas 
del Pla en grafia influïda pel francès, de Bones Hores. En 
realitat Bones Aures, bons aires. Pla que pertanyia en 
dret privat al municipi de Llívia, però en territori francès, 
terreny de pastures transhumants, lleugerament incli-
nat, al peu del Carlit i clarament oberts als vents.

Tenim a Mallorca, Montuïri, que en aquest cas Coromi-
nas el relaciona amb promontori, mentre altres autors 
donen com a precedent Montuarium, i en el segle dinou 
es proposaren diverses versions relacionades diversos 
deus antics, Mons Viri, Mont Thiberi, Mons Iberii, Mons 

Irae, Mons Tueris, Mons Jovis, Mons Ueri. Alcover ho 
relacionava amb el basc.

Passem ara als Montoro, en terres de llengua castellana 
o italiana. Semblaria que haurien de tenir la mateixa 
etimologia que el nostre Montori. Doncs, el més conegut 
és a la important població cordovesa de Montoro, d’uns 
10.000 habitants, situat en una corba del Guadalquivir, 
sobre una altura. I aquí els historiadors locals ens diuen 
que ve de Mons Gothorum, muntanya dels gots, com a 
Villatoro. I la ciutat de Toro, a Castella? Doncs també 
ve de Campus Gothorum. El riu Montoro a Castella-La-
Manxa, les aigües del qual van a parar al Guadalqui-
vir i no a la Guadiana, o la població de Terol Montoro 
de Mezquita, segurament recullen un altre significat, 
en aquest darrer cas ve del nom del comte que n’era el 
senyor, de la família Ram d’Alcanyís.

Tenim també el topònim Montouro a Galícia, amb diver-
ses referències.

Hi ha autors com Riesco, que tendeixen a menystenir 
les finals aureus que considera cultismes de manies 
de grandesa d’escriptori medieval i ho interpreta sim-
plement com un plural o una ampliació com villorio, 
villorrio. També apunta a referència a un propietari o 
propietària tardoromans, potser Oria. 

En el cas italià tenim totes les possibles variants, Mon-
toro, Montorio, Montedoro, Montauro, Monte Aureo, 
Montori. I els trobem per tot Itàlia, des de Sicília, 
Montedoro (Muntidoru) a la província de Caltanisetta, 
potser relacionats amb l’or, com el Monte Aureo, prop de 
Piceno, ja més al nord, i paral·lel al Monte Aureo de Lleó, 
a Espanya. Tenim, però, un Montauro, calabrès, que ve 
del grec Mentabrion. Estratègicament situat, dóna tant 
al Tirrè com al Jònic. S’hi va cercar or, que no s’ha trobat.

Ja a la Campània, província d’Avellino, tenim ara un únic 
Montoro, producte de la fusió de Montoro Inferiore i 
Montoro Superiore. Se’ns diu que el nom deriva de Mons 
Torus o de Mons Taurus, monte Tarì, o toro, amb el signi-
ficat d’alt, aixecat. L’Ajuntament, però, es cura en salut 
i ens diu que també podria ser Mons aureus, és a dir, ric.

Finalment, ens hem de referir als Montorio, gairebé tots 
italians, per bé que n’hi ha un a la província de Burgos. 
Doncs bé, en tenim sis (i un as a la mànega que ense-
nyarem al final). En primer lloc un Montorio al Vomano, 
província de Teramo, als Abruços, per al qual l’etimolo-
gia Mons Aureus sembla funcionar.
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NATURA I TERRITORI   

Existeix també un Montorio nei Frentani, a la província 
de Campobasso, regió Molise. Hom ha provat l’etimolo-
gia mons aureus, pel color de la terra, però sembla millor 
pensar en un promontorium o sobretot en un Tarus entès 
com a punt elevat.

Montorio Romano, als afores de Roma, cap a l’Est, se’ns 
diu també que ve de Mons Aureus. Població rural, hi 
va tenir l’origen una petita secta cristiana, amb màrtir 
inclòs, liquidat per l’Exèrcit de la Itàlia unificada. Aquesta 
petita organització era comunitària, es regia pel sufragi 
universal estès també a les dones. A hores d’ara se la pot 
considerar extingida.

Montorio a Sorano. És un petit agregat a la Toscana, 
com ho és un altre Montorio al municipi de Pozzaglia 
Sabina, a la província de Rieti.

Montorio Veronese, abans de l'assentament romà, on 
ara s'aixeca el castell, hi havia les poblacions celtes que 
anomenaven el Pujol "Taurus", que significava munta-
nya. Els romans van arribar després, probablement inter-
canviaren aquest terme amb el nom propi del lloc i el 
van col·locar tot a mons-Taurus. Així Montorio signifi-
caria literalment "muntanya del Mont".

Quant al nom de persona, en concret el cognom Montori 
existeix a Itàlia en diferents províncies com ho és a la 
nostra península, en especial a Barcelona, Lleida, Osca i 
Saragossa.

I finalment arribem, prescindint d’altres Montoro o Mon-
torio esparsos pel món, en podríem trobar a Mèxic o 
Argentina, per exemple; finalment, dic, arribem al Mon-
torio més excels, San Pietro in Montorio, lloc del martiri 
de sant Pere, segons tradició medieval i on Ferran II féu 
aixecar un temple, i dins del temple, en el seu claustre, 
el famós Tempietto de Bramante. I efectivament, allí al 
Tempietto de San Pietro in Montorio comença la història 
del Renaixement a Roma. El nom deriva de Mons Aureus 
i Mons Aurelius, perquè es troba a l’inici de la Via Aurelia, 

una de les grans vies que sortien, com la Via Appia o la Via 
Salaria de Roma. Des del centre la ciutat la posta de sol 
sobre el Janícul i, per tant, el Montorio que n’és un con-
trafort constitueix, amb els seus tons daurats i rogencs 
una vista excepcional.

Es troba en un dels patis del convent de San Pietro in 
Montorio, que actualment acull la Reial Acadèmia d'Es-
panya a Roma, i va ser construït l'any 1502 per encàrrec 
dels Reis Catòlics, en commemoració de la conquesta de  
Granada el 1492, diuen uns i d’altres que ho consideren 
aixecat en honor de l’Infant Joan d’Aragó i Castella.

El templet, que s'alça, és fet de granit i té planta circular, 
amb una columnata que envolta la cel·la, coberta per 
una cúpula semiesfèrica. A la planta hi ha un crepidoma, 
que són tres escales cadascuna de les quals representa 
les tres virtuts teologals: la fe, l'esperança i la caritat. 
S'aixeca damunt una escalinata seguida d'un curt podi 
on s'eleva una columnata d'ordre toscà o dòric romà. 
Té en total 48 mètopes on hi havia representada una 
figura d'un bust repetida quatre vegades. El mur de la 
cel·la, amb dos cossos, té una paret exterior articulada 
per nínxols d'acabament semicircular, en forma de pet-
xina, que alternen amb portes i finestres separades per 
pilastres, cadascuna de les quals es correspon amb una 
de les columnes del peristil.

ANTONI MONTSERRAT
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medi ambient

Surt a compte comprar 
un vehicle elèctric?

Què és un vehicle elèctric?

Un vehicle elèctric funciona amb un motor elèctric ali-
mentat per una bateria elèctrica, que es carrega des 
d’una xarxa elèctrica domèstica o bé des d’una estació 
de recàrrega pública o privada.

La principal diferència entre els vehicles de combus-
tió interna i els vehicles elèctrics és la tecnologia i la 
font d’energia que utilitzen. Els primers funcionen amb 
motors de combustió amb uns rendiments aproximats 
del 30% i la font d’energia és el gasoil o la gasolina, 
mentre que els vehicles elèctrics funcionen amb un 
motor alimentat per electricitat amb rendiments pro-
pers al 95%.

La implantació del vehicle elèctric presenta una sèrie 
d’avantatges i oportunitats per al desenvolupament 
d’una mobilitat sostenible, atès que permet la integració 
de les energies renovables en un sector que depèn dels 
derivats del petroli en un percentatge proper al 95%. Es 
redueix, doncs, la dependència dels productes derivats 
del petroli, es millora la qualitat de l’aire a les nostres 
ciutats, i es redueix també l’emissió de gasos d’efecte 
hivernacle, i permet un nou posicionament de la indús-
tria de l’automòbil implantada a Catalunya.

El parc mòbil de vehicles elèctrics a Catalunya i el 
nombre d'estacions de recàrrega d'accés públic aug-
menten constantment, com es pot veure a la infografia 
de mobilitat elèctrica que s'actualitza trimestralment.

Avantatges

ENERGÈTICS:

És més eficient que el vehicle convencional

Afavoreix la reducció de la dependència 
energètica dels derivats del petroli

Permet la integració de les energies renovables 
a la mobilitat

Contribueix a la generació distribuïda i afavoreix 
l’autoconsum

Accelera el desenvolupament de les xarxes 
intel·ligents d’energia (Smart grids)

Consolida un sector industrial innovador

Contribueix al reequilibri territorial

Permet la connectivitat i interacció amb les TIC

 
AMBIENTALS:

No genera emissions, ni partícules amb emissions 
locals: PM10, NOx, CO, CO2

Disminueix la contaminació acústica
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medi ambient

"Crema bé, respiraràs millor"
S’ha presentat una nova campanya per afavorir la bona 

combustió d'estufes, llars de foc i calderes.

El foc d’una llar de foc, d’una estufa 
o d’una barbacoa és un mitjà natu-
ral per escalfar-nos o cuinar, però 
no s’hi val tot: de vegades es poden 
generar emissions contaminants i 
tòxiques que afecten la qualitat de 
l’aire que respirem i la nostra salut.

Amb l’objectiu d’afavorir la bona 
combustió de les estufes, llars de 
foc i calderes, la Generalitat ha 
presentat la campanya "Crema bé, 
respiraràs millor", amb informació 
i consells bàsics.

En el cas de les calderes domèsti-
ques, cal que s’apliquin un seguit 
de bones pràctiques i, sobretot, 
evitar cremar determinats produc-
tes que poden alliberar substàncies 
tòxiques, com el coc de petroli, el 
carbó mineral, la fusta tractada 
o pintada, mobles, roba o draps, 
escombraries domèstiques, palets, 
plàstics o revistes.

Més informació a:
www.biomassacat.cat
sia.tes@gencat.cat

ECONÒMICS:

Impost de matriculació gratuït 
(en el cas del vehicle convencional, 
el cost d'aquest impost és d'entre 
1.500 euros i 2.000 euros) i descomptes 
en l’impost de vehicles de tracció 
mecànica (IVTM) de fins al 75%, 
depenent del municipi (en el cas del 
vehicle convencional, el cost de l'IVTM 
anual és d'entre 80 i 170 euros)

Gratuïtat dels peatges en les autopistes 
de la Generalitat de Catalunya (ecoviaT)

Tarifes reduïdes en aparcaments 
públics municipals

Menor despesa de manteniment

Menor cost de l’energia: 
entre 1 i 2 euros per cada 100 km 
en funció de la tarifa contractada

Amortització del cost del vehicle 
al voltant dels 80.000 km

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
GENERALITAT DE CATALUNYA
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art i cultura

TAC (Terror Arreu de Catalunya)
Els dies 1 i 2 de juny, a Ultramort, es va portar a terme la 10a edició dels 
premis TAC. Els millors curts de terror i fantàstic de producció catalana.

L ’octubre de 2008, en una 
conversa informal entre dos 
amics, va sorgir la idea de fer 

una associació amb diferents certà-
mens de cinema catalans que tin-
guessin el terror i el fantàstic com 
a nexe en comú. Es volia aprofitar 
que, en aquell moment, Sitges a 
banda, ja hi havia uns quants festi-
vals arreu del territori amb el gènere 
com a protagonista. Un parell 
d’anys més tard, aquella primera 
idea germinava l’1 de juny de 2010 
amb la presentació oficial a Sant 
Adrià del Besòs del TAC, l’Associació 
Terror Arreu de Catalunya. Quatre 
en van ser festivals fundadors: el 
Cryptshow Festival de Badalona, el 

de producció catalana de manera 
anual. El primer guardó, que es va 
lliurar aquell mateix any al Cardo-
terror de Cardedeu, va ser pel curt-
metratge Mamá, del director Andy 
Muschietti

Des d’aquell primer premi el 2010, 
ha estat un autèntic plaer poder 
anar creixent com a associació, en 
l’actualitat ja federació, alhora que 
ho ha fet la producció cinemato-
gràfica i els referents catalans del 
gènere a escala mundial. Atorgar, 
any rere any, aquests premis, fins a 
arribar a les deu edicions que s’han 
celebrat aquest 2019, ha estat per a 
nosaltres una manera de reconèixer 

Cartell de la 10a edició dels premis TAC.

Aspecte de l’entrada al Centre Cívic. Una de les xerrades realitzades.

Cardoterror de Cardedeu, el Festival de Cine de Terror de 
Molins de Rei i el desaparegut Festerror de Lloret de Mar.

L’objectiu principal, encara vigent, era aconseguir un 
intercanvi real de públic i recursos entre els diferents 
festivals associats. A banda d'això, i de manera més con-
creta, es volia dignificar el gènere del terror i el fantàs-
tic a través de l’entrega dels premis TAC als millors curts 

el terror i el fantàstic, però sobretot de donar visibilitat 
a directors i directores que gràcies al format del curtme-
tratge poden mostrar les seves creacions.

Deu edicions a Ultramort 

Per celebrar d’una manera especial l’entrega de les deu 
edicions dels Premis TAC, des de la Federació ens va sem-
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art i cultura

Foto de grup de tots els participants.

blar que valia la pena buscar una localització descen-
tralitzada i emblemàtica on fer-ho. D’aquesta manera, i 
gràcies a l’entrega i  col·laboració del seu Ajuntament, el 
TAC va celebrar els dies 1 i 2 de juny de 2019, les deu edi-
cions dels premis a la població empordanesa d’Ultramort.

Tot i ser coneixedors que el nom del 
municipi ve de la fórmula preromana i 
llatina Ultra Murtra, "més enllà de l'es-
tany", el seu nom s’adiu perfectament 
al nostre esperit. Però també l'hem triat 
amb la voluntat d’arribar a una part del 
territori de les habitualment oblidades. 
Una població petita, però, amb un entorn 
magnífic, alhora que una localització 
relativament senzilla. Ens ha fet molta 
il·lusió fer-ho a Ultramort, vaja.

Tots els actes es van fer al Centre Cívic de 
la població, una infraestructura amb tot el 
necessari per a les projeccions, xerrades, 

etc. En aquest sentit, es va fer tota la programació pre-
vista i que va constar de xerrades, entregues de premis, 
projeccions, visites guiades a Ultramort, dinars i concert.

TAC - Terror Arreu de Catalunya

La lluna plena

Al punt de posta de Sol, 
ix a Orient la «Lluna Plena».
La Terra no li fa nosa, 
i amb orgull la «Lluna Vella» 
mostra sa cara rugosa.

Aquella nit la fa completa 
reflectint llum de «l'astre rei»: 
És una claror enganyosa, 
distorsiona allò que es veu 
i confon qualsevol cosa.

A la nit amb clar de lluna, 
les ombres es veuen estranyes, 
diferents de les del Sol... 
Vaporoses, mal formades,
com imatges encantades.

S'endarrereix tres quarts per dia:
cada cop és més petita, 
i amb les banyes endavant; 
el setè ja és quart minvant
i el catorzè, «Lluna Nova».

I comença «Lluna Nova»: 
caminant banyes enrere, 
ponent-se a l'hora que ho fa el Sol. 
El setè dia és quart creixent... 
I amb set més torna a ser plena.
 
La influència de la Lluna 
és ben coneguda en el mar: 
les marees més crescudes... 
Aigües planes, menys mogudes 
i més fàcil de pescar.

La pagesia (quan n'hi havia), 
en lluna vella o lluna nova, 
sembrava, podava o recollia... 
L'arbre per fusta es tallava 
segons la lluna que calia.

A més d'aquestes cultures
de caràcter popular,
a la cara de la Lluna
s'hi veuen ombres estranyes;
diuen que són condemnats.

Una bruixa geperuda 
que Déu la va castigar 
a donar voltes a la Lluna 
per tota l'eternitat.

I també un llenyataire, 
que maleïa el seu Déu 
per dar-li un treball tan ingrat. 
Ara, quan és Lluna Plena, 
amb un gros feix a l'esquena 
es veu allà castigat.
 

LLUÍS BATLLE
Març de 2011
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Àlbum fotogràfic

Dolors Cuní de petita. 
Foto tirada el dia 8 de maig de 1955.

Dolors Cuní l’any 1970.

Collir préssecs. 
D’esquerra a dreta i a dalt: Teresa 
Costa (de can Pere de la Manela); 
Rosa Miravete (la dona de l’Andrés, 
que vivien a la casa petita de can 
Quel); Caterineta (de can Jan Padrer). 
A baix: Remei Paretas (de ca l’Esteve 
o can Xarlan); Narcís Foraster (de cal 
Frare); Úrsula Subirana (de can Jep 
Benet); Pilar Benet (de can Benet) i 
Llúcia Ferrer (de cal Fuster).

Temps de records
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Joan Mascarreras (en Miró) fent obres.

Francisco Oliver amb la seva vespa.

Francisco Oliver al carrer Major.

Francisco Oliver. 

Temps de records
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Salut

Menjar pels ulls
Fer recomanacions sobre el 
que hem de menjar sembla 
molt fàcil, però no és així. 
Si busqueu informació, 
trobareu mil teories sobre 
quina hauria de ser la dieta 
més correcta.

És per això que vull parlar-vos de 
l'anomenat “Mètode del Plat”, una 
eina desenvolupada a la Universi-
tat de Harvard per aprendre a crear 
plats equilibrats d'una manera ràpida 
i senzilla.

I quina quantitat total hem de menjar? Tot dependrà 
de les necessitats de cada persona. Tindrem en compte 
l’edat, el pes, l'alçada, l'exercici realitzat durant el dia, 
etc. L’únic imprescindible és mantenir les proporcions 
dels nutrients.

Però si el que necessitem és perdre pes, ens limitarem a 
un plat de 23 cm en l'esmorzar, el dinar i el sopar. Per 
no quedar-nos amb gana podem augmentar un xic la 
quantitat de verdures. 

Tipus d’aliments

VERDURES: tota mena de verdures combinades 
i bolets, millor si són fresques i de temporada. 
Servir verdura crua (amanida) i cuita, al vapor, 
al forn o saltejada. L'ideal és que en un mateix 
plat hi hagi varietat de productes i colors. 

Amb aquest sistema es pot veure fàcilment quin espai 
ha d’ocupar cada grup d’aliments en un àpat principal 
—dinar o sopar— com si fos un plat únic. És molt visual. 

Dividim un plat de 23 cm en quatre parts. En una meitat 
del plat (és a dir, ocupant dues parts) hi aniran les verdu-
res, en un dels quarts les proteïnes i en el quart restant 
els hidrats de carboni o farinacis. 

Una altra manera de calcular les proporcions seria la 
següent: dues mans obertes plenes de verdures, les prote-
ïnes escollides que càpiguen en el palmell de la mà sense 
els dits i l'equivalent al gruix del puny tancat de farinacis.

A això hi afegirem una mica d’oli, preferentment d’oliva, 
aigua com a beguda principal i una ració mitjana de 
fruita per a postres. 

El mètode es pot fer servir també per esmorzar amb unes 
adaptacions. Dividim el plat en quatre parts. Una part 
s’omplirà de verdura i/o fruita seca, una part de fruita 
de temporada, una part de farinacis i una part de lactis.    
Amb el mètode del plat no cal fer dieta. Ningú et diu el 
que has de menjar, només t’indica les proporcions dels 
diferents nutrients. Ets tu qui esculls els que més t’agra-
den i d'aquesta manera pots crear una gran varietat de 
plats saludables amb poc esforç. Es poden fer infinitat 
de combinacions per elaborar menús adaptats al gust 
de cadascú. El mètode serveix per a tota la vida, això 
sí, es recomana fer servir nutrients saludables i també 
cuinar-los de forma saludable. 
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PROTEÏNES: peix, carn, ous, proteïnes d’origen 
vegetal (tofu, seitan, etc.). Sempre millor aliments 
frescos amb poc greix i cuinats de forma saludable: 
bullits, vapor, planxa, forn... Evitem els  fregits. 

FARINACIS: patates, moniatos, arròs, blat, civada, 
ordi, sègol, blat de moro, mill, quinoa, fajol, 
castanyes... Productes derivats com el pa, la pasta, 
el cuscús, etc. És convenient consumir els cereals 
integrals, almenys una part. 
Lactis i llegums són rics  en proteïnes i hidrats de 
carboni. Podem incloure els llegums en el quart 
de plat corresponent als farinacis i els lactis en el 
quart de les proteïnes. 

FRUITES: totes les fruites fresques i de temporada.  

GREIXOS SALUDABLES: l’oli d’oliva és el millor greix 
de la nostra cuina, sempre en petites quantitats. 

FRUITA SECA oleaginosa i llavors: nous, 
ametlles, avellanes, pinyons, sèsam, pipes de 
gira-sol, pipes de carabassa, etc. Molt saludables 
en petites quantitats.

BEGUDES: aigua en lloc de begudes ensucrades 
o alcohol i una mica de cafè, te o infusions.

Ja veieu la tendència actual de les dietes: el protago-
nista les verdures, el més important les proporcions dels 
diversos nutrients i, sobretot, productes saludables, fres-
cos, de temporada i de proximitat, fugint dels aliments 
processats o massa rics en greixos saturats. 

Text: 
MILA DEL POZO SAINZ

Il·lustracions: 
IRENE GUTIÉRREZ ALGADO 

Plat buit. Plat ple.

amanida o 
verdures

aliments 
proteics

farinacis



En Miró i la Mei
el gegant i la geganta 

d’Ultramort


