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H RARIS D'INTERÈS
 AJUNTAMENT: Dilluns i dimecres de 10 a 14 h

 CONSULTORI LOCAL ULTRAMORT: 
 Dijous d'11.30 a 13 h
 CAL DEMANAR CITA PRÈVIA al 972 60 92 22 (de 8 a 15 h)
 Si necessiteu atenció fora del nostre horari:
 CAP Dra. Casaponsa de La Bisbal (obert 24 h 365 dies l'any)
 Trucar abans al 972 64 38 08 exepte urgències

 Per a qualsevol problema de salut: 061 CatSalut Respon
 Per a emergències: 112 emergències

 RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES: 
Dilluns, Dimecres i Divendres 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: Eduard Noguer
rEdacció i coordinació pEriodística: 
Joan Carreres i Carles B. Gorbs 
MaquEtació i dissEny: Martí Riu
producció: Gorbs Comunicació i Edicions
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

Benvolguts veïns i veïnes,

Aquesta és l’última salutació que faig com a alcaldessa del nostre 
municipi, ja que he decidit no presentar-me a les eleccions 
municipals del pròxim any 2023.

Han estat molts anys, des de l’any 1983 al 1995 com a regidora, i des 
de l’any 1995 fins a l’actualitat (prop de vint-i-vuit anys, per tant) 
com a alcaldessa. Han estat anys de molta feina i molta dedicació.

Vull agrair el treball de tots els regidors i de tota la gent que s’ha 
implicat i que ha col·laborat en les activitats i iniciatives que s’han 
organitzat durant tots aquests anys.

He trobat a faltar la possibilitat de poder decidir en aspectes que 
nosaltres creiem conèixer bé i que són de sentit comú i importants 
per al municipi.

No hem aconseguit un objectiu que consideràvem prioritari. 
Em refereixo al fet de fer poble amb la gent jove que anava pujant. 
No ha estat possible assolir-ho, ja que les lleis i les normatives 
pensades per a grans ciutats i aplicades als nostres municipis no 
ho han permès.

Desitjaria que el proper equip que gestioni el nostre poble ho faci 
amb encert i responsabilitat.

Ser alcalde o alcaldessa d’un poble significa estar a primera línia. 
Hem de donar resposta als veïns i veïnes, però no tenim els mitjans 
ni la capacitat de decisió per fer-ho. És important entendre-ho i que 
quan es valorin les coses es faci amb coneixement de causa.

Amb tot, ha estat un orgull per mi tenir la màxima responsabilitat 
pública del municipi i he intentat fer-ho tan bé com he sabut 
i he pogut. I disculpeu els possibles errors comesos.

Els meus millors desitjos per a tothom!

M. Gràcia Serrats i Paretas
Alcaldessa
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actualitat municipal

Ultramort aposta per reduir el seu consum 
energètic i per fer front al canvi climàtic

Obres

L ’1 de febrer del 2021, el Ple de l’Ajuntament d’Ul-
tramort va aprovar l’adhesió al Pacte de les Alcal-
dies, amb el compromís de reduir les emissions en 

un 55% per a l’any 2030, d’analitzar la vulnerabilitat 
al canvi climàtic del municipi i de planificar accions de 
mitigació i adaptació.

Per tal d’assolir els objectius fixats en el Pacte, l’Ajunta-
ment ha redactat el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible 
i el Clima (PAESC), que és el full de ruta per fixar el 

calendari i les accions que caldrà dur a terme d’ara fins 
a l’any 2030.

El dijous 13 d’octubre d’enguany es va dur a terme una 
sessió informativa al Centre Cívic, per informar-ne als 
veïns i veïnes del municipi.

actualitat municipal

Teatre

activitats

El 24 d’abril es 
va portar a terme, 
al centre cívic, 
la representació 
teatral de l’obra 
El sopar dels idiotes 
de Francis Veber, 
i a càrrec de 
Teló Esquinçat.

Aquest any, amb subvenció de la Diputació de Girona, s’està acabant l’obra 
de reposició de serveis d’aigua i clavegueram al carrer Figueres, i asfaltatge 

del mateix, de la pujada de l’antic dipò-
sit d’aigua i carrer Padró. En l’actual Pla 
d’obres i serveis, es contempla interve-
nir en el carrer Raval i el carrer Major.

També s’ha construït una rampa d’accés 
al Centre Cívic i la col·locació de pedres 
per delimitar la zona d’aparcament del 
camp d’esbarjo.
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activitats

Festa Major d'Ultramort

Revetlla de Sant Joan

El dijous 23 de juny va 
tenir lloc la tradicional 
Revetlla de Sant Joan.

A partir de les 9 del vespre es va fer 
un sopar popular, on cadascú es va 
dur el sopar i la beguda. L’Ajunta-
ment va posar taules i cadires i va 
oferir un tall de coca i moscatell a 
tots els assistents.

Es van poder tirar petards al camp 
d'esbarjo i, posteriorment, va haver-hi 
una sessió de ball.

El primer cap de setmana de juliol, els dies 1, 2 i 3 concretament, es va celebrar 
la Festa Major d’Ultramort, amb l’organització i la col·laboració de l’Ajuntament 
d’Ultramort i de l’Associació de Veïns i Veïnes del poble.

Els actes van començar el diven-
dres dia 1. A 2/4 de 8 de la tarda es 
va organitzar una caminada noc-
turna i un sopar de carmanyola, on 
s’havia de portar roba adequada, 
frontal, aigua i sopar.

L’endemà, dissabte dia 2, va ser el dia 
amb més activitats programades.

A les 11 del matí va haver-hi 
una sessió de salsa i vermut 
per a tots els públics, a 
càrrec d’Amarilys Felipez.

A les 7 de la tarda va tenir 
lloc un concert amb el grup 
musical Tres i No Res.

Seguidament, a les 9, sopar 
popular, on cadascú havia 
de portar plat, gots i coberts. 
Els tiquets per al sopar es 
van vendre al Centre Cívic 
fins al dia 29 de juny, al preu 
de 13 euros.

I havent sopat, per acabar 
el dia, va haver-hi ball.

lista i de Roser Medino al piano) i 
amb la festa de l’escuma i inflables 
d’aigua a les 5 de la tarda (l’Ajunta-
ment va obsequiar amb un gelat a 
tots els assistents).

El diumenge dia 3, finalment, la 
Festa Major es va cloure amb la 
missa solemne a 2/4 d’11 del matí 
(la missa va comptar amb la parti-
cipació de Mar Serinyà com a voca-
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activitats

Concert al centre cívic

Casalet d'estiu

Aquest any, seguint 
la proposta de “L’estiu 
a Ultramort”, han 
continuat les activitats 
del Casalet d’estiu.

El 23 de juliol, 
amb l’organització 
i col·laboració de 
l’Ajuntament d’Ultramort 
i l’Associació de Veïns i 
Veïnes d’Ultramort,  
es va fer al centre cívic 
un sopar de carmanyola 
i, tot seguit, un concert 
de música a càrrec 
de Demon’s Sweet.

Bicicletada.

Taller d'art. Taller d'art.

Sortida a la platja.

Taller de ceràmica. Parc d'aventura. Parc d'aventura.



Octubre 2022 • Número 24

7

E
l

 C
a

m
p
a

n
a

r
 •  

R
e
v
is
ta

 d
'U

lt
r
a
m
o
r
t

tema

Repensant el món rural
En aquest article esmentarem diverses iniciatives destinades 

a la millora del desenvolupament dels nostres pobles i de la qualitat 
de vida de la gent que hi vivim.

A nirem per ordre cronològic i, 
com a introducció, comen-
çarem amb la reproducció 

íntegra d’un escrit, titulat La llei 
del sòl o la llei de l’absurd, que va 
redactar en Martí Batlle a finals dels 
anys 1990. Té relació amb aquest 
tema que presentem i, tot i que han 
passat més de vint anys des que es 
va escriure, manté molta vigència 
en l’actualitat de les activitats agrí-
coles i ramaderes, malauradament. 
Han passat més de vint anys, però 
la veritat i la realitat és que des de 
les administracions competents i 

I l’actual llei del sòl s’ha convertit en una nefasta 
aliada d’aquesta tendència a la pèrdua de població del 
medi rural.

És ben sabuda la crisi del sector terciari, de les peti-
tes explotacions pageses i ramaderes. La gent d’aquest 
sector, majoritàriament, només té petites propietats, 
petites extensions de terreny que abans eren el seu 
mitjà de vida, però que progressivament s’han deixat de 
treballar. I aquestes s’estan venent a persones riques, 
amb un alt poder adquisitiu, que aglutinen hectàrees 
i més hectàrees, on, finalment, ells sí que poden edi-
ficar. El petit propietari, en canvi, amb els diners de la 
venda d’aquests petits terrenys en fa prou per pagar-se 
l’entrada d’un piset a ciutat, on disposarà de molts més 
serveis, i abandona el medi rural.

Aquesta és una tendència fàcil de constatar en la 
majoria de poblets del nostre territori. I és una tendèn-
cia ben difícil de tallar si els ajuntaments no disposem 
d’uns mínims serveis i eines per frenar-ho.

Amb la llei actual, només es pot construir un habi-
tatge en sòl rústic si es disposa d’una finca d’un mínim 
d’1,5 ha, privilegi d’una petita minoria que es cons-
trueix el seu palauet de cap de setmana, amb la qual 
cosa estem potenciant una espècie de “feudalisme del 
segle XXI”.

responsables (o irresponsables, en aquest cas) ben poca 
cosa s’ha fet per millorar, per conservar i per dignificar la 
vida i l’activitat rural i dels nostres pagesos i ramaders, 
tal com es mereixen.

Tot seguit, posarem èmfasi en les accions que duen a 
terme dues entitats concretes: l’Associació de Micropo-
bles de Catalunya (AMC) i el grup Eines de Repoblament 
Rural (ERR).

La llei del sòl o la llei de l’absurd (escrit d’en 
Martí Batlle, finals dels anys 1990)

Un dels principals problemes que pateixen actualment 
els petits nuclis és la seva despoblació. La població 
envellida, amb pocs mitjans, està abandonant els pobles, 
es concentra en poblacions més grans, on hi troba tots 
els serveis necessaris. I la població, més jove, davant la 
crisi de la petita explotació agrícola i ramadera, se’n va 
cap al sector serveis, concentrat també en poblacions 
més grans.

És un greu problema amb conseqüències imprevisibles, 
que ens porten, totes, indefectiblement, a la progres-
siva desaparició i a convertir-nos en nuclis fantasmes, 
indrets dormitori i, en el millor dels casos, en zones resi-
dencials de cap de setmana.

Vista general d’Ultramort amb el Canigó al darrere.
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Per desenvolupar el sòl urbà, tant les U.A. com les S.A.U., 
requereixen una infraestructura que, pel seu cost eco-
nòmic, moltes vegades és desproporcionada pel valor del 
terreny. Aquest tipus d’infraestructura potser és adient 
en una gran població, però acaba essent desproporcio-
nada en petits nuclis, perquè el cost econòmic és igual 
aquí que a les grans poblacions. Però en els nuclis rurals 
no hi ha els mateixos serveis, el que fa que sigui invi-
able per a moltes butxaques les infraestructures que 
s’exigeixen. Com podem exigir posar voreres en tota 
nova promoció si arreu del poble no n’hi ha? Sense una 
infraestructura tan cara donaríem facilitats als veïns 
per quedar-se a viure al poble, quan, actualment, amb 
aquesta normativa els entorpim.

I amb els preus resultants d’una normativa com l’ac-
tual tampoc podem esperar que la gent amb un poder 
adquisitiu mitjà tingui la voluntat de venir a viure a casa 
nostra. Molts petits pobles, a més d’aquestes dificultats, 
han facilitat un creixement desproporcionat de la rama-
deria intensiva, que s’ha arribat a fer incompatible amb el 
benestar de la resta de veïns. Són ben habituals els nuclis 
on es barregen les cases amb explotacions de ramade-
ria intensiva (granges de porcs), inicialment petites i ben 
ubicades, però que amb el temps s’han convertit en veri-
tables indústries al costat dels habitatges, amb tots els 
inconvenients que comporten. Això ja no és el paisatge 
bucòlic de pagès, aquell on tot estava integrat en l’entorn 
(quatre vaques, un parell de porcs, l’aviram...), o cosa que 
és el mateix, una ramaderia extensiva lligada a la terra.

Si la llei del sòl no promou la repoblació del medi rural, 
no serveix per a res. I amb l’explotació actual només 
promovem l’encariment del sòl i les cases de cap de set-
mana. Si no ens plantegem un canvi urgent, no hi arri-
barem a temps. Vegeu què ha passat a Mallorca o al sud 
d’Espanya!

Un altre cas és el de les zones protegides. Si es qualifica 
una zona com a protegida perquè sigui patrimoni de la 
col·lectivitat, per què l’ha de mantenir només el propie-
tari? No seria més correcte que els propietaris d’aquelles 
zones protegides —de les que no en pot disposar amb 
llibertat, per tant— rebés alguna compensació o fos sub-
vencionat amb fons públics? És més raonable que no 
tota la càrrega per al manteniment d’aquestes zones no 
recaigui únicament en els propietaris.

Si la llei del sòl no fos tan rígida ni tan exigent, afavo-
riríem un abaratiment del sòl i la gent amb un poder 
adquisitiu mitjà es podria quedar a viure a casa. No es 
pot aplicar per igual la llei del sòl en grans ciutats i en 
petites poblacions rurals. La realitat i les necessitats són 
ben diferents. Només hi ha dos camins: o fem la nor-
mativa més flexible per incentivar els veïns a quedar-se 
a viure a poble o bé continuem deixant morir aquests 
petits nuclis de població. I arribarà un punt que no 
caldrà que ningú ens imposi un informe Roca, ja que, 
indirectament, arribarà a aplicar-se per ell sol. Això sí, 
en uns pobles fantasma en els quals la seva població 
autòctona n’haurà desaparegut.

Carretera de la Sala. Foto: Dolors Gibert

tema
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un punt equidistant de tots ells, on s’hi concentressin 
serveis com una llar de jubilats, una zona esportiva, una 
escola per als tres nuclis…

En lloc de debatre cap a on anem, se’ns imposa una llei 
del sòl totalment restrictiva per als habitants de la zona 
i que només afavoreix interessos externs. Si no canviem 
la tendència, els pobles petits tenim un futur molt pelut. 
I la llei del sòl ajuda a ser molt pessimista! No seria pos-
sible obrir una profunda reflexió, des de tots els esta-
ments, d’una forma global, per evitar aquest futur tan 
incert i alleugerir el jou d’aquesta llei que, més que la 
llei del sòl, sembla una llei de l’absurd?

Associació de Micropobles de Catalunya (AMC)

Aplicant la llei del sòl com apliquem actualment, ni la 
població jove, ni l’adulta, ni la tercera edat es quedarà 
a viure als pobles. El sector juvenil marxa per estudiar a 
ciutat; quan arriba el moment d’establir-se en un punt, 
al medi rural se li tallen les ales, a més de no poder 
oferir-li els serveis necessaris. La població de la ter-
cera edat, cada cop més majoritària, està cada cop més 
necessitada de serveis, que no troba en un medi estan-
cat i en plena recessió. Cal no oblidar que dels anys sei-
xanta ençà prop d’un 90% de la població ha deixat de 
treballar la terra. Si la llei del sòl no hagués estat tan 
estricta, molts s’haurien quedat a viure al poble, fent-se 
una casa nova en el seu petit terreny, sempre exigint 
unes mínimes condicions, però no com ara!

Cal, urgentment, trencar aquesta tendència i estructu-
rar un pla de futur que prevegi quines necessitats tenen 
aquests petits nuclis. I quines d’aquestes necessitats 
es poden mancomunar o compartir. Sempre, però, amb 
el consens dels afectats, mai de forma imposada. Per 
exemple, en el cas d’Ultramort i la seva rodalia, es podria 
establir un nucli compartit per a diferents municipis en 

Església parroquial de Santa Eulàlia. Foto: Dolors Gibert

De les dues entitats esmenta-
des fa un moment, aquesta va 
ser la que, cronològicament, 
es va crear primer.

Es va constituir el mes de març 
de l’any 2008, concretament. Amb aquesta constitució 
es van incorporar a l'associació com a socis fundadors 
corporatius nou membres (nou micropobles): Colomers 
(el Baix Empordà), Montmaneu (l’Anoia), Pinós (el Sol-
sonès), Boadella i les Escaules (l’Alt Empordà), Argençola 
(l’Anoia), Rocafort de Queralt (la Conca de Barberà), Pira 
(la Conca de Barberà), Senan (la Conca de Barberà) i 
Conesa (la Conca de Barberà).

És una entitat sense afany de lucre que vol donar una 
veu conjunta als micropobles de Catalunya (són els 
municipis que tenen menys de 500 habitants). Actual-
ment, està formada per més de 200 municipis (més de 
la meitat dels 328 municipis de menys de 500 habitants 
que hi ha arreu de Catalunya, per tant).

És una acció que ha de servir per millorar la capacitat 
de gestió dels ajuntaments i per millorar la qualitat de 
vida dels seus habitants, fent visibles les seves proble-
màtiques a ulls de la societat, i que no quedin diluïdes i 
menystingudes per la dinàmica urbana dels grans muni-
cipis i del govern autonòmic.

Està formada per alcaldes i regidors de tots els partits 
polítics, es regeix per una assemblea anual i està coor-
dinada per un Consell Directiu que escull l'Assemblea. 
Els càrrecs del citat Consell Directiu no disposen de cap 
retribució econòmica.
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tema

Actua com a “grup de pressió davant 
les altres administracions per tal de 
fer palesa la realitat dels municipis 
de menys de 500 habitants, sovint 
tan diferent de la realitat de muni-
cipis més grans”.

No té com a propòsit prestar ser-
veis directes o complementaris els 
quals ja propicien altres entitats 
municipalistes o les administracions 
supralocals. Pretén, en canvi, comu-
nicar i posar en evidència totes 
aquelles dificultats que comporta el 
fet d'haver de gestionar un ajunta-
ment amb tots els deures, però amb 
uns mitjans molt minsos.

Es tracta de ser un instrument per fer 
visible la realitat dels micropobles i 
contribuir a fer que els seus habitants 
visquin en unes condicions el màxim de dignes perquè no 
tinguin la sensació de ser ciutadans de segona categoria.

Volen “que la societat prengui consciència de la viabili-
tat econòmica i social dels micropobles. Cal que siguem 
pobles vius en territoris vius, no ens volem convertir en 
els jardins de les grans ciutats. I tot això ho volem acon-
seguir amb la confluència d’electes de diverses demarca-
cions i de tots els colors polítics, sense excloure a ningú”.

També volen fer entendre als governs, als legisladors, 
a les grans companyies de serveis i a altres instàncies 
diverses que el principi de subsidiarietat on més adequa-
dament s'ha d'aplicar és precisament en els micropobles. 
I s'ha d'aplicar amb rigor perquè la gent que hi viu pugui 
tenir garantida la igualtat d'oportunitats.

La junta de l’associació està formada pels senyors Mario 
Urrea (alcalde de Torrebesses, el Segrià) com a president, 
Cesc Salamé (regidor de Copons, l’Anoia) com a secretari 
i Artur Miró (alcalde de Vilanova de Prades, la Conca 
de Barberà) com a tresorer. El Consell Directiu, d’altra 
banda, està format pels senyors Xavi Camps (alcalde 
de Palau de Santa Eulàlia, l’Alt Empordà), Oriol Serrà 
(alcalde de Sant Miquel de Campmajor, el Pla de l’Es-
tany), Joan Solà (alcalde de Riner, el Solsonès) i Salvador 
Tresserra (alcalde de l’Estany, el Moianès).

Consta de diverses sectorials (Energia i Transició Energè-
tica; Joventut, Emprenedoria, Habitatge i Repoblament; 

Turisme, Cultura i Patrimoni; Mobilitat i Comunicacions; 
Acció Social; Territori, Medi Ambient i Sostenibilitat; 
Desenvolupament Rural; Educació i Agricultura) i de 
diverses vicepresidències territorials (nord-oriental, 
comarques de l’Alt i el Baix Empordà i del Gironès); 
nord-est (comarques del Pla de l’Estany, la Garrotxa i 
la Selva); l’Anoia i l’Alt i el Baix Penedès; el Solsonès; 
l’Alt i el Baix Camp, la Conca de Barberà i el Tarragonès; 
el Bages; el Segrià; el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i 
l’Aran; Osona i el Ripollès; les Terres de l’Ebre; les Garri-
gues; la Noguera; el Moianès i la Terra Alta i el Priorat).

A l’Estatut de l’entitat s’esmenta que “la realitat muni-
cipal catalana presenta uns trets característics que es 
poden resumir en l’existència d’una concentració de 
població molt important entorn de la capital del país i, 
alhora, una xifra molt reduïda de població als munici-
pis de menys de 500 habitants, tot i que aquests pobles 
representen el 35% dels municipis catalans”.

El citat Estatut està estructurat en cinc títols, més el 
preliminar, i qui hi estigui interessat pot consultar-lo 
complet a la següent pàgina web: 

www.micropobles.cat/images/pdf/Estatut-web.pdf

El títol preliminar conté les disposicions generals d’Es-
tatut, com ara l’objectiu, les definicions i els principis 
generals per aplicar-lo.

Primera convenció de Micropobles de Catalunya (29N2014).
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El títol primer conté dos capítols: el primer fa referència 
a les mesures en matèria econòmica (simplificació i uni-
ficació de la planificació, mesures relatives a l’accés a la 
fibra òptica, desenvolupament de la regulació de la con-
tractació menor...) i el segon fa una exhaustiva regulació 
de la cooperació local per via de transferències.

El títol segon conté el règim específic en matèria fiscal, 
esmentant que una part dels micropobles, definits com 
a ultraperifèria demogràfica, puguin ser beneficiaris 
d’incentius fiscals en els termes que fixi la normativa 
comunitària.

El títol tercer conté les modificacions en l’àmbit de l’ur-
banisme i de l’ordenació del territori (ampliació dels pro-
fessionals que participen en les comissions d’urbanisme 
per garantir que la visió del territori sigui més completa 
i no únicament urbana, supressió de l’obligació de rea-
litzar costosos estudis d’impacte i integració urbanística 
per a senzilles actuacions agràries —com casetes de reg, 
petits magatzems agrícoles o actuacions soterrades—, 
preservar la identitat dels municipis, altres articles que 
fan referència a les normes urbanístiques dels pobles...).

El títol quart modifica diverses normes, per tal de pre-
veure l’atenció específica als micropobles i la represen-
tació institucional d’aquests en aquells òrgans que són 
rellevants per a la seva preservació i el seu desenvolu-
pament.

El títol cinquè, finalment, estableix mesures organitzati-
ves i de funcionament i consta de tres capítols: el primer 
simplifica la constitució i el funcionament de les comu-
nitats de municipis, el segon estableix diverses mesures 
en matèria de personal i voluntariat i el tercer i últim 
regula mesures de procediment administratiu.

Es reforcen els contactes amb les diferents instàncies 
governamentals i es potencia la presència dels micropo-
bles en els mitjans de comunicació, a més de participar 
en projectes per a la implantació de les energies alter-
natives més adients, de col·laborar en l’estudi i la posada 
en pràctica de processos participatius en els micropo-
bles, de recollir les problemàtiques i les experiències 
exitoses dels micropobles, de canalitzar les demandes 
d’informació dels mitjans de comunicació...

Eines de Repoblament Rural (ERR)

Participació a la Comissió d’Afers Institucional del Parlament de Catalunya com Eines de Repoblament Rural-ERR per exposar el posicionament sobre el 
despoblament i el desenvolupament rural.

Aquesta entitat, de crea-
ció molt més recent (nas-
cuda el 23 de juny del 
passat any 2021 arran 

d’un grup de Whatsapp, concretament), està formada 
per un grup d’alcaldes i alcaldesses plural i transver-
sal. Davant l’actual emergència de despoblament rural, 
i com el seu nom indica, té la voluntat de trobar eines 
clares de repoblament.
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12 Tal com s’esmenta en un article de Marc Font, publicat 
al diari digital Públic el mes de febrer d’aquest any, l’im-
pulsor i coordinador és el Sr. Jaume Gilabert (alcalde de 
Montgai, la Noguera), del qual manifesta que “el grup 
ha crescut tant perquè hi ha una necessitat conjunta de 
sentir-se emparat. Els alcaldes i alcaldesses hi veuen una 
oportunitat perquè algú ens escolti, perquè tothom ens 
dona la raó, però ningú fa res”.

Van fundar-la quatre alcaldes i en l’actualitat ja en 
formen part més de 500, de tots els colors polítics i 
de gairebé totes les comarques catalanes. A diferèn-
cia de l’Associació de Micropobles de Catalunya (que 
inclou municipis de menys de 500 habitants), aquest 
grup inclou municipis de menys de 2.000 habitants. En 
formen part, doncs, el 90% dels municipis de menys de 
2.000 habitants de Catalunya.

Recorda el fenomen que ha tingut en altres comuni-
tats autònomes espanyoles, conegut amb el nom de “la 
España vaciada”.

Es tracta d’un grup de pressió que també va més enllà 
de les sigles polítiques, doncs, i que reclama instruments 
legals que protegeixin els pobles petits. Els problemes 
compartits són l'accés a l'habitatge, el dèficit de serveis 
públics o una connectivitat precària.

Acumula una creixent activitat i trobades amb repre-
sentants d'administracions supramunicipals per fer-los 
arribar les seves demandes. El seu és un crit d'alerta que 
reclama passar de les bones paraules als fets i fer-ho de 
manera urgent.

Els alcaldes que en formen part expressen les seves 
queixes i volen que els facin cas, pel bé del present i del 
futur dels seus pobles i dels seus veïns: “Tots compartim 
problemes: els pobles s'envelleixen perquè els joves se'n 
van i no n'arriben de nous, tenim uns serveis del segle XX, 
poca o gairebé nul·la oferta de transport públic i, especi-
alment, un dèficit d'habitatge. Les lleis no ens ajuden i, 
a més, les inversions de la Generalitat cada vegada són 
més petites”.

Tot i que ara mateix no ho preveuen, avisen que si les 
seves demandes no són escoltades, no pot descartar-se 
que en un futur emprenguin passos similars a Teruel 
Existe o Soria ¡Ya! i articulin moviments polítics.

Com es pot llegir en l’article citat anteriorment “allunyada 
dels grans titulars i amb poca presència mediàtica, l'exis-
tència d'una Catalunya buidada és una realitat inqüestio-
nable, que s'accentuarà els pròxims anys, segons diverses 
projeccions demogràfiques. Un estudi de la primavera de 
l’any 2000 assenyala que a Catalunya hi ha 200 municipis 

tema

Ramat de xais de can Mas. Foto: Dolors Gibert
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—més del 20% del total— amb una situació crítica de des-
poblament, concentrats fonamentalment a les comarques 
de Lleida, les Terres de l'Ebre, l'interior de les comarques de 
Tarragona, l'Alt Pirineu i l'Aran i algunes parts de la Cata-
lunya Central”.

Per aquest motiu, des de l’entitat reclamen “l'aprova-
ció, al Parlament de Catalunya, de l'Estatut del Municipi 
Rural, una eina legislativa que ens empari i que tindria 
un rang superior, de manera que cada llei o decret que 
s'aprovés hauria de passar pel seu filtre per garantir 
que no van en contra del món rural. Necessitem aquest 
emparament legislatiu, perquè no podem estar a mercè 
de si el govern de torn té més o menys sensibilitat. Fa 
dècades de  l’abandonament i el menysteniment del 
món rural”. En aquest sentit, s’ha aprovat la següent 
moció:

Els darrers anys hem viscut un període d'emergències 
sense precedents al nostre territori, I’emergència cli-
màtica, I'emergència sanitària, I'emergència social 
i humanitària, i la més present al nostre territori és 
I’emergència del món rural, que es troba en una situ-
ació crítica i si no s’actua ràpidament pràcticament 
irreversible, pel que fa a la continuïtat d'una bona part 
dels municipis de Catalunya.

Malgrat que les entitats municipalistes, organitzaci-
ons, altres entitats i persones en l'àmbit individual fa 
temps que treballen perquè les administracions supe-
riors a Catalunya i a l'Estat abordin seriosament els 
problemes de la ruralitat en tots els seus vessants; la 
pèrdua de població en la majoria de municipis rurals 
s'ha anat agreujant any rere any, si afegim l’increment 
de la burocràcia administrativa cada vegada més asfi-
xiant, el conjunt és una mala peça al teler que patim 
de forma constant en el món rural.

Davant d‘aquesta emergència rural i a conseqüència 
d’aquesta realitat neix Eines del Repoblament Rural, 
un lobby d’alcaIdies per donar-hi un major impuls i 
proposar quelcom clar i concret perquè ens garanteixi 
un futur per al nostre territori. Aquest grup, actual-
ment de 523 alcaldies de municipis de menys de 2.000 
habitants, representen el 62,5% del total dels muni-
cipis catalans i el 63,88% del territori del nostre país, 
un grup totalment transversal sense cap ingerència 
partidista de cap mena.

Es tracta d‘identificar les problemàtiques i aportar 
I’EINA de la solució, la gran majoria són solucions 
clares i realitzables, que portin a desenvolupar políti-
ques que reverteixin I’actual situació. Moltes d’aques-
tes Eines (suggerides de forma participativa per part 
de les alcaldies del grup) no requereixen cap finan-
çament, sinó que es basen en el principi d‘autonomia 
municipal dels ajuntaments, que, tanmateix, són I’ad-
ministració més propera a la ciutadania i, per tant, 
pretenen revertir la tutela constant per part d’aItres 
administracions que viuen avui dia els ajuntaments.

La greu situació dels municipis rurals ens duu a treba-
llar de costat amb totes les administracions i fer pinya 
amb totes les associacions, entitats, organitzacions i 
particulars que tinguin com a objectiu prioritari que la 
ruralitat esdevingui en centre del debat polític a Cata-
lunya.

Aquests darrers mesos s‘ha fet molta feina des de totes les 
entitats municipalistes i des del lobby d'Eines de Repo-
blament Rural, per aconseguir que el Govern de Cata-
lunya tiri endavant I'Estatut del Municipi Rural (EMR).

Per això, aquest Estatut ha de ser una llei que doti als 
municipis rurals d'autonomia de gestió i financera, 
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que els blindi de qualsevol ingerència legislativa sor-
gida del Parlament o des de disposicions del mateix 
Govern de la Generalitat.

Si ens creiem el país, s‘ha de fer el possible per soluci-
onar aquesta greu situació que viu el món local rural, 
l’època de les paraules i les bones intencions ja ha 
passat, ara es tracta de ficar-se seriosament a la feina 
amb aquest tema. Sols amb objectius clars i legislatius 
podrem revertir la greu situació de les persones que 
encara viuen en el món rural, que són les autèntiques 
cuidadores del territori. Sovint es pensa que el territori 
es pot protegir des d'un despatx ben allunyat d’aquesta 
realitat, aquest és, i ha estat, un greu error, com es 
demostra cada vegada que hi ha incendis, inundacions 
o altres circumstàncies adverses, que se superen col-
lectivament des del territori i des del coneixement de 
les diverses realitats rurals de Catalunya.

Un territori és viu sempre que hi visquin persones que 
puguin desenvolupar la seva  activitat econòmica i tenir 
coberts els serveis bàsics per poder viure al món rural. 
No volem una Catalunya tan sols urbana i metropoli-
tana i una altra Catalunya rural oblidada, només hi ha 
d’haver una sola Catalunya on tothom tingui les matei-
xes oportunitats, basades en I’equitat social  i territorial. 
Per això, s’han de fer polítiques valentes, amb incentius 
clars per aconseguir arrelar les persones al territori i així 
poder començar a fer real aquest reequilibri territorial, 
sovint massa mencionat i mai portat a terme.

S’ha d‘agiIitzar I’administració, i especialment els 
municipis rurals, perquè no tenen i no poden tenir 
la infraestructura administrativa per donar com-
pliment a totes les normatives existents. S‘han 
de derogar i flexibilitzar normatives que no tenen 
sentit per als municipis rurals, hi ha d’haver una 
exigència burocràtica proporcionada i lligada a la  
realitat rural.

Com més esforços fem a les zones rurals més hi gua-
nyaran també les zones més densament poblades. 
Es tracta de la sostenibilitat del territori de Cata-
lunya, i aquesta passa per I‘equiIibri territorial i la 
igualtat d‘oportunitats, visquem on visquem.

ACORDS

Primer.- Mostrar la preocupació per la situació 
d’emergència per la manca de desenvolupament 
rural que pateixen molts dels municipis de Catalu-
nya, especialment els de menys de 2.000 habitants.

Segon.- Instar el Govern de la Generalitat que agi-
litzi I'aprovació de l’Estatut del Municipi Rural 
abans que finalitzi I‘any 2022.

Tercer.- Comunicar aquests acords als grups polí-
tics del Parlament de Catalunya, al president de la 
Generalitat, a les diverses conselleries del Govern 
de Catalunya i a les entitats municipalistes.

Pou Lluny. Foto: Dolors Gibert
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Un altre fet que posen sobre la taula és l’alleugeriment 
de les traves burocràtiques o administratives que els 
ajuntaments de municipis petits es veuen sotmesos 
per part de les administracions superiors, ja que “han 
d'assumir la mateixa burocràcia que una ciutat urbana, 
quan el seu personal municipal és molt reduït. Avui en 
dia a Catalunya les obligacions que té qualsevol ajun-
tament, sigui d'un municipi de 200 habitants o d'una 
ciutat gran, són les mateixes i, en canvi, als pobles 
petits els mitjans que hi ha per complir amb aquestes 
obligacions són molt justos. Hauria d’haver-hi una llei 
adaptada als municipis petits”.

I exposen altres problemes i greuges amb els quals 
es troben, demanant-ne solució per part de l’admi-
nistració corresponent: “la poca disponibilitat de ser-
veis públics —com sanitat o educació— que sovint 
obliguen a desplaçar-se a nuclis més poblats gairebé 
sempre en transport privat, davant la pèssima oferta 
pública. Necessitem que, si la gent vol venir i vol gaudir 
d'aquests pobles rurals, els serveis hi han de ser sempre 
i hi ha d'haver gent vivint-hi sempre. Falta buscar 
aquests actius perquè la gent pugui veure que anar a 
viure a un entorn rural és una bona opció sempre que 
tingui uns mínims. Però aquests mínims ens costen molt 
d'obtenir. Qualsevol que faci una normativa, una llei o 
una subvenció ha de tenir en compte que a qui vulgui 
viure en els pobles petits se li han de donar les mateixes 
oportunitats que a qui ho vulgui fer a la ciutat o en un 
poble més gran”.

Pel que fa als problemes d'accés a l'habitatge, comen-
ten que “responen a diverses raons, com ara la nega-
tiva dels propietaris a posar per llogar o vendre les 
cases buides —sovint abundants en aquests munici-
pis—, la pràctica nul·la capacitat dels consistoris per 
incentivar-ne l'arrendament, les restriccions urbanís-
tiques que dificulten construir-ne o els pocs recursos 

dels mateixos ajuntaments per comprar, rehabilitar o 
promoure directament habitatges. Amb la Llei d'urba-
nisme, pràcticament, no es permetia edificar enlloc i per 
impedir aberracions que es van fer a la costa i en zones 
metropolitanes vam pagar justos per pecadors. També 
caldria eliminar el possible recàrrec de l'IBI als propi-
etaris d'habitatges buits en municipis que s'estan des-
poblant. I a això s'hi afegeix el fenomen de les segones 
residències, que acaba encarint el preu de l'habitatge 
i dificultant que hi accedeixin les persones que volen 
viure tot l'any en un municipi rural”.

També comenten que “la llei de contractació pública 
obliga cada vegada més a treure a concurs públic el 
gruix de licitacions. Una mesura gestada per lluitar 
contra la possible corrupció, però que en pobles petits 
acaba provocant que moltes adjudicacions acabin en 
mans de grans empreses ‘de fora’ en detriment de les 
locals, dificultant la generació d'ocupació arrelada al 
territori”.

Els darrers mesos han mantingut reunions amb diver-
sos integrants de l’actual govern de la Generalitat de 
Catalunya. Davant d’aquesta situació, conclouen que 
“esperem que es passi de les bones paraules als fets, 
perquè fins ara ningú s'ha preocupat d'equilibrar aquest 
país i de garantir els drets a tothom, visqui on visqui. Si 
no s'actua, en els pròxims deu anys una part important 
dels pobles de Catalunya desapareixerà perquè la gent 
que hi viu es va morint. Ens hem ajuntat per guanyar 
força i per veure si així ens fan cas. Hem de buscar les 
solucions nosaltres i defensar els nostres pobles; si no 
ho fem, estem penjats”. Demostren un malestar i un 
descontentament que anirà en augment si l'Estat i, 
sobretot, la Generalitat no els escolten i no atenen les 
seves lògiques queixes i les seves justes demandes.

JOAN CARRERES
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Noves tecnologies
Cada vegada és més freqüent la utilització de les anomenades noves tecnologies 

per fer qualsevol tràmit i gestió, sigui per l’administració pública, entitats bancàries, 
institucions i organismes diversos o, inclús, per empreses privades. Aquest fet suposa 

una comoditat, estalvi de temps i agilitat per una part, però, alhora, una 
despersonalització d’aquestes gestions i un impediment per a aquelles persones 
que pels seus coneixements tecnològics o informàtics i, sobretot, en la majoria 

dels casos per la seva edat, els hi suposa una dificultat difícil d’assolir.

L es Noves tecnologies de la 
informació i la comunicació 
(TIC) són el conjunt d’eines, 

suports i canals per al tractament i 
l’accés a la informació, però també, 
a més d’aquest accés informatiu, 
per poder gestionar qualsevol tràmit 
que, amb la irrupció de la covid-19, 
encara s’ha incrementat. 

És freqüent, doncs, que per fer con-
sultes i tràmits bancaris, d’Hisenda, 
Seguretat Social, Generalitat, admi-
nistracions locals... s’hagi de fer de 
forma digital o, com també es diu, 
electrònicament. Així doncs, instàn-
cies genèriques, sol·licituds diverses, 
cites prèvies, certificats, moviments de comptes, presen-
tació a premis i concursos, subvencions, canvis de titulars, 
factures, consultes de notificacions d’Hisenda, seguiments 
de paquets de missatgeria... són només alguns pocs exem-
ples d’aquesta realitat, actualitat, hàbits i forma de viure 
que s’ha instal·lat en la nostra societat. 

Pràctica i obligatorietat

Aquesta praxi, a més de ser una situació amb una cada 
vegada major implantació, s’està convertint en pràctica 
obligada per a diversos sectors, com per exemple el pro-
fessional i l’empresarial.

El catedràtic i professor titular de Dret Constitucional, 
Lorenzo Cotino Hueso, de la Universitat de València 
afirma que “Hem passat del dret a l'obligació, gairebé 
per defecte, de comunicar-se electrònicament amb l'Ad-
ministració” (IDP. Revista d'Internet, Dret i Política i UOC). 

Igualment, i en l’àmbit privat, com en el cas de les enti-
tats financeres, cada vegada són menys freqüent les 

tema

visites o presència personal a les oficines, un aspecte 
que, a més de dificultar la consulta interpersonal, amb 
les normals preguntes i aclariments, t’encaminen cap a 
la “digitalització”, alhora que tanquen oficines, supri-
meixen caixers automàtics i acomiaden a una part 
del personal, entre d’altres molts aspectes, derivats 
d’aquesta nova política operativa.

I és que dels beneficis del dret, de tots aquells que vul-
guin, s’està passant a les dificultats del deure i, per tant, 
s’hauria de cercar un equilibri entre el dret i el deure. 

Els beneficis

Tot i la dificultat d’accedir a determinada informació i 
fer alguns tràmits i gestions per mitjans digitals, aques-
tes noves tecnologies també aporten, sens dubte, alguns 
beneficis. Com ja s’ha comentat, la comoditat, estalvi 
de temps i agilitat en diversos tràmits poden ser alguns 
d’aquests avantatges, però també hem d’anotar i tenir en 
compte molts d’altres, i especialment per a la gent gran, 
com aprendre, informar-se, entretenir-se, potenciar les 
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aficions, connectar-se amb fills, néts o d’altres familiars 
i amics, superar la por a la solitud i aïllament, l’estimula-
ció cognitiva i física…

Cal saber i recordar que quan parlem de tecnologies digi-
tals ens referim també a les eines informàtiques i dis-
positius digitals que fem servir per entretenir-nos, per 

Contràriament, però, i segons va informar el diari EL PUNT 
AVUI, la bretxa digital afecta a Catalunya el 23% de les 
persones d’entre 65 i 74 anys, que no poden connectar-se 
a Internet perquè no tenen habilitats per fer-ho o perquè 
no disposen de recursos tecnològics, la qual cosa els impe-
deix fer tràmits telemàtics, cada vegada més nombrosos i 
moltes vegades indispensables i sense alternativa.

Per efectuar qualsevol 
tràmit cada vegada 
més es necessita una 

gestió telemàtica

gic no només pot influir i beneficiar a la gent gran, sinó 
també a joves en el procés d'aprendre i ampliar conei-
xements. Un bon ús pot aportar molts beneficis als vos-
tres fills com, per exemple, els d’obtenir informació de 
manera immediata i més àmplia, elaborar coneixements 
amb més facilitat, relacionar-se amb persones d'altres 
països i cultures, desenvolupar capacitats intel·lectuals. 

Noves tecnologies a la tercera edat

Cada vegada són més les persones de la tercera edat 
que utilitzen les xarxes socials i estan connectades. Tal 
com s’ha dit, usar les xarxes socials o determinades webs 
ajuden i aporten diversos avantatges. La gent gran no ha 
nascut i crescut en aquesta era de les noves tecnologies, 
però cada vegada són més les persones grans que senten 
interès per estar a les xarxes i conèixer el món digital. 

Segons Juli Simón, director de Fira 
Gran, molta gent gran té dificultats 
per exemple, treure diners del caixer 
automàtic, un problema de digita-
lització que afecta especialment la 
gent gran, a diferència d’altres col-

comunicar-nos o per cercar infor-
mació. I entre aquestes eines cal 
ressaltar les xarxes socials a partir 
d’Internet i l’ordinador, telèfon mòbil, 
tauleta digital, etc.   

Aquesta evolució i canvi tecnolò-
lectius més joves, on aquesta situació és pràcticament 
inexistent. “La falta d’habilitats digitals i el fet de no 
tenir dispositius informàtics ni accés a Internet són els 
principals obstacles d’aquestes persones grans afectades 
per la bretxa digital, però el fet que algunes d’elles no 
tinguin habilitats digitals no vol dir que no tinguin capa-
citat per aprendre”, ha puntualitzat Simón.

Sigui el que sigui, i és una evidència, és que les noves 
tecnologies s’incrementen, s’afermen i s’estenen en totes 
les nostres situacions ì relacions quotidianes. I cal dife-
renciar la connexió a les xarxes socials per entreteni-
ment o adquirir uns certs coneixements o, ben diferent, 
per efectuar qualsevol tràmit en què cada vegada més es 
necessita una gestió telemàtica, digital, per resoldre’l.  I 
la gent gran, en una majoria, té dificultat per accedir-hi 
i gestionar-ho amb facilitat.

Caldria, per no crear un nou col·lectiu d’anal-
fabetisme digital, o una escletxa social-
electrònica, un equilibri entre aquestes 
contínues i noves tecnologies i una pràctica, 
si es vol ja més antiga, però més personal, 
efectiva i humana. 

Cal, doncs, un consens, un equilibri i un res-
pecte per a tots aquells que no poden acce-
dir a aquesta modernitat tecnològica en el 
que el certificat digital, el DNI electrònic, l’e-
TRAM, la identificació i signatura electrònica, 
l'idCAT... que, alhora, impliquen navegadors 
compatibles, programes actualitzats, siste-
mes operatius aptes... ens condicionin les 
nostres gestions vitals i necessàries, així com 
les interrelacions presencials i personals. 

CARLES B. GORBS
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Les inundacions del Ter (III)
(1831-1861)

L’extrema sequera que ha sofert la nostra comarca aquest any ha fet que veiéssim 
d’una manera molt clara la importància que el Ter té per a nosaltres. Els torrents han 
deixat de córrer, les fonts s’han assecat i els pous no tenen aigua. Els nostres camps 
s’han pogut regar gràcies a l’aigua del Ter, encara que el seu cabal no fos tan important 
com sempre. La vida dels nostres pobles, no molt lluny del riu, ha seguit i no s’ha sentit 
molt danyada per la manca de la pluja, tal com ha succeït en altres indrets.

història

A continuació, farem un repàs 
cronològic de les inunda-
cions provocades entre els 

anys 1831 i 1861:

23 DE SETEMBRE DEL 1831 a Avinguda 
del Ter, que va inundar tota la plana 
de Girona i part de l’Empordà.

22 I 23 D’OCTUBRE DEL 1832 a Després 
de 4 mesos de sequera, el dia 21 va 
començar a ploure molt. El 22, el Ter 
va experimentar una gran crescuda 
i es va escampar, anegant tots els 
camps de la seva llera.
  
22 I 23 DE NOVEMBRE DEL 1832 a Va 
tornar a haver-hi una inundació molt 
semblant a la del mes anterior, que 
provocà que molts camps de la plana 
no es poguessin sembrar en el temps 
que tocava de fer-ho.
 
26 I 27 DE SETEMBRE DEL 1833 a El riu 
va negar la part més baixa del terme 
municipal, però no va causar grans 
perjudicis.
 
23 DE DESEMBRE DEL 1840 a Va 
haver-hi forts i continuats vents de 
llevant durant diversos dies, amb 
grans pertorbacions, tant a la terra 
com al mar. Els rius i torrents van 
experimentar una gran crescuda, es 
van desbordar i van portar la deso-
lació als camps immediats. Al litoral, 
moltes embarcacions es van esta-

vellar contra les roques. El Ter bai-
xava molt crescut des d’Osona, va 
inundar el pla de Domeny i a Girona 
no admetia l’aigua dels afluents, els 
quals van provocar molts danys a la 
capital gironina.

18 I 19 D’OCTUBRE DEL 1843 a Des del 
dia 7 d’aquest mes, Girona es trobava 
sota les dificultats d’una revolu-
ció política motivada pel Moviment 
Centralista, però ara havia de sofrir 
una revolució atmosfèrica de les més 
importants que hi havia hagut fins 
aquell moment. Feia tres dies que 
plovia molt fort, tant al pla com a 
muntanya. El vent de llevant també 
era molt fort. El Ter anava molt ple 
i va trencar alguna de les motes 
que hi havia. A les 4 de la tarda va 

deixar de ploure. A les 10 de la nit, 
però, va tornar-hi, d’una manera mai 
vista. Al cap de poc va començar 
una gran tempesta de trons, llamps 
i pluja. La inundació va ser general 
i moltes persones de la zona van 
perdre la vida a causa de les aigües. 
Consta que van morir 5 persones a 
Campdorà, 12 a Celrà, 13 a Bordils, 
4 a Flaçà, 5 a Mollet (Sant Joan de 
Mollet), 8 a Sant Jordi Desvalls, 9 a 
Cervià (Cervià de Ter) i 2 a Colomers. 
És una llàstima que en aquesta llista 
no hi trobem cap referència d’Ultra-
mort ni dels pobles veïns. Com veiem, 
aquesta inundació va ser terrible per 
als pobles de la riba del Ter propers a 
Girona; i hem de pensar que al Baix 
Ter va succeir el mateix, o quelcom 
molt semblant.

El canal d’en Vinyals es desprèn de la vora dreta de la resclosa Vella (riu Ter) i alimenta la central 
elèctrica d’en Vinyals, al terme municipal de Flaçà. FotoGraFia: Joan Carreres
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SETEMBRE DEL 1850 a Va ploure entre 
els dies 13 i 16 del present mes. La 
pluja va ser molt intensa i el Ter, en 
la seva primera avinguda, va causar 
grans perjudicis a la zona de Pedret 
(es va endur el pont de la sortida de 
Girona, per exemple). El dia 17 les 
aigües van tornar al seu lloc, però 
al cap de poc (el dia 21, concreta-
ment) va tornar a ploure moltíssim. 
Aquestes pluges van provocar que el 
pla de Girona i la plana de l’Empordà 
tornessin a sofrir les conseqüències 
de les inundacions. Com a anècdota, 
podem dir que un home va salvar la 
vida a Girona enfilant-se a un arbre 
de la Devesa.
 

24 DE MAIG DEL 1853 a Després de 40 
hores de pluja no gaire abundant al 
pla, la pluja molt forta que hi havia 
hagut a muntanya va provocar que 
el Ter experimentés la crescuda més 
important dels últims quaranta anys. 
La inundació va ser molt destaca-
ble i l’aigua va sobrepassar el nivell 
de les motes, passant-hi per sobre i 
provocant el trencament de diversos 
d’aquests elements protectors davant 
les riuades. Es van inundar, conse-
qüentment, grans extensions de ter-
reny i van desaparèixer les motes de 
separació de molts camps, fet que va 
provocar, de retruc, que es perdessin 
la majoria de les collites de la plana.
 

25 DE MARÇ DEL 1861 a Una abun-
dant pluja caiguda durant uns qua-
ranta dies va fer que el 25 de març el 
Ter sortís de mare. En aquesta ocasió, 
però, no va perjudicar els camps ni 
les collites.
 
8 D’OCTUBRE DEL 1861 a Va haver-hi 
una gran sequera a tota la comarca, 
ja que durant cinc mesos no va caure 
ni una sola gota, amb la conseqüent 
pèrdua de totes les collites (tant les 
de secà com les de la plana). Aquesta 
sequera impedia preparar els camps 
de cara a la immediata sembra. La 
pluja era desitjada i esperada per 
tothom. El dia 5 d’octubre va ploure 
abundosament, fet que va provocar 
una gran alegria. La pluja va con-
tinuar l’endemà, dia 6, i, finalment, 
el cel es va asserenar. Durant la nit 
del 7 al 8 el cel va començar a bri-
llar de nou; però va tornar a quedar 
tapat de nou i una gran abundància 
de llamps i trons va portar un gran 
diluvi sobre les planes de Girona i 
de l’Empordà. Tots els rius, torrents 
i rieres van sortir de mare i es van 
escampar pels camps, tal com ho 
havien fet l’any 1843. Tots els camps 
presentaven la visió d’un llac, mort 
i adormit en alguns llocs i vius en 
altres. La plana ja no era plana; era 
com un llac, però un llac diferent: 
horrible i, a la vegada, espantós. 
Les aigües van deixar grans quan-
titats de sorra, llot... als camps i va 
desaparèixer el que hi havia. Aquest 
aiguat va perjudicar molt a tota 
la zona, ja que, aquell any, molts 
camps no van poder ser treballats ni 
sembrats.

Com hem vist, el Ter, per a tots els 
nostres pobles, és una gran font de 
riquesa, però, en alguns casos, també 
és font de problemes, cosa que fa 
que la gent li tingui un gran afecte i, 
alhora, un gran respecte.

JOSEP ALABAU COLOMA
Entorn de l’illa d’Avall. Indret on el Ter fa de límit entre els termes municipals de Foixà i Jafre. 
FotoGraFia: Joan Carreres

El Ter, entre Colomers i Jafre. FotoGraFia: Joan Carreres
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Els patrons d’Ultramort
Des de temps immemorial, el poble d’Ultramort té per patrona a Santa Eulàlia de 

Mèrida i els Quatre Sants Màrtirs de Girona com a copatrons.

història

E ntenem per patró a tot sant, santa o advocació 
mariana sota la protecció dels quals està una 
església, un poble, una regió, una comarca…

Santa Eulàlia de Mèrida

Santa Eulàlia de Mèrida va néixer a la ciutat de Mèrida, 
capital de l’antiga província romana de Lusitània, en els 
primers mesos de l’any 292, i va ser martiritzada abans 
de complir tretze anys (l’any 304). L’escriptor Aureli Pru-
denci Clement va escriure el Llibre de les corones, que 
conté 14 himnes dedicats a 14 sants. El tercer himne 
explica la vida de Santa Eulàlia. També trobem en la 
litúrgia visigòtica molts escrits i testimonis de la vida i 
martiri d’aquesta santa.

Hem de tenir present, primerament, el desig d’Eulàlia de 
donar la seva vida per Crist. En decretar-se la persecució 
contra els cristians, els seus pares, a fi d’evitar el martiri, 
la van portar a un poble allunyat de la ciutat. Eulàlia 
va abandonar l’amagatall, que ella no desitjava, i es va 
presentar davant les autoritats romanes, desitjosa de 
discutir i criticar la falsa divinitat dels déus de l’Imperi. 
El nom d’Eulàlia significa “ben parlada”, qualitat que va 
demostrar amb els seus dots humans en discutir i con-
tradir el que li van exposar els jutges, demostrant que 
no era apocada ni temorosa, cosa molt comuna entre els 
cristians d’aquelles èpoques.

Va ser detinguda i el procés judicial que dictaria la llei 
romana va seguir el seu camí. Eulàlia va ser tancada a 
la presó i portada davant el jutge. Aquest, en veure la 
jovenesa d’aquella encara nena, va buscar, amb bona 
fe, maneres per alliberar-la, proposant-li que s’allunyés 
del Cristianisme. Com que no ho va aconseguir, va ser 
amenaçada i va patir el turment dels garfis al costat i 
als pits, que li van esquinçar la pell i la carn. El símbol 
d’aquest martiri és el rasclet que, en la imatge que pre-
sideix el temple parroquial d’Ultramort, la santa mostra 
a la seva mà dreta.

En veure que no la podien convèncer, van decidir que 
havia arribat el moment culminant de la seva vida, i 
Eulàlia va morir a la foguera.

Gràcies a la bona comunicació de Mèrida amb la Tarra-
conense, mitjançant la Via Augusta, el fet del martiri i 
mort de la jove de Mèrida ben aviat va ser conegut a les 
nostres terres i a la resta de l’Imperi Romà.

Una vegada aconseguida la pau, Mèrida va aixecar una 
edificació en honor a la santa en el lloc on va ser marti-
ritzada. Aquest edifici era una basílica, de la qual actu-
alment encara se’n veuen les restes, sota la gran església 
que al segle V es va edificar en el mateix lloc i en honor, 
també, de Santa Eulàlia.

Durant la invasió musulmana va haver-hi el perill que 
les despulles de Santa Eulàlia que estaven guardades en 
aquesta basílica fossin profanades, i per aquest motiu, 
un bon grup de cristians va decidir portar-les al nord de 
la península. Primer van ser dipositades en una caixa de 
plata a l’església de Pravia (Astúries). Uns anys després, 
a instàncies dels reis d’Astúries, van ser portades i dipo-
sitades a la Cambra Santa d’Oviedo.

El 14 de març del 1075, el rei Alfons VI va manar cons-
truir una nova arqueta per guardar les relíquies de la 
santa. Actualment, es troba al centre de la capella dedi-
cada a Santa Eulàlia. Aquesta capella barroca construïda 
sobre planta de creu llatina està coronada per una gran 
cúpula, construïda l’any 1660. La citada capella es troba 
entrant a la Catedral d’Oviedo, a mà esquerra.

S’ha de tenir present que Oviedo considera molt seva 
a Santa Eulàlia, i des de l’any 1673 és la patrona de la 
capital del Principat d’Astúries.
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Els Quatre Sants Màrtirs de Girona

Els Quatre Sants Màrtirs de Girona, copatrons d’Ultra-
mort, són Sant Germà, Sant Just, Sant Paulí i Sant Sici.

Van viure entre els segles III i IV. La tradició diu que 
eren fills del poble de la Pera, tot i que també es diu si 
eren fills de Celrà. El que sí que sembla cert és que van 
viure en algun lloc del sector dret del Ter comprès entre 
aquest riu i la muntanya dels Àngels. No gaire lluny del 
santuari dels Àngels hi ha la font dels Quatre Màrtirs.

Eren germans i es dedicaven a la construcció o eren 
picapedrers (per això, antigament, els picapedrers de 
Girona els tenien per patrons).

Van ser martiritzats el dia 31 de maig de l’any 304 pel 
fet de negar-se a reproduir o esculpir imatges dels déus 
romans. Es creu que Germà va ser mort a cops de mar-
tell, Just decapitat, Paulí degollat i Sici cremat.

Les relíquies dels Quatre Sants Màrtirs es veneren a la 
Catedral de Girona, a la capella que hi ha dedicada a ells, 
que es troba a la part esquerra de la girola, just al costat 
est de la capella conventual (antiga sagristia). Les relíquies 
es guarden dins un sarcòfag de grans proporcions i bella-
ment decorat. A la part superior hi figuren quatre bustos 
esculpits, representant els caps dels Quatre Sants Màrtirs.

Un document de l’any 1688 que es troba a l’Arxiu de la 
Catedral de Girona diu que el bisbe Joan Margarit, en el 

seu temps, havia visitat el sepulcre i que al seu 
interior hi va trobar una capsa que contenia un 
pergamí, el qual donava fe de les relíquies dels 
sants martiritzats de Girona morts a l’any 304: 
Germà, Just, Paulí i Sici.

Gràcies a la documentació de la Catedral de 
Girona també sabem que moltes esglésies (del 
Bisbat de Girona, d’arreu de Catalunya i d’altres 
països) van demanar a Girona poder tenir relí-
quies dels citats màrtirs, fet que confirma el gran 
afecte i la gran devoció que van tenir.

Una escultura amb els bustos d’aquests sants 
es troba a la plaça del Vi de Girona, a la façana 
que es troba davant l’edifici de l’Ajuntament de 
la ciutat. Aquest, és un altre fet que demostra el 
gran culte i la gran devoció que van tenir al seu 
moment.

No sabem el motiu que Ultramort els tingui per 
copatrons, però podria ser molt possible que el 
poble tingués alguna relíquia important dels 
sants, a més del fet de trobar-se a la zona on 
van viure.

El testimoni d’aquests quatre màrtirs gironins 
ens recorda a tants altres màrtirs de Girona. En 
ser martiritzats en els primers segles del Cristi-
anisme fa adonar-nos de la gran romanització 
d’aquesta zona i que el Cristianisme es va fer 
present a casa nostra des dels primers segles, 
gràcies a la gran influència que va tenir Roma a 
través de les vies romanes i del port d’Empúries.

 JOSEP ALABAU COLOMA
Els Quatre Sants Màrtirs de Girona (copatrons d’Ultramort) a l’església parroquial 
de Santa Eulàlia d’Ultramort. Foto: Dolors Gibert
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La cellera d’Ultramort el 1317
Un apunt sobre l’estructura urbana i social del poble al s. XIV

A partir de l’anàlisi de dos pergamins que contenen unes vendes 
realitzades ara fa poc més de set-cents anys, podem obtenir 

algunes pistes sobre l’estructura urbana d’Ultramort a inicis del segle XIV. 
També hi podem trobar informacions sobre la toponímia, l’onomàstica 

i diversos aspectes de la societat de l’època.

història

E ls documents que ens ser-
viran de guia en el nostre 
viatge enrere en el temps 

són dos pergamins que es conser-
ven a la Biblioteca de Catalunya 
i que foren redactats durant la 
segona meitat de l’any 1317. Tot 
seguit en detallem el contingut i, 
posteriorment, mirarem de desgra-
nar-ne alguns aspectes. 

El primer document està catalogat 
com a pergamí núm. 420, registre 
10.490, i porta data del pridie de 
les nones d’agost de 1317, és a dir, 
del 4 d’agost d’aquell any (i no pas 
del dia 5, com erròniament consta 
al regest arxivístic). Conté la venda 
que en Pere Massot, d’Ultramort, i 
Maria, la seva mare, i Guillema, la 
seva muller, fan a favor de Gui-
llem Pons, també d’Ultramort, i de 
Maria, la seva mare, i de Dolça, la 
seva muller, de tot un hospitium 
que tenen a la cellera d’Ultramort 
i que afronta a llevant amb un 
carrer; a migdia amb el cementiri; 
a tramuntana amb domibus dels 
compradors i d’Ermesenda Borràs; i 
a ponent amb domibus i cortalli de 
dita Ermesenda. El preu de la venda 
és de 90 sous barcelonesos de tern, i 
se salva el domini directe per Beren-
guer de Finestres, a qui es pagaran 
terços, lluïsmes, foriscapis i altres 
drets que li corresponguin, i també 
un cens de 9 diners barcelonesos 
de tern cada any per Sant Miquel. 

Signen el document els venedors, el 
senyor Berenguer de Finestres com 
a titular del domini directe, i Beren-
guer Castelló en qualitat de batlle. 
Com a testimonis signen Bord de 
Xesa i Bernat Guerau, ambdós d’Ul-
tramort. L'instrument és clos i posat 
en pública forma per Francesc Sanç, 
notari públic de Rupià.

L’altre document consta inventariat 
com a pergamí núm. 420, regis-
tre 10.491 i va ser expedit el 12 de 
desembre de 1317. En aquest cas, 
es tracta de la venda que Pere de 
Xesa, conegut també com a Bord 
de Xesa, d’Ultramort, i Blanca, la 
seva muller, fan a Berenguer Cas-
telló, d’Ultramort, i a Dolça, la seva 
muller, d’un camp que tenen dins 
el terme de la parròquia de Santa 

pel bisbe de Girona, a qui es paga-
ran la meitat dels terços, lluïsmes, 
foricaspis i altres drets que perto-
quin. S’entén que l’altra meitat del 
domini directe i drets corresponents 
els reté Pere de Xesa, a qui, a més, 
se li pagarà com a cens una gallina 
cada any per Tots Sants. També 
s’hauran de pagar, anualment, per 
Sant Miquel, vuit diners barcelo-
nesos de tern a Berenguer Guerau 
en adjutori del cens que dit Beren-
guer paga a Pere de Xesa. Signen el 
document la parella venedora; el 
bisbe de Girona, Guillem de Vila-
marí; i el batlle d’Ultramort, Pere de 
Xesa. Com a testimonis consten en 
Pere Guillem, d’Ultramort, i en Pere 
Ballester, de Foixà. El notari és, com 
en el cas anterior, Francesc Sanç, de 
Rupià.

Una cellera o sagrera és l’espai sagrat i 
inviolable que a partir del s. XI es constitueix 

al voltant de les esglésies rurals
Eulàlia, en un indret anomenat Font 
Llobina i que limita a llevant amb 
tinença de Bernat Guerau; a migdia 
amb tinença de Pere Fidel; a ponent 
amb tinença de Guillem Simon; i a 
tramuntana amb tinença de Beren-
guer de Finestres. És un camp que 
Pere de Xesa té en feu pel bisbe de 
Girona. El preu de la transacció és 
de 170 sous barcelonesos de tern. 
Se salva la meitat del domini directe 

Ja hem descrit el contingut dels 
documents. Vegem ara quin “suc” 
en podem treure. El primer aspecte 
que cal remarcar des d’un punt de 
vista històric és la referència a la 
cellera d’Ultramort. Una cellera o 
sagrera és l’espai sagrat i inviolable 
que a partir del s. XI es constitueix 
al voltant de les esglésies rurals en 
un radi definit per les anomenades 
trenta passes eclesiàstiques. 
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En els temps de les grans violències 
feudals aquest perímetre eclesial 
era —almenys en teoria— intocable, 
i per aquesta raó la gent hi emma-
gatzemava part de les collites i 
altres béns i pertinences i, fins i tot, 
hi construïa habitatges. També és 
dins aquest espai sagrat al voltant 
del temple parroquial on s'ubica-
ven els cementiris. De fet, en molts 
casos, la cellera o sagrera consti-
tueix l’estadi inicial de generació, 
creixement i consolidació d’una 
població. 

Si observem l’estructura urbana 
actual d’Ultramort, podem ado-
nar-nos que l’antiga cellera ha 
deixat el seu record en la disposició 
de les construccions que es troben 
dins el polígon que formen el carrer 
Major per llevant, el carrer Unió 
per migdia, i la plaça de l’Església 
per ponent. Si reduïm l’escala —o 
ampliem el zoom, que pel cas és 
el mateix—, ens adonarem també 
que els actuals carrers Major i de 
Figueres assenyalen l’existència 
d’un antic eix viari entorn del qual 
el poble d’Ultramort es va anar 
configurant al llarg dels segles. 

Naturalment, parlem d’una època 
en què l’actual gran eix viari, traçat 
amb regle al segle XIX i que avui 
anomenen C-252, no era ni tan sols 
una remota possibilitat. Remar-
quem també que no és pas per 
casualitat que justament sobre el 
recorregut d’aquell antic camí que 
venia de Parlavà i anava en direcció 
nord (i viceversa, és clar) hi trobem 
l’església (amb la cellera) i el cas-
tell de Finestres, dit d’una altra 
manera, respectivament la seu del 
poder eclesiàstic i la seu del poder, 
diguem-ne, militar.

Retornant a la venda d’agost de 
1317, ens fixem ara en alguns dels 
termes que s’esmenten. La cosa 
venuda és un hospitium, allò que 
en el català de l’època en deien un 
alberg, un concepte que no és fàcil 
de definir actualment. En tot cas, es 

tracta d’un immoble de grans pro-
porcions que donava cabuda a per-
sones i també a animals. Veiem que 
l’hospitium que venen els Massot 
afronta amb diverses domus, un 
altre concepte que tampoc té un 
trasllat precís en el català actual. En 
sentit literal estaríem parlant d’una 
casa, però, és clar, de cases també 
n’hi ha de moltes menes. El que sí 
que coneixem per altres documents 
de l’època és que un hospitium 
podia contenir diverses domus (de 
vegades aquesta designació es refe-
reix únicament a una habitació). Un 
altre concepte que ens costa de pre-
cisar: cortalli, literalment ‘cortal’. 
A la zona de Castelló d’Empúries 
i Sant Pere Pescador un cortal és, 
per dir-ho planerament, un mas 
que es dedica fonamentalment a 
l’explotació ramadera. Però, què 
devia ser el cortal de l’Ermesenda 

La cellera d’Ultramort. Les celleres o sagreres eren un espai inviolable definit per les trenta passes eclesiàstiques tot voltant del temple parroquial. 
(Base cartogràfica Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, topogràfic 1:5.000)

L’antiga cellera ha deixat el seu record 
en la disposició de les construccions 

que es troben dins el polígon que formen 
el carrer Major per llevant, el carrer Unió per 

migdia, i la plaça de l’Església per ponent
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Borràs?, una explotació ramadera?, 
o un simple corral?... potser ni una 
cosa ni l’altra. Ens queda encara la 
referència al cementiri, que, com 
ja hem comentat, ens situa de ple 
dins la cellera. L’hospitium objecte 
de transacció es troba al nord del 
cementiri, cosa que ens porta a 
pensar —i és només una suposició, 
no una afirmació— que devia estar 
situat aproximadament on avui hi 
ha can Palmiro.

Fet aquest apunt sobre la configu-
ració urbana d’Ultramort a inicis 
del s. XIV, donem ara un cop d’ull 
a l’estructura social del poble en 
aquella època. Si ens fixem en les 
persones que intervenen en les 
dues vendes hi detectarem el reflex 
dels diversos estaments. A la franja 
superior de la piràmide social hi 
trobaríem el bisbe de Girona, en 
aquest cas Guillem de Vilamarí, que 
signa com a titular de la meitat del 
domini directe de la terra que va 
comprar Berenguer Castelló a la 
Font Llobina. Recordem que des de 
1269, en virtut d’una famosa per-
muta amb el comte d’Empúries, els 
bisbes de Girona passen a ser titu-
lars de la jurisdicció civil i criminal 
d’Ultramort. La Mitra ostentava, 
d’altra banda, la senyoria territorial 
de bona part del terme (exceptuant 
els alous, terres i altres béns que 
pertanyien “de franc” —no estaven 
subjectes al pagament de censos 
ni impostos— a diversos senyors i 
pagesos). No sempre és fàcil distin-
gir els drets que es devien al bisbe 
com a cap de la diòcesi i represen-
tant de la institució eclesiàstica, 
d’aquells que se li devien en quali-
tat de senyor feudal. Des del segle 
XII el patrimoni de la Mitra esdevé 

privatiu del bisbe i diferenciat del 
de la Seu catedralícia. No obstant 
això, en els documents ens ocupen, 
el bisbe és l’únic membre de l’esta-
ment eclesiàstic que hi intervé.
El següent estament seria el dels 
milites, els cavallers, dedicats a 
una activitat primordial en el món 
medieval: l’exercici de les armes. 
Aquí els trobem representats per 
dues nissagues de la petita noblesa 
empordanesa: els de Finestres i els 
de Xesa. A Berenguer de Finestres 
el trobem com a senyor eminent de 
l’alberg que els Massot van vendre 
dins la cellera. Els Finestres eren 
una nissaga amb branques a Ultra-
mort, Rupià i la Pera, totes elles 
poblacions del domini episcopal. 
A Pere de Xesa, àlies Bord de Xesa, 

el trobem com a batlle d’Ultra-
mort (en nom del bisbe, és clar) i 
és membre d’una distingida família 
que prosperà a l’ombra dels inte-
ressos episcopals i que donà, fins 
i tot, un vicari general del bisbat. 
L’homonímia i la proximitat crono-
lògica ens obliguen aquí a fer refe-
rència a aquell Pere de Xesa que el 
1309 matà a Hug, fill i hereu del 
comte Ponç V (=Ponç Hug IV) d’Em-
púries. Sembla que dit Pere era un 
dels molts amants del comte. Sobre 
la promiscuïtat i perversitats del 
comte, que no deixava res per verd, 
se’n trobaran tota mena de detalls 
—no aptes per a segons quines 
mentalitats, cal advertir-ho— en 
les actes del procés judicial que 
Jaume II feu incoar el 1311 contra 
el comte emporità, el mateix que 
hauria fet desviar el curs del Ter per 
perjudicar els interessos del rei, i el 
mateix per causa del qual s’inicià la 
construcció del castell de Montgrí. 

L’allargassada estructura urbana d’Ultramort revela que el poble s’articulà a l’entorn d’una antiga via.
(Base cartogràfica Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, topogràfic 1:25.000).

Des de 1269 els bisbes de Girona 
passen a ser titulars de la jurisdicció civil 

i criminal d’Ultramort
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Els costums sexuals del comte Ponç 
i els del seu germà, fra Ramon, foren 
publicats per Joaquim Miret i Sans 
el 1905 amb el títol Sempre han 
tingut béch les oques, obra que ha 
estat modernament estampada per 
l’editoral Adesiara (2013), en una 
magnífica edició a càrrec d’Alba 
Dedéu i un no menys remarcable 
text introductori d’Enric Pujol. 

En una posició social privilegiada 
hauríem de situar també el notari 
Francesc Sanç, que tot i la seva 
qualitat de fedatari públic, no dei-
xava de ser un ‘agent’ del senyor 
feudal a qui pertanyia la notaria i, 
en conseqüència, el dret de nome-
nar notaris: el bisbe de Girona, que 
havia adquirit el castell de Rupià, 
amb la notaria, el 1268. Com a 
curiositat esmentem que el notari 
Francesc Sanç apareix a la docu-
mentació també com a F. Sans i 
com a F. Sanxo, que són diverses 
versions del cognom que en llatí 
s’escrivia Sanchii. La confusió 
arriba a l’extrem de designar-lo 
com a Francesc Franch, com consta 
en lletra del segle XVIII a la nota 
dorsal del pergamí d’agost de 1317. 
Va regir la notaria de Rupià des de 

1309 fins a aproximadament el 
1344 (vegeu el treball inèdit de J. 
Saura: La notaria de Rupià a l’edat 
mitjana. Un estudi de l’activitat 
notarial (1371-1372), UB, 2019).

A la base de la piràmide social hi 
trobaríem “el poble”, un conglome-
rat heterogeni format per persones 
de diverses condicions i ocupacions 
que, en el cas d’Ultramort, hem de 
suposar dedicats majoritàriament 
a la pagesia, en el benentès que de 
pagesos n’hi ha també de moltes 
menes. Si repassem els documents 
de 1317, hi detectem l’esment de 
vuit famílies diferents: Massot, 
Pons, Borràs, Castelló, Guerau, Fidel 
(que després donarà Fel, a partir del 
llatí Fidelis > Fehel > Fel), Simon i 
Guillem. Obvien aquí en Pere Balles-
ter, que era de Foixà. De moment, 
ens hem de conformar amb aquesta 
simple enumeració de nissagues, no 
disposem d’elements per establir-ne 
una categorització amb cara i ulls. 
Notem, si de cas, el paper que per-
toca a les dones en les dues trans-
accions que hem analitzat. Maria 
i Guillema, esposa i filla de Pere 
Massot; Maria i Dolça, muller i filla 
de Guillem Pons; i Dolça, cònjuge 

de Berenguer Castelló, s’esmenten 
als documents, no pas com a figu-
res decoratives. La seva signatura 
és imprescindible perquè la trans-
acció de béns que realitzen els seus 
marits —sigui com a venedors o 
com a compradors— tingui validesa 
legal. Els béns del marit es conside-
raven hipotecats per l’obligació de 
retornar el dot aportat per l’esposa 
en cas de dissolució del matrimoni 
(per mort o per divorci), obligació 
que afecta també, naturalment, els 
interessos dels hereus o hereves. Vet 
aquí una important peculiaritat del 
dret civil català.

En síntesi, a partir dels dos docu-
ments analitzats hem intentat 
entendre la lògica dels inicis del 
desenvolupament urbà d’Ultra-
mort. També hem mirat d’il·lustrar 
com funcionava la maquinària 
feudal, amb el bisbe al capda-
vant en qualitat de senyor feudal, 
assistit sobre el terreny pels cava-
llers vassalls seus; pel notari, que 
s’ocupava de registrar i legalitzar 
les transaccions, i pel batlle que 
s’ocupava de recaptar els drets que 
li corresponien. En aquest escenari, 
les famílies d’Ultramort procura-
ven, amb millor o pitjor sort, tirar 
endavant i mirar de fer progressar 
els seus patrimonis.

SALVADOR VEGA

A partir dels dos documents analitzats 
hem intentat entendre la lògica dels inicis 
del desenvolupament urbà d’Ultramort
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Mestres i aprenents
La Segona República va ser proclamada el 14 d'abril de l'any 1931. En aquell 

moment, i segons les estadístiques, a la província de Girona hi havia 1,81 
mestres per cada mil habitants i l'analfabetisme afectava una tercera part de 
la població catalana, amb un repartiment molt desigual en detriment de la 

població rural. Una quarta part de la població infantil no estava escolaritzada.

L 'any 1935 ja hi havia 2,38 
mestres per cada mil habi-
tants. La proporció de mestres, 

doncs, havia augmentat, en relació 
amb la xifra de l’any 1931.

A Catalunya, un dels primers objec-
tius de la República, va ser, preci-
sament, la voluntat de crear una 
escola unificada, gratuïta, obliga-
tòria i laica, amb una pedagogia 
basada en el treball i amb llibertat 
de càtedra, tal com feien els grans 
pedagogs europeus del moment 
(Montessori, Decroly, Freinet, Cousi-
net...). Es volia una educació que es 
convertís en una eina vàlida per a la 
vida i per combatre la irracionalitat 
i la ignorància (l'escola racional i 
científica que propugnaven des de la 
Institución Libre de Enseñanza).

Entre les moltes persones que van 
treballar per aconseguir una escola 
lliure i de qualitat va destacar la 
figura d'Antònia Adroher, nascuda a 
Girona l'any 1913. Amb divuit anys 
acabats de fer ja va ingressar a l'Es-
cola Normal de Mestres de Girona 
per fer-hi la carrera de mestra. Afi-
liada al POUM, jove com era, es va 
convertir en la primera dona regi-
dora de l'Ajuntament de Girona. No 
va deixar mai ni la política ni la seva 
vocació pedagògica. 
 
Raimon Portell i Salomó Marquès, 
en el seu llibre Els mestres de la 
República, editat per l’editorial 
Ara Llibres, recullen la veu d'Antò-

nia Adroher: “nosaltres volíem que 
els nanos de les escoles se sentissin 
com si fossin en un paradís, gairebé. 
Sobretot hi va haver moltes escoles 
on es van enderrocar parets, murs, 
i van fer classes més grans; es van 
obrir finestres, s'hi van posar flors, es 
va buscar material nou com taules, 
cadires i pissarres circulars. En aquell 
moment hi havia una gran eufò-
ria pel material de l'escola i per les 
activitats de tot tipus, des de revi-
sions mèdiques fins a excursions, 
sortides”. I afegeix que “per la meva 
part vaig donar ordre als municipals 
que si veien algun nano pels carrers 
li demanessin per què no havia anat 
a escola”. “També hi havia les canti-
nes, i com que hi havia molts nanos 
i moltes famílies que passaven gana, 

els nens, almenys, tenien un àpat 
assegurat al migdia a les cantines, i 
a més s'hi menjava molt bé”. “Jo em 
presentava a l'hora de dinar a les 
escoles, cada dia en una diferent, per 
mirar si el menjar era bo i em que-
dava a menjar amb els nens; es va fer 
un treball molt maco."

Antònia Adroher va ser destinada a 
Ultramort l'any 1934 i hi va ser fins 
que va esclatar la Guerra Civil, l'any 
1936. Durant la seva estada dinava 
a cal Ferrer. En una entrevista recor-
dava el seu pas per Ultramort i deia: 
“A Ultramort m'hi vaig estrenar com 
a mestra. Tenia entre trenta i trenta-
cinc alumnes i ho recordo com una 
època molt feliç”. Van ser els cursos 
1934-1935 i 1935-1936.

Fotografia escolar d’Ultramort, amb l’Antònia Adroher de mestra.
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Acabada la guerra va marxar cap a 
França. Abans d'instal·lar-se de manera 
més o menys estable a Tolosa de Llen-
guadoc, on hi coneixeria el seu com-
pany, Carmel Rosa, va passar set mesos 
en un fort militar a Montpeller, con-
vertit en aquell moment en un camp 
de concentració. Hi va estar amb tres-
centes dones més, exiliades com ella.

Mentre va ser a Tolosa no va deixar 
mai d'estudiar. Ella mateixa ho 
explica en el llibre La llavor dels 
somnis, que va escriure juntament 
amb el citat Carmel Rosa: “Vivia amb 
Piaget, Decroly, Freinet, Pestalozzi, 
Montessori... Tot el reguitzell de peda-
gogs que ja em sabia de memòria de 
tant que me'n parlaven”.

Després de viure molts anys a París, va 
retornar a Catalunya l'any 1977, on es 

L’escola d’Ultramort. És sorprenent el gran nombre de nens i nenes que hi havia.

va convertir en una figura de referèn-
cia del PSC. La Generalitat de Catalu-
nya va concedir la Creu de Sant Jordi a 
l’Antònia i a en Carmel.

Va morir l'any 2007, amb noranta-
quatre anys, i poc després de la mort 
del seu marit.

Ultramort li ha dedicat una plaça a la 
zona de l'Eixample. I una escultura feta 
amb trossos d'eines del camp, obra de 
Jaume Pons de Parlavà, recorda que hi 
va exercir com a mestra.

Can Vehí, la casa de la Maria Vehí, a 
tocar de l'església, va ser, més o menys 
des de l’any 1912 i durant uns anys, 
l'escola d'Ultramort. El descens de 
població i la manca de natalitat, 
però, van provocar el tancament de 
l'escola. Durant un temps hi anaven 

també nens i nenes de la Sala, un 
poble pertanyent al municipi de 
Foixà que es troba a mig camí de 
Foixà, Rupià, Parlavà i Ultramort.

Queden lluny els noms de Conxita 
Isern, Elena Bel, Maria Dalmau i altres 
mestres que van passar per Ultra-
mort. És bo recordar aquests mestres 
rurals, que, amb totes les seves vir-
tuts i els seus defectes, van fer una 
bona feina, i a més, tenint en compte 
que la majoria de vegades la feien en 
unes condicions molt i molt difícils. 
Era allò que en deien "passar més 
gana que un mestre d'escola". Fora de 
casa, en locals faltats de llum i d'hi-
giene, sense materials per treballar... 
feien tot el possible per ensenyar a 
llegir, a escriure i a comptar. 

Només les famílies més acomodades 
es podien permetre el luxe d'enviar 
els seus fills a la Bisbal, Verges o 
Torroella a fer el Batxillerat. Sovint, 
depenia de tenir o no algun familiar 
o conegut que els pogués allotjar 
durant la setmana laboral.

L'escola que desitjava l'Antònia 
Adroher va morir amb el fran-
quisme. La vivència i l'experiència 
de l'exercici de la responsabilitat 
van ser substituïts per la disci-
plina autoritària, la confiança entre 
alumnes i professors va passar a ser 
un contacte amb la por, la men-
tida i, massa vegades, la violència. 
Aprendre des de l'interès natural 
dels infants per les coses es va con-
vertir en un aprenentatge memo-
rístic. La llengua catalana va ser 
foragitada de les aules, amb la clara 
voluntat de fer-la desaparèixer. Tot 
un món d'esperança es va ensorrar. 

La terra, però, és tossuda. I els ense-
nyants, també. Aquells mestres 
represaliats, com ho van ser l’Antò-
nia Adroher, en Francesc Masclans i 
tants d'altres, van tornar a començar, 



Octubre 2022 • Número 24

E
l

 C
a

m
p
a

n
a

r
 •  

R
e
v
is
ta

 d
'U

lt
r
a
m
o
r
t

28

història

a poc a poc, en silenci i sense deixar 
perdre "la llavor dels somnis" que va 
fer possible la creació d'una escola 
de la qual és hereva l'escola pública, 
laica i catalana d'avui.

Quan l'escola d'Ultramort va tancar, 
nens i nenes van ser escolaritzats, 
majoritàriament, a Verges. El 15 de 
setembre del 1972 es va constituir la 
mancomunitat del col·legi comarcal 
Francesc Cambó de Verges, integrat 
pels municipis de Verges, Colomers, 
Foixà, Garrigoles, Jafre, la Tallada, 
Parlavà, Rupià i Ultramort. Ara, con-
vertit en institut-escola des de l’any 
2010, pot assegurar la continuïtat 
del projecte pedagògic dels tres als 
setze anys, al llarg de tot l'ense-
nyament obligatori. Tenen servei de 
menjador i transport.

Més que a l'escola, però, a on els 
agradava de trobar-se als nens 
i nenes era al carrer, al camp, al 
poble... Tot l'espai a l'aire lliure era 
per a ells. Jugaven, observaven, 
aprenien...

En Lluís Masclans explica: “Podria dir 
que vaig descobrir la vida aquí. L'en-
trepà de pa amb vi i sucre, veure parir 
per primer cop una vaca, veure com 
s'escorxava un xai... Són sensacions 
que no s'obliden. Sensacions com la 

Cartell de l’Escuela Nacional d’Ultramort.

de menjar-se una síndria 
al mig d’un camp de blat 
de moro, els jocs de tem-
porada (com jugar a l'es-
clifadora, a fer tira-rocs, 
jugar a peces a baldufes...). 
Els nens corríem agrupats 
per edats, sense cap mena 
de privació. Anàvem a fer 
volts, a descobrir món...”.

I amb una experiència vital 
semblant a la d'en Lluís, 
l’Albert García explica què 
volia per al seu fill Pau: “El 
que em va seduir d'Ultra-

a Fresnedo, a la comarca del Bierzo 
(província de León), com a mestre 
sense sou.

A la tornada, l'any 1941, i com a 
deixeble i col·laborador de Pius Font 
i Quer, va treballar i estudiar inten-
sament allò que més li agradava: la 
botànica. Acompanyat de la família, 
d'amics, de col·laboradors o sol va 
recórrer tot el país fins a identifi-
car, definir i donar nom a un nombre 
ingent de plantes. Ultramort va ser, 
en molts moments, punt de partida, 
d'estada o d'arribada de les seves 
sortides i espai de pau per ordenar, 
classificar...

La seva tasca està recollida en molts 
llibres, però el més determinant és 
El nom de les plantes dels Països 
Catalans (segona edició, reformada 
i ampliada, d’Els noms vulgars de les 
plantes de les terres catalanes, de 
1954). Val a dir que aquests llibres 
són la base del corpus que aplega 
35.000 denominacions de plantes de 
5.800 espècies, recollides pel TERM-
CAT (és el centre de terminologia de 
la llengua catalana).

Tothom reconeix el valor de la seva 
obra, feta amb senzillesa, però amb 
profunditat, de manera que el rigor 
no ha estat incompatible amb la seva 
popularitat i difusió. No era estrany 
veure grups d'excursionistes, d'univer-
sitaris, d'escoltes... amb el "Masclans" 
o la "Bíblia" a la butxaca per ajudar-se 
a reconèixer plantes i arbustos.

L'any 1995 va rebre la Creu de Sant 
Jordi. Va morir l'any 2000. A Barce-
lona, a l'actual barri de Sants, on va 
néixer, un centre cívic duu el seu nom.

Lluís Madrenas i Vehí és nascut a 
Ultramort. Ha treballat de paleta 
durant molts anys, però la seva 
veritable vocació, l'ocupació que li 
dóna plenitud, és la descoberta i el 

mort, sobretot, fou que els nens, en Pau 
entre ells, puguin anar pels carrers sols 
i fer tot allò que jo feia a la meva infan-
tesa i que tots els nens d'arreu haurien 
de fer: jugar, embrutar-se, fer-se traus 
als pantalons, pelar-se els genolls o 
els colzes, anar amb bicicleta, pelar 
canyes, fer-se arcs i llances, trobar 
cuques de llum, gaudir i aprendre dels 
boscos, dels camps i dels animals i des-
cobrir amb els altres nens el seu entorn 
i les lleis de la natura”. 

En Francesc Masclans és conegut a 
Ultramort com el germà d'en Pere 
Masclans i el cunyat de la Júlia 
Ametller, i oncle, per tant, d’en Lluís 
Masclans de cal Carreter. En els 
àmbits acadèmics, però, és cone-
gut per la seva tasca pedagògica i 
d'investigació científica l'entorn dels 
arbres, de les plantes i de les lianes 
de Catalunya.

Nascut l'any 1905 a Barcelona, va 
estudiar la carrera de mestre i va 
exercir-la durant un temps al poble 
de les Esglésies, al Pallars Jussà i, 
més tard, a Barcelona. Però el que 
a ell li interessava realment era la 
botànica.

Com tants altres mestres, acabada la 
Guerra Civil va ser acusat de catala-
nista i va ser depurat. El van enviar 
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reconeixement dels arbres. La seva 
guia Arbres monumentals. 290 
monuments amb arrels del Baix 
Empordà és un recorregut geogràfic 
per la comarca per dur-nos a veure 
arbres vells, arbres singulars, arbres 
monumentals... arbres dels quals, si 
no en parléssim com a monuments 
naturals, n'hauríem de parlar com 
a monuments artístics. Tot i que 
aquesta dèria li ve de veure el seu 
avi sempre enmig de les oliveres, 
Madrenas dóna la culpa del seu 
amor a la natura, i especialment als 
arbres, a Francesc Masclans, a qui 
va conèixer i seguir a Ultramort.

Hi ha altres aprenentatges que po-
dríem fondre o confondre amb acti-
vitats de lleure, dèries... que, cada 
vegada més, omplen el temps de 
lleure de molts adults i que han 
format part de la seva vida des de 
sempre o que desenvolupen ara que 
han deixat la vida laboral. És aquell 
desig, aquella afició, que no s'ha 
tingut prou temps de practicar, de 
desplegar o d'adquirir i que ha calgut 

arribar al cessament de l'activitat 
retribuïda o al traspàs de responsabi-
litats als més joves per posar-s'hi. I a 
Ultramort n'hi ha uns quants exem-
ples. Hi ha qui treballa i millora la 
seva habilitat amb la pràctica cons-
tant en solitari i hi ha qui prefereix 
compartir el temps d'aprenentatge 
amb altres persones.

La Georgette Ferrer havia tingut un 
restaurant a Barcelona i va voler com-
partir la seva experiència durant uns 
quants anys amb un grup de dones 
d'Ultramort que convidava a casa 
seva, ensenyant-los-hi plats nous, 
noves receptes i tècniques de cuina. 
A la revista El Campanar hi figuren 
un grapat d'aquestes receptes, que 
combinen els plats tradicionals amb 
les novetats o que aporten aquell toc 
personal que fa diferent una manera 
de cuinar d'una altra. En acabar la 
temporada feien un àpat homologa-
ble als millors àpats de festa major, on 
mostraven les habilitats adquirides. 
Totes les assistents a aquests cursos 
en guarden molt bon record.

Joaquim Pallés era paleta de pro-
fessió, però li hauria agradat dedi-
car-se a l'escultura. Hauria estat 
feliç de poder anar a alguna escola 
per aprendre'n, però les hores que hi 
ha dedicat fent i experimentant han 
fet el fet. No les fa per vendre-les, 
senzillament acompleix un desig, el 
desig de fer-les i sentir la satisfacció 
de la feina ben feta i ben acabada. 
Si li pregunten si es considera un 
artista, respon: “No em sembla pas 
que ho sigui. Ara, no em fa pas cap 
lleig que m'ho diguin”.

Martí Batlle, un historiador autodi-
dacte, afirma que ha viscut la histò-
ria de les relacions Foixà-Ultramort 
dintre de casa de la mà i la veu del 
seu pare, que era membre de l'Ajun-
tament de Foixà quan es va produir 
la segregació d'Ultramort. 

Ha anat recollint dades, les ha orde-
nat i ha escrit el relat d'aquest fet i 
d'altres. Era un col·laborador habi-
tual de la revista El Campanar, en 
temes històrics referits al poble.

Fotografia a l’escola de Verges, amb diversos alumnes d’Ultramort. El mestre és en Miquel Johera Cals.
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—fa salut—
PLAÇA DE LA CONSTITUCIÓ, S/N

17133, ULTRAMORT
606 084 922 OSTEOPATIA

618 918 755 FISIOTERÀPIA
WWW.ELCENTRE.NET

Per a en Pere Masclans, Ultramort era 
l'espai de relaxament, de vacances, 
de temps per dedicar-se a les coses 
que veritablement interessen. I a ell 
li interessava l'art. Li havia interessat 
tota la vida, especialment la pintura 
i l'escultura. Li agradava fer talles 
de fusta (grans, petites o mitjanes, 
segons l'època i els materials). Primer 
van ser les fustes toves, la noguera i 
el castanyer, amb les quals creava 
figures inspirades en l'art africà. Més 
endavant, fustes dures com ara el 
boix, l'alzina i l'olivera, les que oposen 
més resistència, les que requereixen 
més força i més habilitat. I en una 
tercera etapa, aquelles que l'edat i 
l'experiència recomanen. A més de 
l'escultura, també va practicar la pin-
tura amb ceres o amb tinta litogràfica 
(una tinta amb què es pot pintar amb 
un pinzell quan és líquida i com si fos 
un llapis quan és sòlida). Tampoc no 
volia vendre les seves peces. Les tenia 
a casa; de vegades eren funcionals 
(un bastó, una pipa...), i altres vegades 
senzillament eren un objecte d'orna-
ment que podia convertir-se en un 
obsequi.

Trobar una modista a Ultramort, i a 
tot arreu, és ara ben difícil. Cosido-
res per reparar peces o reparadores 
als tallers de confecció sí que se'n 
troben, però modistes a les quals els 

portaves un tall de roba i amb uns 
quants dies tenies un vestit, una 
faldilla o un abric fet no se'n troben 
gaires. La Mercè Casadevall va deci-
dir un dia d'anar a ca la Julita de can 
Boris a aprendre a cosir. Abans que 
les dones s’incorporessin al mercat 
laboral en tots els àmbits i deixessin 
de tenir com a ocupació la casa, els 
nens i l’hort, era força habitual que 
fessin un aprenentatge pràctic de 
costura. Anaven a casa d'una costu-
rera i es feien la seva roba. La modista 
tallava i emprovava, les dues tasques 
més compromeses, i cada una cosia 
la seva peça. Les més hàbils ja sabien 
com fer, si més no, la roba per als nens 
i les nenes: bates, davantals, vestidets 
senzills... I algunes acabaven conver-
tint-ho en la seva professió: cosidora, 
costurera o modista. I això és el que 
va fer la Mercè a Ultramort fins que 
es va casar i va anar a viure fora. La 
Teresa, la seva germana, s'hi va posar i 
va ser, llavors, la cosidora d'Ultramort. 
Hi havia èpoques de molta feina: 
proximitat de festa major, primeres 
comunions, abrics... Els abrics passa-
ven d'un germà a l'altre; això volia dir 
escurçar i ajustar, i de vegades, si la 
roba era reversible, girar-los. La Teresa 
diu: "Abans les noies aprenien a cosir. 
Ara, treballs a cosir un botó". I afegim: 
a refer una vora, a posar una crema-
llera o a escurçar uns pantalons.

De fet, també hi havia una altra 
modista, La Francisquesta de ca 
l’Esteve o la Paquita Condom, a on 
moltes noies anaven a aprendre a 
cosir. 

Al poble, a l'escola i a la classe de 
labors, la Maria Paretas va aprendre, 
abans de fer els deu anys, a fer anar 
els boixets i fer puntes de coixí. Era 
una de les moltes "labors" que les 
nenes de l'època havien d'aprendre, 
i la Maria n'ha fet la seva passió. 
Diu: "Cada vespre, abans d'anar a 
dormir, n'he de fer una estoneta. 

N'hi ha que per relaxar-se han de 
llegir una estona, jo he de fer puntes 
de coixí". En els darrers vint anys 
són moltes les dones que han après 
o han recuperat aquesta tècnica, i la 
mostra són les trobades de puntai-
res que es fan arreu del país. L'any 
2007, a Ultramort es va fer una 
exposició de puntes de coixí fetes 
per dones del poble, amb la parti-
cipació de l'Associació de Puntaires 
de les comarques de Girona.

No podem dir que Ultramort sigui 
Cadaqués i que hagi atret pintors 
darrere de la figura d'algun artista 
local, però sí que es pot dir que 
diverses persones que viuen o han 
viscut a Ultramort han tingut l'im-
puls i la voluntat de pintar. És la 
tranquil·litat del poble? És la llum? 
Són les vistes? Tot una mica?

Entre els pintors i pintores, en aquest 
cas pintores, no volem deixar d'ano-
menar la Glòria Oller Alsina, que no 
és d'Ultramort, però com si ho fos, 
perquè coneix molt bé el poble, com 
a administrativa que és de l'Ajunta-
ment des de fa un grapat d'anys. Ha 
fet cursos de pintura, ha participat 
en exposicions, ha dissenyat postals i 
és la fotògrafa habitual de la majoria 
d'actes del poble. A l'Ajuntament hi 
ha obra seva.

I des de fa un cert temps l'artista 
Clara Gassiot resideix a Ultramort. 
És llicenciada en Belles Arts per la 
Universitat de Barcelona (UB) i pro-
fessora a l'Escola Municipal d'Art de 
Girona. Fa pintura, escultura, joies, 
il·lustracions, gravats...

Aquestes persones, totes, amb el 
seu art, el seu saber, el seu saber 
fer i la seva mirada sobre l'entorn, 
han enriquit i enriqueixen sense cap 
mena de dubte la vida d'Ultramort.

 MARTA LUNA
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Maria Gràcia Serrats Paretas
En aquest número de la revista El Campanar dediquem l’espai de l’entrevista a 

la Maria Gràcia Serrats Paretas, qui ha estat alcaldessa d’Ultramort durant gairebé 
els últims vint-i-vuit anys. És una bona ocasió per conèixer una mica més a la persona 

que ha estat al capdavant de l’Ajuntament durant tots aquests anys i pot servir 
com una mena de comiat a aquesta etapa de la seva vida.

CONVERSANT AMB... 

On vàreu néixer?
Vaig néixer aquí a Ultramort, la nit de l’1 al 2 de febrer 
del 1948, a can Quel, casa situada al número 12 del 
carrer Unió (al costat de la casa on visc actualment).

Recordeu com era Ultramort quan éreu nena?
Era un poble, de pagès, on hi havia molt poques cases 
noves, o relativament noves, amb molt poques inversi-
ons fetes (fins no feia gaire Ultramort depenia del muni-
cipi de Foixà) i amb serveis molt precaris o inexistents.

Per exemple?
No hi havia enllumenat públic, no hi havia aigua a les 
cases ni xarxa de clavegueram, i els carrers estaven 
sense asfaltar, l’Ajuntament era un petit edifici on ara 

anaven a rentar la roba al riu i cuinaven amb fogons de 
carbó que es ventava amb un ventall. El bestiar era a 
dins la part baixa de les cases i els patis i anava a abeu-
rar-se a les basses públiques i al riu...

I com era l’escola? I el lleure?
Anàvem a escola on ara és la casa de la Nuri Davesa (la 
Nuri de can Grau). Hi havia una sola aula per a nens i 
nenes i per esmorzar portàvem el recreo (pa amb boti-
farra de la matança de porc de casa, la qual ajudava 
a subsistir). Ens escalfàvem amb una estufa de llenya 
(a vegades feia fum i havíem d’obrir les finestres, a ple 
hivern) i de casa portàvem l’arquilla (era una capsa 
metàl·lica foradada amb una ansa, on s’hi posava caliu a 
dins i servia per escalfar-nos els peus). A l’hivern dúiem 
un vestit de màniga curta, amb un jersei de màniga 
llarga a sota i una jaqueta a sobre; a l’estiu, dúiem el 
vestit de màniga curta i prou. Tot s’aprofitava.

Com a esbarjo anàvem al riu (era més net que ara i 
hi anàvem a pescar sovint, a casa, menjàvem peix de riu 
enfarinat i fregit a la paella; quedava ros i era molt bo), 
a banyar i a fer berenades i al Montori.
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és ca la Concepció, i on ara hi ha l’Ajuntament hi havia 
una bassa, l’antiga carretera de la Bisbal era més estreta 
i hi havia plàtans als dos costats (era com un passeig 
i era molt maco), la carretera de la Sala era un camí 
de carro (era molt estret i, si ara s’hi passa, és gràcies 
a una cessió que va fer el meu avi; la demostració és 
el pou que ha quedat a tocar la carretera i que abans 
es trobava al mig de la feixa de baix), els carrers del 
poble també eren estrets i els carros hi passaven just 
(per poder anar cap a Verges o cap a Foixà travessaven 
els patis de can Sadurní, del mas Fel o de can Ribot, que 
eren oberts, i per això vàrem fer la circumval·lació)...

Quins records teniu d’aquella època?
Era una vida molt diferent de l’actual. La gent anava 
amb carro, la maquinària agrícola era molt rudimen-
tària (hi havia la màquina d’engrunar blat de moro, la 
màquina de ventar...), s’ajudava molt en les feines del 
camp i en la matança del porc, anava a buscar aigua al 
Pou Lluny amb càntirs i als pous o al riu en botes, les 
portes de les cases de dia no es solien tancar en clau, no 
hi havia clavegueres i es llençava l’aigua bruta al carrer 
i les deixalles al femer (feien adob per l’hort), les dones 
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Durant quant temps heu estat alcaldessa?
Des de l’any 1995 fins a l’actualitat (més de vint-i-set 
anys, per tant, gairebé vint-i-vuit).

Són molts anys...
És cert. La meva idea no era aquesta, però els esdeveni-
ments han anat així.

Esteu satisfeta, en general?
De broma, dic que estic més cansada que satisfeta. 

Parlant seriosament, en molts aspectes sí que estic 
satisfeta. Crec que és per estar-ho.

En altres aspectes, però, ha estat una res-
ponsabilitat que m’ha portat moltes hores 
de pensar i de valorar per buscar estratè-
gies perquè la meva acció de govern fos 
la més discreta i elegant possible, sense 
caure en discussions ni enfrontaments 
que no aportaven res de bo per al poble, 

i per buscar els recursos adients perquè 
l’Ajuntament pogués cobrir les necessitats 

del municipi.

Què destacaríeu del vostre mandat?
El més destacable seria que tots junts hem superat els 
problemes que se’ns han presentat i que no hem tingut 
grans desavinences.

Què ressaltaríeu, com a projectes, obres i serveis?
La circumval·lació (ha estat bàsica per al bon funcio-
nament del poble, evitant que els ramats, els camions 
de recollida de cadàvers de les granges i la maquinària 

El tinent d’alcalde de Mérida i l’alcaldessa d’Ultramort intercanviant-se presents, a l’Ajuntament de Mérida, en motiu de la patrona d’Ultramort, 
Santa Eulàlia de Mérida.

Què volíeu ser quan fóssiu gran?
M’agradava molt estudiar i tenia clar que no volia fer 
de pagès, ja que era una feina molt dura i sacrificada, i 
que volia ser mestra (era l’única professió que coneixia i 
que m’agradava, per l’exemple de les mestres que tenia).

I ho vàreu ser?
Sí, vaig dedicar-me a mestra de primària. Una vegada 
fetes les oposicions vaig  estudiar la llicenciatura de 
Filosofia i Lletres (opció Psicologia i fent totes les assig-
natures de Pedagogia que hi havia).

Un dels professors que vaig tenir va ser el Dr. 
Josep Pallach. Tots els alumnes seus en guar-
dem un gran record, ja que era una per-
sona molt respectuosa, oberta i dialogant 
i impartia un ensenyament participatiu.

Quan vàreu decidir presentar-vos per a 
alcaldessa? Per què?
A les eleccions municipals de l’any 1983 els 
hi faltava algú per completar la llista i em van 
proposar de formar-ne part, cosa que fins llavors 
no havia pensat mai. Inicialment vaig dir que no. Final-
ment, però, davant la insistència, vaig accedir-hi i vaig 
entrar a l’Ajuntament d’Ultramort com a regidora de 
Cultura, càrrec que vaig ocupar durant tres legislatures.

Es votava en llistes obertes i, a causa dels resultats 
que es van donar a les eleccions municipals dels anys 
1987 i 1991, l’any 1995 vaig decidir presentar-me com 
a cap de llista, ja que em semblava que havia de donar 
compliment als resultats i presentar-me al capdavant 
d’una candidatura.
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Quines són les vostres aficions o què us agrada fer?
M’agradaria poder fer més esport (nedar, caminar, anar 
amb bicicleta...), però una lesió que vaig tenir fa molts 
anys esquiant fa que me’n ressenti i que no pugui 
fer-ho tant com voldria. Ballar també m’agrada molt, 
però cantar no ha sigut mai el meu fort.

Hi ha alguna cosa que no se us hagi preguntat i que 
voldríeu afegir?
Voldria comentar que, gràcies al fet de ser alcaldessa, 
he pogut arribar a conèixer la gent del poble, tant per 
a les coses bones com per a les no tan bones.

Un comiat...
Tot el que hem fet ho hem fet amb esforç i amb molt 
pocs recursos, tant econòmics, com materials, com 
humans. No s’han cobrat mai contribucions especials.

A causa de la configuració i a les particularitats del 
nostre municipi, sempre hem anat endarrerits respecte 
a molts d’altres. Tot i això, estem orgullosos de la situ-
ació a què hem pogut arribar i dels objectius que hem 
pogut aconseguir per cobrir les necessitats existents i 
moltes de les que han anat apareixent.

Gràcies per la col·laboració que he trobat i per la 
confiança que m’heu mostrat.

JOAN CARRERES
CARLES B. GORBS

pares no haguessin hagut de marxar. Però no es va 
poder fer, ja que la llei del sòl no és apropiada per als 
municipis petits. Prova d’això és que ara s’estan pro-
movent diverses iniciatives en aquest sentit, amb la 
intenció de fer un estatut per als municipis rurals.

Personalment, com ho heu viscut durant tots aquests 
anys?
Si miro l’agenda de tots aquests anys, la gran majo-
ria de compromisos i actes estan directament lligats 
a l’Ajuntament. Això vol dir que he pogut disposar de 

negatiu. Ens en podríeu dir algun?
En aquell moment, pel fet de ser dona havia de demostrar 
molt més la meva vàlua i les meves capacitats. En el cas 
dels homes, es donava per suposat.

D’altra banda, l’excés de tràmits burocràtics i la poca 
adequació de segons quines lleis obstaculitzen i alentei-
xen la feina que es fa des de l’Ajuntament.

Com heu pensat que hauria de ser Ultramort?
L’ideal seria que la gent jove i les noves generacions es 
poguessin quedar a viure al poble amb les seves respec-
tives famílies.

Quan es van aprovar les normes subsidiàries, la 
nostra idea era que es pogués construir a la zona dels 
aspres (es troba entre Ultramort i la Sala i és una zona 
poc productiva agrícolament), perquè la gent jove del 
poble s’hagués pogut quedar a viure al poble i els seus 

agrícola haguessin de passar amb dificultat per carrers 
estrets i per la plaça. La xarxa de clavegueram, el nou pou 
i dipòsit d’aigua potable, l’enllumenat públic, el cemen-
tiri, el centre cívic, els accessos a la carretera i al camp 
d’esbarjo, l’asfaltatge de carrers, la col·laboració en la res-
tauració i el manteniment de l’església parroquial, el nou 
edifici de l’Ajuntament, el consultori mèdic, l’arranjament 
dels camins del Pou Lluny i del Montori, la publicació de la 
revista municipal i de dos llibres (han permès deixar cons-
tància i testimoni del passat del poble i de la feina feta 
durant aquestes dècades, perquè el temps no ho esborri)...

«Estem orgullosos de la 
situació a què hem pogut 
arribar i dels objectius que 

hem pogut aconseguir 
per cobrir les necessitats 

existents i moltes de les que 
han anat apareixent»

I l’elaboració de les normes sub-
sidiàries del municipi. Va ser molt 
complicat, però va ser bàsic per 
poder dur a terme totes les obres i 
actuacions esmentades.

Ens queda pendent l’obra de la 
depuradora que fa temps l’ACA 
(Agència Catalana de l’Aigua) tenia 
previst fer i la va posposar.

poc temps per dedicar-me a 
mi mateixa.

El conjunt de les circum-
stàncies (situació personal, 
caràcter, disponibilitat...) han 
permès que pogués dur a terme 
la meva tasca al capdavant del 
Consistori durant tot aquest 
temps, tot i que m’hagi tret 
temps de la meva vida personal.

I a partir d’ara, què fareu? 
També deu haver-hi algun aspecte 
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Fornada de joves ciclistes 
a Ultramort

A Ultramort, des de fa uns anys, hi ha un grup de nois i noies aficionats al ciclisme. 
Estem parlant d’en Marc Pujol Oliver, dels germans Mar i Pau Surrell Pallés 

i d’en Josep Ruiz Ruiz, entre altres. Volem agrair-los el temps que han destinat 
a respondre unes quantes preguntes que els hi vam fer per poder estructurar 

i desenvolupar aquest petit article dedicat a ells.

P ractiquen aquest esport com 
a lleure, però també partici-
pen en competicions, i han 

obtingut resultats ben remarcables.

La temporada ciclista va de febrer 
a octubre; i després, d’octubre a 
desembre, i poden participar en 
la temporada de ciclocròs. Han de 
compaginar, per tant, la pràctica 
esportiva amb els estudis.

En Marc Pujol Oliver ens diu que 
“vaig començar a anar amb bici 
quan tenia set anys i a competir als 
onze, a la categoria aleví”. Sempre 
ha estat al mateix equip, el Club 
Ciclista Baix Ter (entitat esportiva 
fundada l’any 1991 a Torroella de 
Montgrí), primer a l’escoleta i des-
prés a l’equip de competició Ter 
Bikes-Baix Ter. Segueix un pla d’en-
trenaments específic, depenent de 
l’època de la temporada, i “entreno 
tant en carretera com en muntanya 
(a la zona de les Gavarres, el puig 
Segalar, el Montgrí...)”. Actualment, 
competeix tot l’any en ciclisme de 
muntanya, en categoria cadet i 
en la modalitat de Cross Country 
(XCO). Comenta que “per compe-
tir m’agraden els circuits tècnics i 
durs”. El títol més important “que 
he aconseguit és el de Campió d’Es-
panya XCO, que es va celebrar l’any 
passat a Villa del Prado (Madrid). El 
mateix any vaig guanyar la general 
de la Copa Catalana, l’Open Girona 

i el campionat provincial”. Afegeix 
que “aquesta temporada ha sigut 
d’adaptació a la nova categoria, i 
de cara a l’any que ve tinc l’objectiu 
de lluitar per una bona posició a la 
Copa Catalana Internacional i fer 
bons resultats per tal de ser selecci-
onat per als Campionats d’Espanya 
Cadet”. Acaba comentant que “no 
conec personalment a cap ciclista 
professional, però en les competici-
ons també hi participen professio-
nals en la categoria Elit/Sub-23, i els 
veig competir a cada cursa”.

La Mar Surrell Pallés ens explica 
que “la meva primera cursa va ser a 
Porqueres, a l’Open Girona BTT, amb 
cinc anys a la categoria prebenjamí 
i vaig guanyar en categoria feme-
nina”. També pertany al Club Ciclista 

Baix Ter. Els dimarts i dijous entrena 
amb el club i els caps de setmana 
fa sortides familiars i competici-
ons. “Normalment, participo en la 
Copa Catalana BTT, de carretera i 
de ciclocròs. Les nostres curses són 
d’un dia i a mi m’agraden els circuits 
combinats, amb les dues coses i amb 
corriols”. Ha estat subcampiona de 
Catalunya de BTT prebenjamí, sub-
campiona de Catalunya en carretera 
principiant femenina i campiona 
de la general de l’Open Girona BTT 
prebenjamí i benjamí femenina. De 
cara al futur, té l’objectiu de “seguir 
gaudint del ciclisme”.

En Pau Surrell Pallés, el germà de 
la Mar, va començar a competir 
amb bicicleta “quan tenia sis anys, 
a Vilajuïga. M’ho vaig passar molt 

Marc Pujol.
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bé i el record que tinc és que va 
ploure molt i molt”. També pertany 
al Club Ciclista Baix Ter. “Entreno 
els dimarts i els dijous amb el club i 
algun dia pel meu compte. Els caps 
de setmana tinc força competicions 
i, si no, també fem sortides famili-
ars o amb algun amic”. Acostuma a 
participar en la Copa Catalana BTT, 
de carretera i de ciclocròs: “són 
curses d’un dia i a mi m’agraden 
amb un perfil de muntanya”. Com a 
resultats més destacats, ha obtin-
gut la victòria a l’Open Escolar de 
Medinyà a la categoria principiant 
i el quart lloc a la general de l’Open 
Girona BTT de la temporada 2019 
en la categoria principiant. Per a 
la temporada actual es planteja 
tenir bons resultats al ciclocròs, i a 
la temporada següent li agradaria 
anar als Campionats d’Europa. En 
Pau i la Mar tenen contacte amb 
l’exciclista professional vigatà Dani 
Bayés Prat (va ser un dels millors 
ciclistes amateurs catalans de 
finals de la dècada dels anys 1990 
i els anys 1999 i 2000 va competir 
amb l’equip professional portuguès 
Benfica, on també competia el seu 
cosí, el també osonenc i popular 
Melcior Mauri Prat), ja que “com-
peteixo a la mateixa categoria que 
el seu fill i som molt amics”.

En Josep Ruiz Ruiz, finalment, va 
començar quan tenia nou anys. "La 
meva primera carrera va ser l’any 
2016, amb una tercera posició a la 
Mini DH de la Molina”. Pel que fa als 
clubs, “primer vaig pertànyer al Club 
BTT La Tribu de Vulpellac. Actualment, 
estic al Club Nou Empordà Bike”. Par-
lant dels entrenaments, esmenta que 
“entreno puntualment en algun bike 
park, com el 4Riders (es troba a Avià) 
o la Sorrera (està ubicat a la Garriga). 
Aquest any he pogut anar a Morzine, 
les Gets i Chatel, gràcies als meus 
companys Ivan Jiménez i Guillem 
Sanz”. Puntualitza que “la modali-
tat de DH és de muntanya. Només 
participo en aquesta modalitat, a la 
Copa Catalana. Excepcionalment, 
l’any passat vaig participar en el 
Campionat d’Espanya, a Panticosa”. 

En la present temporada de l’any 
2022 ha aconseguit una meritòria 
quarta posició en el Campionat de 
Catalunya, al bike park de la Sorrera. 
Conclou citant que "a la pròxima 
temporada hauré de compaginar 
els estudis amb les competicions. A 
causa dels estudis hauré de residir 
fora de casa, i encara no sé com ho 
podré compaginar”.

Volem tancar aquest petit escrit 
agraint novament l’atenció i l’ama-
bilitat d’en Marc, de la Mar, d’en Pau 
i d’en Josep, i desitjant-los-hi tota 
la sort i tots els èxits possibles, tant 
en les seves aficions i competicions 
ciclistes com en els seus estudis; que 
ho frueixin i ho passin bé, sobretot.

JOAN CARRERES

Mar Surrell.

Josep Ruiz.

Pau Surrell.
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Tinença responsable d’animals domèstics
La tinença responsable està basada en la convivència i respecte envers els 
animals i el compliment de la legislació vigent, en el marc del respecte a 

l’entorn i a les persones que no comparteixen la mateixa afinitat pels animals.

L a persona posseïdora d’un animal, sens perjudici 
de la responsabilitat subsidiària de la persona 
propietària, és responsable dels danys, els perju-

dicis i les molèsties que ocasioni a les persones, a altres 
animals, a les coses, a les vies i espais públics i al medi 
natural en general, d’acord amb el que estableix la legis-
lació civil aplicable.

Els posseïdors d’animals estan obligats a adoptar les 
mesures necessàries per impedir que la tranquil·litat dels 
seus veïns sigui alterada pel comportament i les molès-
ties derivades del seu manteniment i allotjament, tant 
de dia com de nit.

La decisió d’adquirir un animal de companyia s’ha de 
prendre de manera meditada i cal plantejar-se diverses 
preguntes:

On viurà l’animal? Tothom qui hi haurà 
de conviure hi està d’acord?

Els sorolls o les olors poden molestar el veïnatge?

Disposo cada dia de temps per treure’l a passejar?

Què en faré durant els caps de setmana? 
I durant les vacances?

Em puc fer càrrec de les despeses que comportarà 
(alimentació, tractaments veterinaris, residències 

canines, taxes municipals, responsabilitat pels 
possibles danys que pugui ocasionar)?

Un animal de companyia es pot adquirir en un centre 
d'acollida d'animals, gestionat per una entitat protec-
tora o per un ajuntament. És molt aconsellable visitar 
un parell de centres abans de decidir-nos per un animal. 
Si s'adquireix en un establiment de venda d'animals, cal 
que estigui inscrit en el Registre de Nuclis Zoològics.

La persona propietària (o posseïdora) és la responsa-
ble de les obligacions següents:

• L'animal de companyia ha d'estar identificat amb un 
microxip homologat. Per saber quin és el servei veterinari 
més proper a casa vostra, podeu consultar la pàgina web 
del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya.

• L'animal ha d'estar censat a l'Ajuntament de la 
població on resideixi de manera habitual.
• Està totalment prohibit abandonar-lo.
• En cas de desaparició de l'animal, s'ha de comunicar 
a l'Ajuntament dins les primeres 48 hores.
• Està prohibit tallar la cua i les orelles als animals, i 
extirpar-ne les ungles i les cordes vocals. 

Gossos a la via pública

• Eviteu que causin danys o embrutin els espais.
• Respecteu els espais destinats als infants, els jardins 
i els parcs.
• No permeteu als animals domèstics fer deposicions 
ni miccions en els parcs i jardins d’ús per a infants. 
• Recolliu les deposicions fecals i netegeu els elements 
afectats per les deposicions.
• La persona responsable del gos ha de portar el 
document identificatiu del cens de l'animal.
• El gos ha d'anar lligat amb un collar i una corretja 
o cadena i, alhora, que no ocasioni danys al propi 
l'animal.

Recordem, doncs, l’obligatorietat del 
compliment de les obligacions dels propietaris 

d’animals de companyia per tal d’evitar 
molèsties i perjudicis als ciutadans.

Font: Generalitat de Catalunya

Un animal de companyia es pot adquirir en un centre d'acollida d'animals. 
Foto: Dolors Gibert
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ART I CULTURA 

Compartir la vivència 
sobre la lectura
Arran de la pandèmia i de disposar de més temps per llegir, un grup 
de veïnes d’Ultramort vàrem crear un grup de lectura amb la finalitat 
de comunicar-nos i debatre allò que ens havia provocat a cada una el 
llibre que havíem triat per llegir. Ens vàrem adonar que fer-ho enriquia 
encara més la lectura. El grup ha anat creixent i fins i tot hi participen 
algunes persones d’altres pobles.

CLUB DE LECTURA

A quest any se’ns va ocór-
rer de fer alguna acció 
cultural especial per la 

diada de Sant Jordi i vàrem con-
vidar a participar en la nostra 
iniciativa a veïnes i veïns dels 
voltants d’Ultramort per com-
partir la vivència de cadascú 
sobre la lectura d’un llibre dels 
que havíem triat dins el club de 
lectura. Hi van venir persones 
que no en formaven part i ens 
van exposar la seva experiència 
en diferents lectures. Va ser un 
acte molt sincer i enriquidor d’obrir el cor a altres 
persones que t’escolten, es va crear un diàleg molt 
interessant. Algunes participants s’han apuntat al 

grup per continuar compartint aquesta experiència. 
Vàrem tancar la xerrada al voltant d’una taula amb 
una varietat de pica-pica i un bon vi. 
      

Escriure és un acte solitari, llegir també, però 
exposar allò que ens ha provocat aquella 
lectura i tenir amb qui establir diàleg sobre 
els efectes emocionals i reflexions que t’ha 
provocat la lectura, ens fa gaudir-lo una 
altra vegada i fer revisions personals gràcies 
al criteri d’altres visions. Parlar i escoltar és 
un privilegi i fer-ne ús, una joia. Ens sentim 
felices d’obrir la porta a qui en vulgui xalar 
amb nosaltres i fer noves propostes i reco-
manacions de llibres per compartir aquest 
espai humà, que ens acosta a la comprensió 
d’altres formes de pensar i al respecte a la 
diversitat de pensament. 
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salut

Si vols congelar aliments, 
fes-ho amb seguretat

La congelació és un bon sistema de conservació dels aliments, perquè 
atura el creixement de microorganismes, però no els mata.

P er assegurar una correcta congelació dels 
aliments segueix aquests consells:

• El congelador l’hem mantenir a −18ºC o menys.

• Només congeleu els aliments molt frescos, 
acabats de comprar o de preparar.

• Emboliqueu bé els aliments, identifiqueu-los i 
marqueu la data de congelació.

• Descongeleu els aliments sempre a la nevera.

• No torneu a congelar els aliments que ja heu 
descongelat excepte en el cas que si un cop 
descongelat el cuineu.

Descongelació

Els bacteris que poden causar malalties de transmissió 
alimentària són capaços de reproduir-se ràpidament en 
carns, carn d'aus, en el peix i en molts altres tipus d'ali-
ments si es troben a temperatura ambient. Quan des-
congelem sobre el marbre de la cuina, la superfície de 
l’aliment es descongela primer i es crea una capa d'aigua 
que, a la temperatura de la cuina, afavoreix el creixement 
ràpid dels bacteris en les seves capes més superficials. Per 
aquest motiu, us recomanem la utilització d'un dels mèto-
des següents per descongelar els aliments amb seguretat:

DESCONGELACIÓ A LA NEVERA

Deixeu l'aliment en un contenidor estanc i preferible-
ment sobre una superfície reixada per separar l'aliment 
dels líquids de fusió. Col·loqueu el contenidor a la part 
baixa de la nevera per evitar que aquests líquids es puguin 
vessar sobre altres aliments. El temps estimat per descon-
gelar és d'aproximadament 10 hores per quilo d'aliment. 
Consumiu els aliments descongelats a la nevera en un 
període màxim de 24-48 hores. Aquest mètode és segur 
perquè a temperatures de 5-7 ºC o inferiors, pròpies de 

les neveres, el creixement dels bacteris és molt lent i no 
suposa un risc si es consumeixen dins d'aquest termini.

DESCONGELACIÓ AL MICROONES

Seguiu les instruccions del fabricant de l'aparell espe-
cífiques per descongelar per tal d'evitar que es cogui 
la part externa de l'aliment. És recomanable desconge-
lar-lo en dues o tres fases, voltar-lo, separar-lo o reme-
nar-lo per tal d'assegurar-se que no hi queden parts 
congelades. Consumiu l’aliment immediatament després 
d'haver-lo descongelat al microones. Aquest mètode és 
segur perquè és molt ràpid i els bacteris no tenen temps 
de multiplicar-s'hi.

DESCONGELACIÓ SOTA UN RAIG 
D'AIGUA CORRENT FREDA

Disposeu l'aliment en un embolcall o bossa de plàstic 
estancs i deixeu-lo sota un raig d'aigua corrent freda. 
Consumiu-lo immediatament després d'haver-lo des-
congelat. Aquest mètode és segur perquè no permet que 
l'aliment assoleixi temperatures de risc i el temps neces-
sari per finalitzar el procés no és suficient per permetre-
hi la proliferació dels bacteris.

AGÈNCIA CATALANA DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA
Generalitat de Catalunya
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La Berta i en Pau Servitja CanalsEn Joy i en Koa Hanson Guix

Els més petits

FE D’ERRADES: 
A l’àlbum fotogràfic de la revista núm. 21, pàgina 26, a la foto de baix, ha de dir Llúcia Ferrer en lloc de Lluïsa Ferrer.



Visió nocturna d’Ultramort, realitzada amb llapis carbó, llapis de 
color, aquarel·la i clarió sobre paper. Datada l’any 1900 al marge 
inferior i signada per Urgell (Modest Urgell Inglada), amb llapis 
blau al marge inferior dret. 

imatGe CeDiDa per la Família lloraCh-herrero.


