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Farmàcia M.L. Falguera  972 520 147
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Carta de l’alcaldessa

AJUNTAMENT DE
VENTALLÓ

M. Remei 
Costa Reig
Alcaldessa 
de Ventalló

Benvolguts veïns i benvolgudes veïnes,

Tot i les circumstàncies que ens han tocat 
viure i en el desig que us trobeu bé de salut, 
voldria manifestar-vos la voluntat de l’equip 
de govern de mantenir un mínim la festa 
major, cal ser curosos i evitar el contagi, però 
tampoc cal separar-nos de tota activitat i 
recloure’ns de forma absoluta, aquest any 
tindrem la festa adaptada a la situació de 
pandèmia, podeu consultar el programa a 
l’última pàgina de la revista, a l’interior de la 
contraportada. 

Des d’aquí us vull expressar el nostre desig de 
salut per a tots i que les circumstàncies que 
ens pertorben en aquest moment la vida de 
cadascun de nosaltres ben aviat formin part 
del passat i puguem encarar el nostre dia a 
dia sense cap mena de restricció.

Salut.

Repàs d’un any de govern

Un cop transcorregut aquest primer any a 
l’Alcaldia de Ventalló, fent balanç d’aquest pe-
ríode, només se m’acut un qualificatiu, intens.

Un cop passat l’estiu i tots els actes ad-
ministratius i protocol·laris de la presa de 
possessió, i un cop tots situats al nostre lloc 
anant acumulant informació de tot el que 
feia referència als assumptes municipals, ben 
entrada la tardor, vam topar amb el fenomen 
meteorològic de la Dana (23/11/2019). El seu 
pas per Ventalló ens va llevar la son alguna 
nit, sobretot quan de ben d’hora, van tenir 
la confirmació dels danys que havia causat 
al nucli de Valveralla, l’esclafit que s’havia 
format concretament en el nucli, que va 
causar diversos danys materials a diferents 
cases del poble i en explotacions agràries. Els 
cotxes aparcats al carrer durant la nit, amb 
l’experiència forjada pels veïns durant tants 
anys, i fugint de la possible crescuda o bé del 
torrent o bé del rec del molí, es van refugiar 
a sota porxo d’una de les cases més altes del 
veïnat, sense saber que formaria part de la 
trajectòria de l’esclafit, destrossant tot el que 
va trobar al seu pas.

La tranquil·litat no ens va durar gaire. Tot 
just acabades les festes nadalenques, i dos 
mesos justos després de la nit de la Dana 
(23/01/2020), ens va arribar el temporal de 
llevant anomenat Glòria, segurament tots 
vosaltres el coneixeu sobradament per la 
repercussió del seu pas.

Les intenses pluges causades a la part alta 
del Fluvià, en poques hores, juntament amb 
l’intens temporal marítim van fer augmentar 
el cabal del nostre riu fins a límits que mai 
havíem vist ni pensat que seria possible. 

Vàrem viure situacions molt complicades i, 
fins i tot, la recomanació per part dels Mossos 
de desallotjar el veïnat de Valveralla. Vam 
haver de prendre decisions molt difícils entre 
tots, amb un marge de temps molt petit. 
Per això, des d’aquí, vull manifestar el meu 
agraïment personal a la gent de Valveralla 
que ens van facilitar en tot moment el contac-
te amb la població durant tota la nit de vigília, 
controlant el riu, el torrent i el rec.

El Fluvià, tal com ens havien advertit des 
d’Esponellà, va trencar en diversos punts del 

municipi amenaçant de forma real a les 
poblacions de Vila-robau, Valveralla i Saldet. 
Aquestes aigües que van sortir de la llera van 
haver de travessar el pla buscant el mar a tra-
vés de Can Jordi, Montiró, Pelacalç i ocasio-
nant al seu pas diversos danys materials.

A part de l’entrada d’aigua a les cases i ma-
gatzems, per sort, no vam haver de lamentar 
danys a les persones, cosa que ens va alleujar 
molt. Tan bon punt vam tenir coneixement de 
les circumstàncies amb les quals amenaçava 
el temporal Glòria, vam acudir o bé personal-
ment o via telèfon a les zones on es presen-
tava el perill més alt, també vam comunicar a 
Protecció Civil les persones que es trobaven 
en situació més vulnerable.

Consideració a part mereix la situació que ens 
va esdevenir a mitjans març, a nosaltres i a tot 
el món.

El coronavirus ja feia dies que amenaçava 
des de la Xina i fins que no el vam tenir ben 
instal·lat no vam ser conscients de la gravetat 
de la situació, encara ara després de gairebé 
sis mesos no ens podem creure el que hem 
viscut.

Durant aquesta setmana de mitjans de 
març, ja van rebre algun senyal que ens feia 
preveure la gravetat de la situació, la creació 
per part de Protecció Civil d’un pla especial 
de malalties emergents, ens donava pistes de 
l’abast, però per més que ens ho penséssim 
mai pots imaginar-te del tot, una cosa que no 
ha estat mai viscuda ni coneguda.

Primer la por, el desconcert, el no saber el que 
passarà, les notícies contradictòries per part 
de les administracions superiors, no tenir cap 
pla municipal preparat per fer front aquestes 
circumstàncies, tenim plans municipals per 
inundacions i incendis, però la pandèmia 
sobrepassava totes les nostres possibilitats.

L’equip de govern ens comunicàvem via tele-
fònica i per diferents plataformes. Parlàvem 
del que ens passava i quines podien ser les 
necessitats de la gent.

Les nostres accions es van iniciar en recollir i 
repartir les targetes moneder de les beques 
de menjador per fer arribar-les a les famílies 
que ho necessitaven i havien estat receptores 
d’aquest ajut.

En l’àmbit municipal, i gràcies a tots els 
voluntaris que es van oferir, de seguida es 
va traçar un teixit de solidaritat per abastir 
les persones grans que no poguessin sortir 
o bé per por i/o prudència o bé per falta de 
mobilitat. Trucant a l’Ajuntament i sol·licitant 
el servei n’hi havia prou per determinar el que 
es necessitava i algun dels voluntaris els hi 
feia arribar al més aviat possible.

Una de les primeres accions assenyalades que 
encara es duen a terme va ser la desinfecció 
regular dels contenidors, i entrada ja la prima-
vera i la possibilitat d’accedir al carrer, es va 
ampliar als bancs i espais comuns.

En un primer moment, el fet que les mascare-
tes fossin un bé escàs ens va retenir de fer-ne 
acopi a fi de no fer competència en la seva 
adquisició amb els centres hospitalaris que 
denunciaven la seva mancança de recursos 
en aquest sentit. Així i tot, les que ens van fer 

arribar voluntaris que cosien, així com gent 
desinteressada, en un primer moment les vam 
donar a les botigues del poble. I des d’aquí 
els volem fer arribar el nostre agraïment a 
mantenir els serveis oberts a fi d’abastar de 
béns de primera necessitat a la gent que hi 
acudia, com fer arribar als clients de major 
edat les comandes de forma regular. Gràcies 
a la Lourdes i a la Carnisseria Roca per la 
vostra tasca durant aquests moments. Un 
cop superada aquesta situació vam fer una 
compra agregada a través de l’Associació de 
Municipis de Catalunya, per facilitar-ne a tots 
els habitants empadronats de Ventalló.

També es va anar trucant a la gent més gran 
del municipi, teníem la llista per prepa-
rar la festa d’homenatge de la gent gran i 
malauradament en vam haver de fer ús en 
circumstàncies molt diferents de les que ha-
víem planejat, i volgut. Mitjançant els canals 
telemàtics que disposàvem anaven informant 
de tots els canvis legislatius i de les recoma-
nacions mèdiques que ens feien arribar.

Amb l’Ajuntament obert al públic o tancat 
no s’ha parat ni un sol dia de treballar mirant 
en el benestar de la gent del poble, esperem 
haver fet una gestió, encara que millorable, 
mínimament acceptable.

Ja en l’etapa anomenada de represa i després 
quan semblava que els hospitals s’havien 
alleujat, ens va arribar un altre front, a finals 
de maig, i quan nosaltres anàvem preguntant 
si s’obriria o no el dispensari ens van informar 
que no s’obriria fins passat l’estiu, juntament 
amb l’alcaldessa de Viladamat i la de Bellcaire 
vam pressionar a la Fundació Salut Empordà 
en què era essencial la represa del servei, ja 
que hi havia molta gent gran que o bé no 
podia o bé li feia por desplaçar-se a l’Escala. 
Finalment, a mitjans de juliol van accedir a 
obrir, encara que amb moltes limitacions. 
Espero que ben aviat puguem tornar a la 
normalitat i reprendre el servei tal com el 
teníem abans.

De totes maneres i per desgràcia de tots, la 
situació, sis mesos més tard, no està resolta, 
només vull dir-vos que l’equip de govern 
municipal està al vostre servei i a la vostra 
disposició per al que calgui.

Diuen que sempre cal buscar la part positiva 
de tot plegat, pel que fa als temporals de 
pluja, ho tinc clar, el més positiu de tot plegat, 
a part de recursos hídrics per a la pagesia, 
ha estat poder gaudir des del mes de 
novembre 2019 fins al mes d’agost de 2020, 
del Torrent de Ventalló, un plaer per a la gent 
que s’hi apropava.

La part positiva de la crisi sanitària sens dubte 
la presenta el capital humà, representat pels 
professionals sanitaris que han arriscat la seva 
salut per tenir cura de la salut d’altres i la soli-
daritat, sobretot entorn de la gent més gran.
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INFORMACIÓ MUNICIPAL

JUNTS PER VENTALLÓ

INFORMACIÓ DE 
L’EQUIP DE GOVERN 
En l’àmbit polític i fent balanç dels diferents temes en què hem estat treballant, abans de tot, 
manifestem la nostra satisfacció en la resolució del Pla d’Obres i Serveis, ja que la Generalitat 
ens ha atorgat el 100% de la subvenció, el màxim de la part subvencionable possible, dels 
projectes presentats per als pròxims quatre anys. Els projectes que vàrem presentar al PUOSC 
van ser la millora de la xarxa viària del centre urbà de Ventalló, en dues fases, una part 
de l’obra que consistirà en la renovació i canvi de la xarxa d’aigua, encara de fibrociment 
i plom, i l’altra part asfaltar de nou els carrers, remodelant de la plaça de la font, i ordenant 
tot el que fa referència a la mobilitat i el trànsit.

L’altre projecte que entra en el PUOSC 
fa referència a millores ambientals, 
concretament en la necessitat de 
solucionar els problemes de saneja-
ment de les aigües residuals del Mas 
Gros, Montiró i Pelacalç. I la connexió 
d’aquestes a la depuradora d’Albons. 

L’import total de la subvenció del 
PUOSC, és de 370.000 euros.
  
Altres propostes que estem desenvo-
lupant són:

• Millora dels cementiris muni-
cipals, Ventalló i l’Om, tant pel 
que fa a obres com, en el cas de 
Ventalló, per mostrar el carro de 
morts antic a través d’una por-
ta de vidre que es col·locarà a 
l’antiga capella.

• Tenim projectada una pàgina 
web municipal nova, molt més 
dinàmica i intuïtiva que la que 
disposem ara.

• El projecte de fibra òptica a tot 
el municipi, l’empresa Goufone 
ens farà el desplegament du-
rant aquesta tardor i tothom qui 
ho vulgui podrà contactar amb 
aquesta empresa i així contractar 
segons les seves pròpies necessi-
tats.

• Hem arribat a un acord amb el 
Consell Comarcal de l’Alt Empor-
dà, perquè els seus serveis tècnics 
ens facin l’estudi i la redacció del 
nou Pla d’ordenació urbanístic 
municipal.

• Pel que fa a la posada en marxa 
de la deixalleria, el balanç és 
molt bo, de moment, tot i que 
hem de supervisar les actuacions 
de la gent mitjançant el control 
de càmeres, cal dir que l’actitud 
de la major part de la gent és la 
correcta.

• A l’estiu, amb l’afluència de 
més persones al nostre municipi, 
s’evidencien problemes, de resi-
dus, mobilitat i aparcament que 
estem estudiant per poder oferir 
millores reals en el pròxim any, 
estudiant les necessitats de cada 
veïnat i oferint les solucions apro-
piades segons el lloc i el problema 
generat. 

• Contractació del servei de neteja 
addicional per als veïnats, el qual 
ja s’ha començat a oferir, i també 
el control de plagues.

• Pel que fa als camins, som 
conscients de la problemàtica 
que representa al nostre municipi, 

estem treballant per millorar tota 
la xarxa de camins de muntanya 
i del pla. Actualment ja s’ha fet 
una actuació als camins de la 
zona de Vila-robau i darrere els 
Masos. Abans de l’hivern s’han 
de repassar els del pla. I ja tenim 
plantejats la intervenció a la part 
de la Muntanya Gran.

• Tenim obert el procés d’adhesió 
de Ventalló a l’Associació de 
Defensa Forestal del Puig Se-
galar, aquest procés ens donarà 
avantatges en el manteniment 
(neteja) dels nostres boscos, com 
també en tasques de protecció 
contra incendis i reforestació. En 
aquest punt us volem demanar la 
vostra col·laboració, en tant que 
propietaris forestals us adreceu 
a l’Ajuntament per informar-vos i 
poder fer efectiva aquesta incor-
poració. 

• Millores en l’enllumenat. Concre-
tament a Valveralla, Vila-robau i 
Saldet (aviat).

El moment actual presenta un futur 
ple d’interrogants i des de l’equip de 
govern continuarem treballant per al 
bé del municipi i de la seva gent.

L’equip de govern 
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INFORMACIÓ MUNICIPAL

GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA VENTALLÓ (ERC)

A VOLTES AMB L’APARCAMENT

Volem aprofitar l’oportunitat de 
participar en aquesta revista que ens 
ofereix l’alcaldessa per denunciar una 
situació que, des de fa temps, patim 
molts dels ventallonins i ventallo-
nines: l’hegemonia dels vehicles 
per sobre dels ciutadans als nos-
tres nuclis. I és que, cada cop més, 
l’estacionament en massa de vehicles 
als nostres carrers i places sense cap 
mena d’ordre ni control, esdevé un 
atac contra la nostra qualitat de vida 
i contra el dret que tenim de gaudir 
de l’entorn (en teoria) privilegiat que 
representa viure al món rural i, a ve-
gades, altera la convivència veïnal.
 
D’acord amb les dades de l’IDESCAT, 
el parc de vehicles de Ventalló el 
formen 521 turismes i 118 motocicle-
tes; una mitjana d’1,5 cotxes per llar 
(segons el cens d’habitatges de 2011 
Ventalló tenia 352 residències perma-
nents i 214 segones residències).
 
Aquestes xifres, però, es multipli-
quen a l’estiu i durant els períodes 
de vacances. És en aquests moments 
en què la situació pot arribar a fer-se 
insostenible. Els vehicles envaeixen 
els nostres nuclis i són estacionats en 
llocs que, la resta de l’any, són res-
pectats (carrers estrets, guals, places, 
etc.) i arriben a provocar situacions de 
perill o impedeixen l’accés a cam-
ins i habitatges o bé la prestació de 
serveis bàsics com ara la recollida 
d’escombraries.
 
Podríem carregar contra els nostres 
“veïns de temporada” i assegurar 

que són els principals culpables 
d’aquesta situació, però ens estaríem 
equivocant. La responsabilitat sobre 
aquesta situació la tenen dècades 
d’un creixement descontrolat i sense 
visió estratègica.
 
El planejament urbanístic, quan 
es fa bé, és una eina immillorable 
per anticipar-se a problemes 
futurs que afectaran la vida dels 
ciutadans i ciutadanes, com la 
mobilitat i  l’estacionament. 
Passejant pels diferents nuclis 
es palesa que l’estacionament i el 
creixement ordenat no han estat 
mai part de les prioritats del 
nostre Ajuntament.
 
Si a aquesta manca de planificació i 
estratègia de creixement hi afegim 
el nul control sobre l’ús irregular 
que es fa dels espais destinats a 
aparcament dels habitatges de nova 
construcció (molts reconvertits en 
magatzems o fins i tot en estances) 
tenim tots els ingredients per a una 
recepta desastrosa.
 
Redreçar aquesta situació hauria de 
ser una de les prioritats del govern 
municipal i per fer-ho caldrà deter-
minació, compromís i inversió.
 
Cal determinació i compromís en 
la futura redacció del POUM (Pla 
d’ordenació urbanística munici-
pal) per tal de garantir les reserves 
d’estacionament necessàries per 
treure cotxes dels nostres carrers i 
places i preveure’n l’espai necessari 

Benvolguda veïna i benvolgut veí,
 
Els membres d’Esquerra Ventalló et fem arribar el nostre desig que —tant tu com els teus— 
us trobeu bé en aquesta època tan estranya que ens toca viure.

per encabir els que vindran fruit d’un 
futur creixement.
 
I inversió per dotar de zones 
d’aparcament els nuclis que actual-
ment pateixen les conseqüències de 
l’estacionament indiscriminat (només 
cal passejar pels veïnats dels Masos 
o Vila-robau per fer-nos-en una 
idea).
 
En definitiva, com en molts altres 
aspectes, Ventalló ha d’establir una 
estratègia consensuada vinculada al 
planejament urbanístic que prote-
geixi la nostra qualitat de vida.

Esquerra Ventalló
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ACTIVITATS

Festa Major de Ventalló

XXXIV Sopar de dones

Els Reis de l’Orient
Activitat infantil a la Plaça Major.

El mateix dia 8 de març, vàrem celebrar el sopar de dones 
de Ventalló, aquest any ens vàrem reunir a un restaurant de 
l’Escala, buscant sempre proximitat perquè això no sigui cap 
impediment per a ningú. En la vetllada ens vàrem reunir força 
dones i no es van deixar de reivindicar els nostres drets.

Aquest any, després de molt de temps, organitzant 
l’espera dels Reis de l’Orient, es va canviar el format 
de la benvinguda, fent-lo a l’aire lliure a la plaça Major 
i amb l’acompanyament durant l’espera dels nens 
d’en Jaume Ibarz. Els Reis van baixar de les carrosses 
a la plaça de la Font i van arribar a peu fins al balcó 
de l’Ajuntament, on van fer els tradicionals parla-
ments. Tot seguit, es van apropar a la mainada, que 
els esperava amb nerviosisme a fi d’establir proximitat 
amb ells, que és el que es buscava. Volíem que els reis 
fossin més propers, i tot i que hem d’acabar de polir 
alguns detalls, es va aconseguir l’objectiu. 
Felicitats a l’organització per la feina.

Paral·lelament, l’endemà dia 9 de març es va fer la performance 
del ball, “El violador eres tú”, que es va preparar com a protes-
ta per les violacions i actes violents que es duen a terme en 
contra del col·lectiu femení. Gràcies a tots i totes que hi vàreu 
participar per evidenciar aquesta xacra social.
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ACTIVITATS

EL 2020, UN ANY 
SENSE L’APLEC DE L’OM
La pandèmia motivada per la malaltia contagiosa de la covid-19 
va fer que aquest any 2020 no s’hagin pogut celebrar, al nostre país, 
moltes de les festes locals i activitats tradicionals que s’hi solien fer, 
entre les quals l’aplec anual que els Amics de l’Om, amb l’ajut de 
l’Ajuntament de Ventalló, organitzen al santuari d’aquesta 
advocació, de tanta estima al municipi i pobles veïns.

FACEBOOK: 
Amics Santuari Om

CORREU ELECTRÒNIC: 
amicsdelom@gmail.com

L’any vinent, si Déu vol,
se celebrarà el XXXIII 
Aplec al Santuari de 
la Mare de Déu de l’Om

Missa de dedicació a la patrona oficiada per en Mn. Joaquim Giol. FOTO: Amics de l’Om

La responsabilitat en la normativa de 
Salut envers possibles contagis va fer 
anul·lar el dia 15 d’agost el que havia 
de ser el XXXIII Aplec al Santuari de la 
Mare de Déu de l’Om que, si Déu vol, 
se celebrarà l’any vinent, com és tra-
dicional en els darrers anys d’aquesta 
nova etapa.

Malgrat tot, amb mascareta pro-
tectora i totes les mesures de dis-
tanciament social, dos metres entre 

persones, el mossèn de la parròquia, 
Joaquim Giol, va poder celebrar, a 
les 10 del matí, amb l’altar instal·lat 
davant del santuari, una molt partici-
pada missa de dedicació a la patrona. 
L’acte va comptar amb prop d’un 
centenar de fidels al tradicional aplec, 
entre els quals l’alcaldessa Remei 
Costa i Reig i un bon estol dels Amics 
d’aquest santuari marià empordanès.

Francesc Villegas
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30È ANIVERSARI FIRA DE L’OLI
Aquest any 2020 fa trenta anys de la primera Fira de l’Oli de Ventalló que, any rere any, s’ha 
anat consolidant, s’ha ampliat i s’hi ha afegit alguna activitat més.

EL REPORTATGE

No obstant això, enguany, i malaura-
dament, a causa de la pandèmia de la 
covid-19 i les mesures sanitàries que 
s’han adoptat, la seva trentena edició 
s’ha ajornat fins a l’any vinent. Tot i 
això, aquest any, tot i no haver-hi la 
fira amb les seves parades i algunes 
de les seves activitats, sí que es farà 
un acte recordatori juntament amb 
algunes activitats de la Festa Major 
de Ventalló, adaptades als temps que 
vivim i, consegüentment, seguint 
totes les recomanacions i mesures 
de les autoritats sanitàries. Aquestes 
activitats les trobareu a l’interior de la 
contraportada d’aquesta revista. Com 
a activitat exclusiva de la Fira de l’Oli 
cal ressaltar l’acte commemoratiu 
“30 anys de la Fira de l’Oli” que se 
celebrarà el diumenge, 27 de set-
embre, a les 12.30 hores, a la Plaça 
Major, i que serà retransmès per 
streaming.

Trenta anys de fira

Es pot dir que la Fira de l’Oli, com ens 
recorda la Dora Sala “va venir arran 
que es fes durant la festa major al 
mes de setembre. Llavors hi havia la 
festa petita al mes de maig que no se 
celebrava. L’any 1990 es va recuperar 
la festa de maig i com va anar molt 
bé es va decidir fer alguna cosa més 
per Ventalló i fer participar i involu-
crar el màxim de gent possible del 
poble. En veure, doncs, la participació 
de la festa petita del mes de maig, es 
va voler dinamitzar la festa major de 
Ventalló del mes de setembre i, així, 
es va organitzar la primera fira, l’any 
següent”. 

I com afegeix la Salomé Costa “Es va 
fer per donar a conèixer el poble i un 
producte nostre, arrelat, i també per-
què tampoc no es feien gaires fires 

aleshores”, una afirmació que la 
M. Rosa Ferrando amplia dient que 
“com que no es feien moltes fires 
venia molta gent”. 

Per donar a conèixer més la fira i el 
poble, la Dora i la Fina Sala expliquen 
que es va fer un concurs de pintura, 
similar al de Tossa de Mar, al qual van 
venir uns vuitanta pintors, que se’ls 
veia en cada racó del poble.  

La Dora, a més, afirma que amb la fira 
també es va voler que la gent gran 
col·laborés, per exemple, en què els 
seus balcons estiguessin plens de 
flors i que un jurat ho valorés, entre 
altres iniciatives.

Per la seva part, la Marta Curanta ens 
explica els inicis i iniciativa de la fira: 
“La idea de fer la fira de l’oli va sorgir 
fa trenta anys, de les dones que 
aleshores ens cuidàvem de l’orga-
nització de la festa major. 
Recordo que estàvem reunides, fent 
pluja d’idees, ja que volíem fer 
quelcom innovador per promocionar 
més el poble. Érem la Dora Sala, la 
M. Rosa Ferrando, la Carme Barchin i 

la Marta Curanta, i totes coincidíem 
amb una mateixa idea: Ventalló, 
poble tradicional amb producció d’oli, 
poble que havia tingut set trulls i que 
de temps immemorables s’havien 
conreat les oliveres... La idea anava 
agafant forma, relacionant oli amb 
el poble. Fem una fira?”.

La Marta continua explicant que: 
“La idea ens va portar a parlar amb 
en Salvador Sala, per si ens venia 
100 litres d’oli. Ens van embassar 
l’oli amb ampolles de vidre d’un litre 
(comprades a Oliveda de Camp-
many), vam dissenyar unes etiquetes i 
un cop plenes les ampolles i precinta-
des, hi posàvem les etiquetes. Ens va 
portar molta feina, però van quedar 
molt bé.

Vam decidir fer la parada a la plaça, 
i ho portaríem dones del poble i 
vendríem productes del poble, és a 
dir: oli de can Sala, embotits de can 
Roca i bunyols de can Sancho de 
l’Armentera, i també pomes.

A partir d’uns estatuts i amb el suport 
de l’Ajuntament i la logística de la 
Montse Mitjanas vam organitzar la 
primera fira de l’oli de Ventalló. Vam 
fer la parada amb palets i caixes de 
pomes amb ajuda d’en Miquel Serra 
i altres homes del poble a la plaça de 
Ventalló, davant l’Ajuntament, orga-
nitzant torns de matins i tarda amb 
totes les dones que es van oferir de 
voluntàries”.

Davantal de les primeres edicions 
de la Fira de l’Oli. 

«La idea de fer la fira 
de l’oli va sorgir fa trenta 
anys, de les dones que 
aleshores organitzàvem 
la festa major»
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I és que totes les dones voluntàries 
del primer any, més les que es van 
anar incorporant al llarg de totes les 
edicions, van ser incondicionals per 
a tota la gestió de la venda i orga-
nització. Sense elles no hauria estat 
possible.

La Marta Curanta continua dient que 
“vam començar a vendre oli a les 9 
del matí i a les 12 hores ja havíem 
venut els 100 litres. No ho podíem 
creure!”.

En comptes d’anar a dinar, en Quim 
Roca i la Marta Curanta, amb una 
furgoneta, van anar a comprar 100 
litres d’oli al trull Maset de Garrigue-
lla, ja que en Salvador Sala no podia 
vendre més oli, perquè el tenia com-
promès als seus clients. Van etiquetar 
les ampolles i a les 4 de la tarda van 
començar a vendre oli... A les 7 ja no 
teníem ni oli, ni bunyols ni embotit! 
Ho havien venut tot.

A causa de l’èxit assolit en la pri-
mera edició de la fira, i després de 
valorar tot plegat com havia anat, 
van acordar assegurar la compra 
d’oli per a la propera fira. Durant tot 
l’any van treballar per dur a terme el 
que havien acordat. Comprarien uns 

1.000 litres d’oli a diversos trulls de 
l’Empordà, acordant preus i com-
promisos d’entrega. Es van afegir al 
grup per dur a terme la feina la Marta 
Aymà i la Rosa Baguer.

“Durant alguns anys, vam treballar 
amb el procés d’etiquetar les ampo-
lles al magatzem de Fruites Núria, 
ja que necessitàvem molt d’espai 
per emmagatzemar les caixes d’oli. 
No recordo el temps exacte que va 
funcionar així, potser vuit o deu anys, 
però vam seguir el compromís que 
ens havíem compromès, fins que vam 
donar el relleu als nous organitza-
dors”, ens confirma la Marta.

A part de la primera parada d’oli, 
embotits, bunyols... el que estava ben 
clar va ser, també, la voluntat de fer, 
alhora, una fira d’artesans. “Teníem 
clar que volíem que fos una fira 
d’artesania (d’artesans) i per això vam 
crear uns estatuts a on deixàvem clar 
qui podia venir i qui no”, ens aclareix 
la Carme Barchin.

I continua dient “No recordo quants 
anys vàrem anar als trulls per vendre’l 
nosaltres, però uns anys després 
vam sentir que el millor era que cada 
trull es vengués el seu oli, a part 

d’estalviar-nos feina, la gent volia 
saber moltes  coses referent a l’oli i 
els millors per assessorar-los eren els 
productors mateixos”.

La Marta Curanta fa referència a la 
necessitat que van tenir d’anar a com-
prar oli a altres trulls de l’Empordà 
per poder tenir suficient oli a causa 
de la gran demanda dels visitants de 
la fira.

En aquest sentit, la Marta Aymà 
recorda que “els primers anys només 
veníem oli de Ventalló, però com que 
cada any fèiem curt (de vegades a 
les 12 ja no teníem oli) vàrem decidir 
de comprar a altres trulls de la zona 
com Espolla, Pau, Palau i Garriguella. 
El que recordo més d’aquella època 
és la pujada que hi ha per anar al trull 
de Garriguella. A vegades ja veníem 
amb la furgoneta mig carregada i 
havíem d’agafar velocitat per poder-
la pujar. Vàrem treballar molt, però 
també vàrem riure molt. En tinc molt 
bon record”.

La Fina Sala puntualitza que el primer 
any només hi havia oli del trull de 
Ventalló i que les ampolles s’anaven 
a recollir a l’Oliveda de Campmany i, 
després, s’emplenaven a Ventalló, on 
s’hi posaven les etiquetes i una lacra 
a sobre. Aquest fet el recorda perfec-
tament la M. Rosa Ferrando, que diu 
que “havent sopat anàvem a treballar, 
a etiquetar ampolles i, sincerament, 
quedaven molt ben presentades”.

I és que l’oli i Ventalló sempre han 
anat de la mà. I l’oli, el bon oli, és 
un bé molt preuat i buscat. Per això, 
potser, la Salomé Costa ens afirma 
que: “Val a dir, que tenim “or líquid” 
i que, malauradament, està més 
considerat i reconegut per la gent de 
fora, que no pas pels d’aquí, per-
què saben la infinitat de propietats 
beneficioses que arriba a tenir aquest 
aliment mil·lenari, utilitzat de moltes 
maneres diferents, tant ingerides com 
per a tractaments corporals. I totes 

Carme Barchin, Conxita Romans i Marta Aymà amb un client.
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coincideixen amb el mateix, que són 
beneficioses per a la salut. Senzilla-
ment, és qüestió de culturització”.

Per donar a conèixer la Fira calia fer 
el màxim de promoció possible i, 
evidentment, que una de les accions 
publicitàries era, sens dubte, els 
cartells. La Rosa Ferrando explica que 
“als vespres, ens dividíem i anàvem 
en cotxe i a enganxar cartells pel 
màxim de pobles possibles i també a 
la Bisbal i a Figueres”.

L’alcalde d’aquell moment, en Francesc 
Palomera, comenta els cartells, els 
plafons, que es posaven sobretot a 
l’entrada del poble per indicar el tipus 
de parades que hi havia en cada car-

rer: artesans, oli, embotits... I és que la 
fira, ben organitzada, va anar creixent 
i consolidant-se fins a l’actualitat. No 
va ser, però, fins al segon any que es 
va dir, com recorda la Carme Barchin, 
“Fira de l’Oli de Ventalló”. I com afe-
geix la Salomé Costa “Ventalló sempre 
ha estat un indret d’oli. 

A principis del segle passat a Ventalló 
hi havia set trulls d’oli i, per tant, és 
un referent i un motiu amb prou pes 
perquè es digués Fira de l’Oli”. 

La Fina Sala recorda, a més, que en 
Pere Serramitjana ja ho havia suggerit 
dient que Ventalló, principalment, es 
coneixia per la venda d’oli. Tot i això, 
la Dora Sala puntualitza que ja des del 

primer any es venia de tot “l’oli era 
un dels productes que es venia, però 
només era un, però l’any següent ja es 
va posar el nom de Fira de l’Oli”.

Així doncs, gràcies a la Marta Curan-
ta, Dora Sala, M. Rosa Ferrando (Rosa 
de Can Meliton), Carme Barchin, 
Marta Aymà, Salomé Costa, Fina 
Sala, Francesc Palomera, Conxita 
Romans... i molta més gent que va 
anar col·laborant a l’inici, i després 
en posteriors edicions, ja que el dia 
de la Fira moltes persones del poble 
hi col·laboraven o bé amb muntar i 
desmuntar la parada o bé fent torns 
perquè tots poguéssim gaudir també 
una mica del dia de la Festa.

Fa anys, doncs, concretament trenta, 
unes dones iniciaven una fira que ha 
anat transcorrent, ha crescut i s’ha 
consolidat com una fira referent a les 
comarques gironines en venda d’oli 
i artesania, amb diverses activitats, 
com els concursos de dibuix, d’allioli... 
entre d’altres.

Malauradament, aquest any la fira 
s’ha vist segrestada per la covid-19, 
però esperem i desitgem que aquesta 
30a edició es pugui celebrar amb tota 
normalitat l’any vinent, i que el motiu 
sigui que aquest maleït virus hagi 
desaparegut o que s’hagi reduït molt 
considerablement la seva afectació.

Carles B. Gorbs

«Ventalló sempre ha estat 
un indret d’oli. A principis 
del segle passat a Ventalló 
hi havia set trulls d’oli»

Totes aquelles persones que 
vulguin col·laborar aportant 
cartells, fotografies, escrits, 

vivències... ho poden fer durant 
tot aquest any i fins al mes de juliol 

del 2021 per fer un especial 
sobre la 30 edició de la Fira de 

l’Oli de Ventalló. 
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EL SORTIDOR DE VENTALLÓ

Tan bon punt arribes a Ventalló per la 
carretera principal que baixa d’Orriols, 
abans de veure el mar de veritat, 
descobreixes un captivador mar glauc 
d’oliveres. També el tinc vist pel cap 
de Creus i a sota el Mont Parnàs, a 
Grècia. Tret de les pomeres, de Venta-
lló en amunt és tot molt grec, des del 
paisatge —la petjada humana— agrí-
cola fins a les ruïnes  d’entre l’Escala 
i Sant Martí. Hi ha tanta història, que 
no te l’acabes. Ibers i fenicis, Grècia i 
Roma, l’Edat Mitjana i el Renaixement, 
els pirates, Napoleó, Guerres i Pau, el 
Turisme i la Gastronomia.

De Ventalló emocionen, tant o 
més que impressionen, les oliveres 
mil·lenàries. Han conviscut amb els 
fets més importants de la història i 
ens els podrien contar, d’ésser viu 
a ésser viu. Són patrimoni natural, 
patrimoni agropecuari i patrimoni 
històric.

El 2017, quan vaig participar activa-
ment a la Fira de l’Oli de Ventalló per 

primer cop, pensava que seria una 
jornada festiva ben particular. Al matí, 
després d’anar a Bàscara a buscar el 
Pa de Tramuntana, celebraríem la Fira, 
disputaríem el primer concurs d’allioli, 

gaudiríem dels actes programats, i 
a la tarda, me n’aniria cap a Besalú a 
votar. Mai vaig arribar a pensar que 
seria una jornada històrica, de les que 
queden fixades per sempre més a 
la memòria de la gent i al calendari. 
Recordo una diada trista, tensa i amb 
molt de neguit. Recordo els tractors 
tallant el camí d’accés nord, perquè 
la gent tenia por de rebre i patir el 
dolor dels que havien rebut la visita 
dels que volien impedir que votéssim. 
Com que l’organització del referèn-
dum era bona, a Ventalló ningú 
no les tenia totes i les notícies eren 
confuses, em van desaconsellar de no 
anar a Besalú i em van convidar de 
votar a Ventalló. 

Des del 2018, la Fira de l’Oli de 
Ventalló celebrarà Sant Miquel, el 
patró de la parròquia i commemorarà 
l’1 d’Octubre d’aquell 2017, que va 
caure en diumenge.

Les oliveres mil·lenàries han aguantat 
mil anys perquè tots aquests se-
gles han donat olives per fer d’oliva 
verge extra, paradigma gastronòmic 
i requisit essencial de la nostra cuina 
mediterrània.

Si mai parlen, les oliveres mil·lenàries 
de Ventalló ens explicaran les grans 
efemèrides dels darrers mil anys: 
de l’època comtal, passant pels 
mals temps de la pirateria i 
les guerres napoleòniques, fins 
a l’1 d’Octubre.

Salvador Garcia-Arbós

Vinc a Ventalló des que tinc ús de raó; quan feia bo també passàvem de llarg per anar a 
marina, a Montgó, a Empúries o a Sant Pere. Força sovint, fins i tot quan feia bo, perquè 
quan fa bo l’hort és un dóna-me’n, dóna’m i no pares de fer amanits, veníem a buscar oli. 
El compràvem a aquell senyor que omplia les garrafes amb un dispensador com els de les 
benzineres, amb la qual cosa ja sabies els litres i el preu. Era graciós i peculiar venir a buscar 
l’oli al trui de Ventalló, amb aquell senyor que va acabar posant garrafes de plàstic. 
No sé pas si és possible, però el recordo sorrut i simpàtic, tranquil i amb nervi.  

El sortidor del trull d’en Sala.

1 d’Octubre de 2017 a Ventalló.
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COVID-19
UNA VIRULENTA PANDÈMIA
Que la covid-19 no és una malaltia com qualsevol altra, ho hem constatat gairebé de seguida 
que se’n va començar a parlar. Tothom, hagi afectat o no a la salut, ha hagut de canviar 
els seus hàbits de vida, especialment arran de la declaració de la pandèmia i els decrets de 
confinament emesos per la Generalitat de Catalunya i el Gobierno de España.

La revista de Ventalló no podia deixar 
de fer-se ressò de les històries viscu-
des per les ventallonines i els ventallo-
nins durant aquest temps. Un temps 
de silenci, de soledat i de reflexió, 
però també un temps per a la convi-
vència, la complicitat i la solidaritat. I 
un temps, sens dubte, que passarà a 
formar part de la història.

Si abans de l’inici del 2020 ens ha-
guessin dit que viuríem una situació 
com la motivada per la covid-19, no 
ens ho hauríem cregut. El causant n’és 
un virus, amb el nom de SARS-CoV-2; 
covid és una denominació que corres-
pon a un abreujament de l’anglès. El 
nom oficial de la malaltia, anunciat per 
l’OMS, és covid-19 (de l’anglès corona 
virus disease, i la xifra 19, per l’any en 
què va sorgir).

Són els animals els que solen patir 
malalties provocades per coronavirus, 
però en aquesta ocasió, el gènere 
humà n’ha estat l’afectat, amb una 
virulència que ha fet que els governs 
de gran part del món haguessin de 
prendre decisions ràpides i dràstiques 
sobre la salut de la seva ciutadania, 
com ara el confinament de la po-
blació, el tancament de fronteres i la 
paralització de l’economia, per esmen-
tar només les que han repercutit més 
sobre el conjunt de la població. 

A Catalunya, l’Alt Empordà ha estat 
una de les comarques més baixes en 
incidència de la malaltia. En el cas 
concret del municipi de Ventalló (da-
des extretes de l’estudi de la Fundació 

Salut Empordà), fins al 7 de maig 
s’havien registrat dos casos positius i 
onze casos sospitosos de la covid-19. 
Així i tot, el municipi de Ventalló no ha 
estat aliè a les mesures vigents per a 
tot Catalunya i la població ha com-
plert amb allò (confinament, distància 
social, etc.) que se li demanava des de 
les institucions. Només els treballadors 
amb categoria d’essencials (pagesos, 
treballadors del transport, alimentació, 
àrees sanitàries, etc.) han acudit a la 
feina, això sí, amb unes mesures de 
seguretat noves per a ells, mentre la 
resta de la població romania a casa 
esperant que passés l’onada. 

Els establiments 
i serveis essencials

Pel que fa al comerç, els comerços 
del municipi, van mantenir les se-
ves portes obertes —en ser serveis 
essencials— amb un gran sentit de 
la solidaritat i el bé comú, tot i el risc 
consegüent per a la seguretat de 
les persones que els regenten i hi 
treballen. Tots van aplicar les mesures 
higièniques i de seguretat indica-

des per les autoritats (mampares de 
protecció, mascareta quirúrgica per a 
nas i boca, guants de làtex i ús de gel 
hidroalcohòlic, tant per als empleats 
com per als clients). Durant aquest 
temps, els establiments han servit a 
casa els clients que ho necessitaven 
(la població de més edat o persones 
malaltes o dependents). 

Entre tots s’ha intentat mantenir 
una certa normalitat oferint els seus 
productes i serveis per tal de no 
desproveir als veïns i veïnes de les 
necessitats quotidianes i essencials, 
tot i ser conscients del risc que això 
suposava per l’alt grau de contagi 
que ha comportat, i que comporta, 
aquesta pandèmia. Per tot això, cal 
agrair a tots aquests establiments el 
seu treball, esforç i voluntat perquè el 
municipi de Ventalló, continués amb 
aquests serveis i, alhora, extremant 
les mesures de seguretat higièniques 
perquè ningú no corregués el perill de 
contaminar-se. 

Montserrat Segura 
i Carles B. Gorbs
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EL TESTIMONIATGE

Molts veïns i veïnes han volgut col·laborar amb aquest 
informe especial de la covid-19 amb l’aportació del 
seu testimoniatge escrit o fotogràfic sobre les seves 
vivències personals durant la pandèmia i el confinament.

Durant tot aquest temps, el muni-
cipi de Ventalló ha viscut moments 
de solidaritat i complicitat ben 
clars i exemplars. Els veïns i veïnes 
han complert aquelles mesures de 
seguretat que van proposar tant els 
experts com les institucions. S’ha fet 
el confinament, entre altres mesures 
de seguretat sanitària. 

Mentrestant, hi ha hagut algunes ac-
cions de complicitat i solidaritat. Una, 
ha estat el de fer-nos companyia dins 
de les nostres possibilitats, fer que 
no ens sentíssim tan sols com, per 
exemple, va ser la iniciativa musical 
d’en Jordi i Josep Bagué, així com 
les salutacions amb les llumetes de 
llanternes i telèfons. 

A part d’això, també cal ressaltar 
la iniciativa d’algunes veïnes de fer 
mascaretes —quan en realitat anaven 
escasses— i distribuir-les per a tots 
aquells que les necessitessin. 

Exemples de solidaritat, complicitat, 
companyonia... que, molt possible-
ment, ens ha fet conèixer-nos més i 
apropar-nos més. 

Divendres 13 de març, com cada setmana venim cap a Ventalló.

Des que ens hem jubilat, repartim els nostres dies, entre setmana a Quart i els caps de setmana, que cada vegada 
allarguem més i tots els dies que no hi ha escola, a Ventalló.

Fa dies que sentim parlar d’aquest virus que ronda... primer molt llunyà i cada vegada més a prop. De sobte tot 
s’accelera. El mateix divendres tanquen escoles. El dissabte ja estem confinats. Tot ens sembla ben estrany, no podem 
sortir... Tot el que era la nostra vida habitual de sobte sembla perillós.   

Ben aviat l’enyorança, la soledat. I encara sort, al mas tenim uns bons afores per prendre l’aire, cuidar les plantes... Però 
ens falta quelcom molt important, el tracte humà... Un dels dos en sortir a comprar veu algú. Poca estona, de lluny, 
mantenint les distàncies...

I ben aviat, als vespres, cap a les 20 hores, comencem a sentir música. Primer ens sembla que ve del local social... No 
pot ser, pensem. I descobrim que ve dels Masos. I sortim a escoltar-la cada nit, sense saber qui la posa.

Ens preguntem si és l’homenatge que cada vespre es fa arreu aplaudint als sanitaris i altres persones que estan treba-
llant per tots nosaltres. La gent dels Masos surt als balcons i fa llum amb els lots al so de la música. Al final, en Jordi 
Bagué que cada dia ho filma tot, ho passa al grup de watts dels Masos.  Ens afegim al grup.

Ara cada nit esperem l’hora per poder participar, encara que una mica de lluny, de l’homenatge. Ens fa sentir acom-
panyats... No estem tan sols.

Gràcies a tots els que ho heu fet possible.

Ben aviat esperem que tot pugui semblar un mal son... 

Josep i Carme  
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Som en Josep i la Carme (Can Calet). 

En Josep ho ha viscut, es pot dir, amb molta naturali-
tat. Ha anat cada dia a la granja i a treballar al camp. Sí 
que els primers dies estava molt neguitós perquè pen-
sava que si es posava malalt, qui cuidaria els porcs?

Jo confinada total, en comptes de venir tots a dinar, jo 
els hi feia i cadascú a casa seva, paciència i resignació. 
Hem tingut salut, que és el que compta.

Josep i Carme de Can Calet

Durant aquests dies de confinament he estat col·laborant amb la resta d’educadores de la Llar d’Infants oferint tota mena 
de propostes perquè els dies es fessin més curts per als nostres “Pescallunes”. Hem tingut diàriament un contacte tele-
màtic explicant contes, cantant cançons, endevinalles, dites... Gràcies a la tecnologia hem estat connectats, tot esperant 
amb il·lusió el moment de la tornada. Els primers dies he tingut la sort de formar part d’un grup de voluntàries/s de 
Camallera que hem cosit unes 1.000 mascaretes quirúrgiques que han estat distribuïdes per diferents centres sanitaris.

Per altra banda, des d’un bon començament vaig sentir la necessitat de sortir a la finestra a donar suport als nostres 
sanitaris i a tota la gent que estava a primera línia. Primer érem pocs, però cada dia s’obria una finestra o un balcó més. 
Els veïns de baix del carrer posaven música i un bon dia en Jordi Baguer (l’ànima del carrer) va oferir posar la música amb 
un altaveu, i ho sentia tot el carrer i rodalia. Ell mateix es va disposar per fer un petit vídeo on ens podíem veure tots. Des 
de llavors, cada dia, plogui o faci sol, hem sortit als nostres balcons amb llums i al ritme de la música, a donar suport a 
tota aquesta gent que ha treballat, i treballa, per nosaltres.

Montse Frigola

Les 9 hores, surto a la terrassa, sento fressa, és el degoteig de la gent que amb la sort de tenir gos surt a fer el primer 
pipí. El gos, amb educació, alerta al company, que li reculli el present que amb el garbuix del confinament se’l deixava 
davant la porta de casa...

Són les 9 hores, DJ Bagué ha convertit els aplaudiments sanitaris en la Primavera Sound, ajudat per les desenes de llan-
ternes i algun melic viciós que anaven a ritme frenètic.

Les 9 hores, la monotonia és evident.

Josep Puigbert Tubert 

El confinament el vàrem passar malament, amb el 
meu sogre ingressat a l’hospital tot aquest temps. I jo, 
com tinc una malaltia autoimmune, he estat confina-
da totalment.

L’únic que em pujava l’autoestima era la música que 
Jordi Baguer posava totes les tardes a les vuit en punt, 
i els vídeos amb la gent fent llums i aplaudint...

Andreu i Daniela

Els primers dies de confinament vam començar a 
sortir al balcó per botzinar al Rei i les trifulgues de la 
família reial. En acabat, i per no quedar-nos amb mal 
gust de boca, reivindicàvem la tasca de les nostres 
sanitàries i de totes les que han estat a primera línia. 
Xerràvem amb la Carme de Can Calet i en Josep, de 
balcó a balcó, i des de la llunyania ens fèiem senyes 
amb la Montse de Cal Teixidor.

Fins que un dia, de cop i volta, vam veure senyals de 
llum. Va ser fabulós! Era la Montse, i a partir d’ara 
ens podríem comunicar amb una simple llanterna.

L’endemà, des de l’altre cap de carrer, de Can Baguer, 
sortia un raig de música que banyava el carrer (i el 
poble) de cap a cap, fent cada dia d’aquest confina-
ment més amè i escurçant el distanciament social.

El més bonic és que aquells dos o tres punts de
llum s’acabessin convertint en un ball de cuques de 
llum al ritme de la música. Els vespres es van tornar 
màgics.

Mireia Sais de Can Pinxo
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Durant setmanes ens hem mantingut sans i amb
ànims, acompanyant-nos sempre i compartint les 
nostres vivències. Per ordre generacional, la Remei, 
que ja sobrepassa els vuitanta anys i té la salut fràgil, 
ha cosit moltes mascaretes i ha rebut l’agraïment dels 
treballadors de Fruites Núria, quan era difícil trobar 
material sanitari. 

En Joan ha seguit treballant al camp, una feina bàsi-
ca que la gent de ciutat ha redescobert com a molt 
necessària. En Pere ha tutelat l’empresa agrícola una 
mica a distància i la Marta i la Núria també hem pogut 
continuar amb la nostra feina. 

Els més joves han vist com se’ls estroncaven projectes 
i s’han reinventat, ja sigui fent classes online (Pere i 
Sasha), gravant vídeos o oferint sessions gratuïtes de 
gimnàs al “Tiffanys” (Anna i Laia). El millor és que hem 
compartit a fons l’experiència i això encara ha unit 
més la família. 

Família Puigbert Miquel dels Masos

Vam arribar a Vilarrobau un divendres després 
de treballar, com tants divendres al llarg de l’any. Feia 
alguns dies que ja sentíem notícies al respecte però, 
ara, a temps passat, no sé si no ens ho crèiem o no 
ens ho volíem creure. Quan vàrem arribar i ens vàrem 
instal·lar les idees es van anar aposentant i el neguit 
de la possibilitat de la declaració de l’estat d’alarma va 
alertar-nos, la cosa era molt més greu del que en un 
primer moment ens havia semblat.

En adonar-nos que dilluns alguns no podríem anar a 
treballar es va plantejar la possibilitat de quedar-nos 
amb les nenes, ja que tampoc tenien escola/institut, 
però el fet que la nostra mare així com el pare del meu 
marit estaven sols a Barcelona ens va fer adonar de la 
necessitat de separar-nos per uns dies, això pensàvem 
en el primer moment, i així ho vam fer, una part de la 
família es va desplaçar cap a Barcelona la tarda del diu-
menge dia 15 de març abans de la declaració de l’estat 
d’alarma, i els altres es van quedar per un temps a Vi-
larrobau, que al final va esdevenir gairebé tres mesos.

Del nostre confinament a Vilarrobau conservem el 
paisatge, la pluja, l’olor de la natura exuberant a la 
primavera, les meravelloses passejades pel riu, les xe-
rrades amb els veïns, el xivarri dels ocells que no pa-
raven de repetir-nos que tot seguia igual, menys per a 
nosaltres, ja que per a molts el món s’havia congelat, 
la covid ens havia parat el temps, en aquella primave-
ra que la natura va voler descansar dels homes.

Volem agrair des d’aquí l’acollida que ens van fer tots 
els veïns, preservant la distància i el confinament tots 
estàvem pendents de tots.

Queles i Ester

Jo, amb 72 anys, no havia vist una situació com aques-
ta. Gràcies a Déu crec que aquí s’ha passat força fluix, 
que jo sàpiga. Ens hem trobat tancats a casa amb 
manca de llibertats amb la policia a la carretera...

Cada dia sortíem a la porta amb una llum i unes 
cançons, era molt bonic. 

És una pandèmia que mata sobretot a la gent gran. 
Per això crec que la gent ha de fer bondat a fi de resol-
dre el seu contagi i que la gent torni a les seves feines 
i els petits al col·legi, en resum... a la vida normal.

Teresa Sans

Aquest carrer no podia ser menys a fer costat a tot el 
personal sanitari (a mi em toca de molt a prop), però 
també gràcies a tots els treballadors del supermercat, 
sector agrícola, personal d’ordre, bombers, etc. En fi, 
gràcies a tothom que va treballar per tirar endavant.

Moltíssimes gràcies a tots.

Pilar Rigo

Som en Benjamí i l’Assumpció de Can Badès. 
Hem passat el confinament als Masos de Ventalló. 

La sort va ser que entre les flors i l’hort estàvem ocu-
pats i al vespre esperàvem que en Jordi i en Josep 
Bagué posaven música i sortien a fer llum i a aplaudir 
al balcó. Així doncs, hem estat ben acompanyats, ja 
que no podíem tenir a la família. 

Els primers dies vaig fer moltes mascaretes per a no-
saltres i per a la gent del poble, ja que les vaig portar 
a la botiga de la Lurdes.

La diada de Sant Jordi va ser molt lluïda, engalanant el 
balcó i amb sardanes i cançons per a l’ocasió. 

Tenir la casa als Masos és un tresor. 

Benjamí i l’Assumpció de Can Badès
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CULTURA

SALUT

(MÚSICA)
Un dia més a casa sense poder sortir al carrer. 
Un dia més sense poder anar a veure els familiars i amics. 
Un dia més veient com aquest coi de virus s’endú éssers 
estimats cap a l’altre barri sense poder ni acomiadar-se’n, 
un dia més...

I jo què puc fer?, em pregunto. 
Doncs música, posar al servei del 
veïnat de Vila-robau això que tant 
m’agrada: cantar cançons i compar-
tir-les amb la gent. Considero que la 
música alimenta l’ànima i enforteix 
els lligams entre les persones.

Dit i fet. Després de proposar-ho 
a l’Ajuntament i que ho veiés amb 
molts bons ulls, vaig instal·lar tot 
d’altaveus pel poble per tal que els 
veïns i veïnes, especialment els avis i 
les àvies, poguessin sortir als balcons 

i gaudir i escoltar durant una estona 
aquelles cançons que els agraden i 
que els transporten a temps passats, 
a records inesborrables.

Doncs això és el que vaig fer. Gràcies 
a la complicitat de l’Ajuntament vam 
fer tres actuacions en diumenge i la 
meva música es va sentir per tot el 
veïnat i fins a Ventalló.

Un granet de sorra minúscul que 
va aportar grans dosis d’esperança, 
amor i somriures.

Passats uns dies l’Ajuntament em va 
agrair aquest acte altruista i simbòlic 
amb la possibilitat de fer una 
actuació a tot el poble de Ventalló. 

Va ser una actuació molt especial, 
en ple confinament i amb totes les 
mesures de seguretat. Vaig presentar 
un espectacle produït durant el 
confinament i que va tenir una gran 
acollida per part dels assistents.

Des d’aquí vull agrair al Consistori, 
i també als que van venir a veure’m 
i a tots els veïns i veïnes de Ventalló, 
la seva paciència i generositat 
durant aquests temps difícils.

Cordialment, 

Jaume Ibars 

Hola, em dic Tere del Arco, sóc la 
dona d’en Marc Puigbert i treballo al 
Bernat Jaume des de fa disset anys. 
Sóc infermera, la feina d’infermera és 
molt dura i no com tothom pensa és 
vocacional. Som un col·lectiu infra-
valorat i amb unes tasses de “bur-
nout” (treballador cremat, esgotat 
físicament i psíquicament), molt altes, 
perquè des de sempre i amb les reta-
llades va empitjorar, sempre es retalla 
en recursos materials i personals als 
hospitals d’aquest país.

Jo, a més, treballo a la unitat de cures 
pal·liatives, els meus pacients tenen 
una esperança de vida de menys d’un 
any i ingressen per controls de símp-
tomes o per mesures de confort.

Si a aquest panorama hi afegim la 
covid-19, ja us ho podeu imaginar 
com ho vam passar.

No ho he dit, però els que em co-
neixeu ja ho sabeu, que sóc mare de 
tres fills. Marxar de casa per treballar 
12 hores seguides, amb uns equips 
de protecció (EPI’s), que suposo que 
heu vist a la televisió, va ser molt dur. 
La por en veure com companyes de 
la feina es contagiaven i el martiri 
emocional que significava haver de 
tornar a casa pensant que potser tu 
també t’havies contagiat i podies dur 
la malaltia a casa amb els teus, va ser 
una tortura contínua. Van ser dies molt 
durs, molt difícils, amb molts nervis.
Quan arribava a casa el meu fill petit 
sempre tenia mal de panxa i no em 
parlava fins a l’endemà. A casa, com a 
tot arreu, l’únic tema de conversa era 
el coronavirus i jo marxava a treballar 
amb una mascareta que havia de fer 
servir durant deu dies, quan jo sabia 
de sobres que la seva protecció era 
només vàlida per a unes hores.

Les persones ens adaptem a tot, i tot 
se supera, el dia a dia amb les com-
panyes donant-nos suport, si una 
estava més trista o amoïnada pel seu 
marit, la seva mare, els fills... Els de 
casa també m’han donat molt suport 
tots, som cinc i som una pinya. Bons 
àpats, la cuina també feia de refugi, 
jocs amb els nens, i molta imaginació 
per passar els dies confinats.
I al veïnat dels Masos on visquem tota 
la família, els veïns són un 10. En Jordi 
Baguer i la seva família cada dia a les 
20 hores posaven música i la gent 
sortia als balcons o finestres a aplaudir 
o fer llum amb el mòbil.

En resum, és que de tot el que vivim, 
per dur que sigui, n’hem de treure 
alguna cosa positiva, no enfonsar-nos i 
lluitar per seguir endavant.

Tere del Arco
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ENSENYAMENT
TORNAR A LES ESCOLES
Última setmana d’agost, després d’un estiu amb rebrots constants continuen els dubtes, 
la incertesa, la inseguretat, l’angoixa i la por a la pandèmia de la covid-19 en aquest inici 
de curs. Les instruccions van arribant amb comptagotes, tard i, a vegades, insuficients 
i poc clares.

Ens trobem davant d’un problema 
mundial molt gran que caldrà superar 
plegats: departaments i/o ministeris 
implicats (Educació, Salut, Treball), co-
munitat educativa, famílies, equips di-
rectius, docents, educadors, alumnat 
i altres serveis essencials (transport 
escolar, menjador, neteja, extraes-
colars…), sense prendre mal i amb 
corresponsabilitat, no podem caure 
en el desànim, hem de ser resilients.
  
Certament, aquest 14 de setembre 
hem de tornar a les escoles, tal com 
està previst, i s’haurà de fer en convi-
vència amb el coronavirus, de manera  
presencial, o telemàticament, quan 
no puguem estar a l’aula. 

El 13 de març, dia en què es van tan-
car els centres, ningú no s’imaginava 
el que estàvem a punt de viure. Els 
dies de confinament total van ser 
molt durs, tant per als alumnes, com 
per a les famílies i els docents. Cada 
centre va gestionar, telemàticament, 
el seguiment i l’acompanyament 
emocional i pedagògic de l’alumnat 
el millor que va poder. Som realistes, 
senzill no va ser, teníem mancances i 
dificultats per arribar a establir con-
tacte amb tot l’alumnat i/o famílies i 
això ens creava desencís i impotència. 
La complicitat família/escola/comu-
nitat educativa, el suport mutu i el 
treball en equip per part dels docents 
va ajudar a tirar endavant.

Aviat farà sis mesos que l’alumnat no 
va als centres, aquests sis mesos ca-
dascú els haurà viscut d’una manera 

diferent segons el seu entorn fami-
liar, amb unes pèrdues de relacions, 
d’hàbits, de llibertats, de vivències i 
potser, fins i tot, d’éssers estimats. La 
desconnexió escolar, i la consegüent 
escletxa educativa, ens preocupa i la 
situació viscuda crearà més desigual-
tats de les ja existents. La mainada 
necessita tornar a l’escola. L’escola 
unifica i és un lloc de convivència, de 
socialització i de desenvolupament 
d’unes capacitats que els permetrà 
incorporar-se a un món complex, 
canviant i incert, on els valors com-
partits col·lectivament potenciaran el 
seu esperit crític i actiu.

Fem-nos a la idea que la dinàmica del 
curs vinent serà molt complicada, tar-
darem a recuperar la normalitat per 
més que vulguem i fem tot el possi-
ble. Els centres haurem de conviure i 
veure normal si surt un positiu en una 
classe/grup estable i prendre les me-
sures que ens marquin des de sanitat. 
Les quarantenes seran freqüents i, ara 
per ara, respectar-les sembla i, potser 
és, l’única manera que tenim per no 
quedar tancats una altra vegada. 
La tipologia de centre, la quantitat 
d’alumnes i de docents o l’entorn on 
es trobi ubicat marcaran, segurament, 
la diversitat d’accions. 

Els equips directius, els docents, les 
famílies han de vetllar per minimitzar 
els riscos tal com marquen les ins-
truccions: presa de temperatura, l’ús 
de la mascareta a partir de sis anys, 
rentat de mans, entrades esglaona-
des, grups estables, ràtios reduïdes 

(si els espais ho permeten), mínim 
de docents per grup, torns de pati 
diferenciats, neteja i/o desinfecció 
dels materials educatius i aules, venti-
lació periòdica dels espais i, sobretot, 
reduir la interacció social al mínim 
imprescindible, fora de l’escola.

Malgrat que vull donar un grau 
d’optimisme en aquest escrit, la 
nova “normalitat” és un gran repte, 
els dubtes que se’ns plantegen són 
incalculables, no els detallaré. Com a 
professionals de l’ensenyament farem 
el que ens pertoca, però no podem 
relaxar-nos, ens cal ser molt estrictes 
amb les mesures marcades davant la 
situació de risc actual i, alhora, hem 
de poder transmetre pau, tranquil·litat 
i normalitat als nostres alumnes per 
poder fer l’acompanyament emocio-
nal i pedagògic que es mereixen. 

Angelina Forcada Puig 
(Vila-robau)
Mestra i Cap d’Estudis 
d’Infantil/Primària 
de l’IES Francesc Cambó i Batlle 
de Verges

Les quarantenes seran 
freqüents i, ara per ara, 
respectar-les sembla 
i, potser és, l’única 
manera que tenim 
per no quedar tancats 
una altra vegada
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EL CONFINAMENT EN IMATGES
EL CARRER DELS MASOS
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LLIBERTAT!
Ara fa un any, des de l’anterior revista de Ventalló, les accions i mobilitzacions per protestar 
contra la sentència del Tribunal Suprem, l’exigència de llibertat per als presos i preses 
polítiques, el retorn dels exiliats i exiliades, les mostres de protesta per vulneració dels drets 
civils i socials, pel dret a l’autodeterminació o, simplement, que s’implementi el mandat de 
l’1 d’Octubre, entre d’altres, han estat constants.

Hem fet un recull fotogràfic del seguiment d’algunes d’aquestes mobilitzacions.

ENTITATS ANC VENTALLÓ

SETEMBRE 2019
11 de setembre de 2019
Diada Nacional de Catalunya a Barcelona.

OCTUBRE 2019
14/10/2019
Primeres reaccions contra la sentència de Tribunal Suprem 
a Madrid contra les preses i presos polítics catalans (Jutjats 
de Figueres).

14/10/2019
Protesta contra la sentència de Tribunal Suprem a Girona.

15/10/2019
Protestes i incidents contra la sentència a Girona.

16/10/2019
La Marxa de Girona al seu pas per la població de Sils.
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16/10/2019
Marxes per la Llibertat. Una de les sis marxes a la seva 
arribada a Manresa en els seus espais per sopar i dormir.

18/10/2019
Entrada a Barcelona de la Marxa de Girona. 
La guàrdia urbana de Barcelona va estimar que hi havia 
525.000 persones a la fi de totes les marxes (a Barcelona).

18/10/2019
Centenars de milers de persones van acudir a la 
manifestació de la Vaga General al Passeig de Gràcia 
de Barcelona.

Octubre 2019
Incidents en resposta a la violenta actuació policial i contra 
la sentència de Tribunal Suprem, en diversos punts de 
Catalunya. (Girona- AP7).
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Foto: Joan Miquel Labrador

Octubre de 2019 (Barcelona)
Incidents i altercats entre policia i manifestants que 
protestaven contra la sentència de Tribunal Suprem.

26/10/2019
Massiva manifestació per la “Llibertat” i contra la sentència 
al carrer Marina de Barcelona.

NOVEMBRE 2019
11/11/2019
Tall i concentració a la zona fronterera de la Jonquera del 
Pertús. En una acció sorpresa, el Tsunami Democràtic va 
instal·lar ràpidament un escenari al mig de l’autopista i va 
tallar la circulació en ambdues direccions.
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A la nit els milers de concentrats al Pertús van resistir el 
fort vent i el fred amb fogueres, sopars calents, tendes de 
campanya, concerts...

DESEMBRE 2019
18/12/2019
Incidents al voltant del Camp Nou del FC Barcelona, durant 
el partit contra el Reial Madrid. Tsunàmic Democràtic va 
convocar una concentració seguida per milers de persones 
que va ser secundada de forma pacífica i festiva fins a la 
incomprensible i injustificada “actuació” del cos antiavalots 
(BRIMO) dels Mossos d’Esquadra.

FEBRER 2020
29/02/2020
Unes 200.000 persones es van concentrar a Perpinyà, 
convocades pel Consell per la República, per donar suport 
els presos i exiliats. Va ser la primera vegada durant l’exili 
que el president Puigdemont, el conseller Comín i la 
consellera Ponsatí (tots tres eurodiputats) van trepitjar de 
nou terra catalana.  

SETEMBRE 2020
Continuen injustament a presó representants d’entitats so-
cials i polítics que defensen els drets de tots els ciutadans 
a expressar-se lliurement per decidir el seu futur. A desgrat 
seu, altres han hagut d’optar per l’exili. Però seguim lluitant 
fins a la llibertat.

ANC Ventalló
Fotografies: © Dolors Gibert 

 (La revolta de les urnes)
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ENTITATS ESQUÍ NÀUTIC 

Estem vivint fets increïbles que mai pensàvem que podrien passar. 
Sequeres, inundacions i pandèmia. Alguna cosa més a afegir a la llista? 
Impressiona només de pensar-hi, Déu-n’hi-do!!!

UN ANY MAI DESITJAT

En un període de temps relativament 
curt, el canvi climàtic ens està fent 
passar per situacions inèdites i excep-
cionals, i no ens ho posarà fàcil per 
poder gaudir i practicar l’esquí nàutic 
al llac.

Després de viure la sequera de finals 
d’agost i setembre del 2019, i veient-
ho amb perspectiva, ens adonem que 
tot el que hem esmentat anteriorment 
no va ser res, ens va faltar la visita 
del temporal Glòria (gener 2020) per 
veure amb total impotència la gran 
inundació que va patir el llac i les 
instal·lacions de l’escola d’esquí. Ens va 
afectar de ple! En vint-i-sis anys mai 
no havíem viscut una situació similar. Sequera.

Inundacions.
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ENTITATS ESQUÍ NÀUTIC

Fa ja més de set mesos que ens 
enfrontem a la pandèmia del coro-
navirus, que està afectant a totes les 
nostres famílies, els nostres negocis, 
els nostres pobles i a la nostra forma 
de vida.

Suposo que amb paciència, i amb 
molt d’afecte, hem anat reobrint 
l’escola amb les millores oportu-
nes, per poder oferir un bon servei. 
Sabem que són moments complicats, 
i la nostra prioritat absoluta continua 
sent la salut i la seguretat dels nostres 
clients, famílies i col·laboradors. Equip escola d’esquí

Curset a Ventalló.

Els nens del poble han pogut gau-
dir del curset municipal amb “fase 
2”, però tot i les fases i la quantitat 
d’aigua que hi havia, val a dir que, 
una mica incòmode, però ho han 
fet molt bé. Ens agrada molt que 
esquieu!!!

I us volem transmetre que els nostres 
cors estan amb tots aquells que us heu 
vist afectats de qualsevol manera pel 
virus i els nostres pensaments estan es-
pecialment amb els que estan malalts, 
i els desitgem els nostres més sincers 
desitjos d’una bona recuperació.

Sabem que són moments complicats, 
i la nostra prioritat absoluta continua 

sent la salut i la seguretat dels nostres 
clients, famílies i col·laboradors
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FINS QUE UN CEL BLAU S’IMPOSI
Les pandèmies han estat, des de sempre, els grans flagells de la humanitat: por a la malaltia, 
al dolor, a la mort, a la incertesa que envolta els contagis. El pànic social que se’n deriva pot 
dur-nos al caos. Ja tenim l’ésser humà a rigorosa prova vital. Són elements que la literatura 
mai no ha desaprofitat, al contrari, grans obres il·lustren cadascuna de les tragèdies de les 
quals hem estat víctimes. La mort a Venècia de Thomas Mann n’és una.

ENTITATS CLUB DE LECTURA DE VENTALLÓ

Venècia, maig del 1911. Gustav von 
Aschenbach, un burgès reputat 
escriptor arriba a l’hotel Des Bains, 
situat sobre l’allargassada illa del Lido 
que separa l’Adriàtic de la llacuna, 
per mar, un dia tèrbol i gris de cel, 
carregat amb plugim insistent. Pro-
cedeix de la ciutat de Munic, on viu, 
és un vidu entrat en la maduresa, un 
intel·lectual ordenat i meticulós que, 
al llarg de la seva vida professional, 
ha maldat contra les obscures forces 
que duen els homes a tantes desvia-
cions sentimentals. Ara està cansat. 
Tria la històrica ciutat de la malenco-
nia, l’excessiva, voluptuosa i més bella 
sobre el mar per a un merescut repòs. 
Encara no sap que entre els grans pa-
laus, esglésies, places, ponts i canals, 
la mort passeja i ja és mestressa de la 
Sereníssima. 

Durant el sopar, el primer vespre de 
l’arribada, Aschenbach es fixa en una 
família de nobles polonesos com-
posta pels progenitors, tres filles de 
quinze a disset anys i un noiet de 
catorze al qual anomenen Tadzio. 
La visió de l’adolescent l’atreu cap 
a l’abisme: les línies netes, suaus i 
perfectes del seu rostre sota uns des-
preocupats rínxols rossos, la delica-
desa ambarina de la pell, el cos ferm 
i gràcil en plena formació, tot en ell 
és bellesa, divina Bellesa dels cànons 
estètics clàssics. Recorda Fedre, el 
diàleg platònic sobre la Bellesa: ella 
és la sola forma de l’espiritual que els 
nostres sentits poden copsar i supor-
tar, ella és el camí del sensible vers el 
diví. Comença l’obsessió. Gustav von 
Aschenbach seguirà el jove Tadzio 
a la platja els matins de bany, pels 

carrers i ponts de la ciutat les tardes 
de passeig, s’aturarà davant la porta 
de la seva habitació anhelant-lo cada 
nit. Amb un punt de lucidesa que en-
cara manté, confronta la passió que 
l’arrossega amb la moral burgesa de 
la qual n’és fill i víctima. Dins d’aquest 
escenari embriagador apareix, brutal, 
el còlera, escombrant sense pietat 
la ciutat sencera. Malgrat que les 
autoritats s’esforcin a amagar-ne la 
realitat per por a les pèrdues econò-
miques que suposa l’abandó dels 
turistes, l’epidèmia s’evidencia amb 
tot el seu dramatisme. Aschenbach 
ho sap i vol marxar. Però espera mas-
sa. Espera mentre encara pot gaudir 
del jove polonès, gaudir del prohibit. 
Contemplar-lo. Els sentits per sobre 
la raó. La Bellesa ha retingut Gustav 
von Aschenbach assegut a la platja 
del Lido davant el luxós hotel, la mort 
se l’endurà cap a una immensitat 
boirosa. 

L’epidèmia de còlera fou tan real 
com l’estada de l’escriptor a la ciutat 
dels canals aquests mateixos dies 
del 1911. Les successives onades 
de còlera foren l’avançada del que 
vindria més tard: els tambors de la 
Gran Guerra ja ressonaven en una 
Europa políticament convulsa. Un 
any després, el 1912, Mann publicava 
la seva novel·la curta més famosa 
que seria duta al cinema dirigida per 
Luchino Visconti (1971). La mort a 
Venècia és una novel·la simbòlica, la 
mort en una ciutat decadent, humida 
i boirosa on la bellesa hi és tan 
present. Obsessió, desfici i culte per 
allò que l’home venera però mai no 
aconseguirà. I la contradicció interior 
de l’artista nascut en una societat 
burgesa i controladora. L’any 1929 
Thomas Mann (Lübeck, 1875 – Suïssa, 
1955) rep el Premi Nobel de literatura 
en reconeixement a tota la seva 
gran obra. 

Avui, darrers dies d’agost, el Club 
de Lectura de Ventalló té els lots 
d’exemplars confirmats per al curs 
lectiu que iniciem. Són vuit obres li-
teràries que, com la del gran escriptor 
Thomas Mann, ens ajudaran a passar 
millor el llarg hivern que s’acosta. 
La incertesa obliga a la cautela: no 
sabem com ho gestionarem, ja que 
anirem seguint, disciplinadament, 
els protocols que se’ns marquin. 
Com sigui, nosaltres llegirem mentre 
esperem que, més enllà d’aquesta 
tempesta, la serenor d’un cel blau 
s’imposi. 

Maria-Teresa Cros 
pel Club de Lectura de Ventalló

MANN, Thomas: La mort a Venècia 
Edicions Proa (Barcelona, 1984).
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ENTITATS FC VALVERALLA

Aquesta temporada 2019/2020 ha sigut una temporada molt atípica. Com a tothom, la 
pandèmia de la covid-19 ens ha afectat negativament, provocant que l’últim partit que vam 
disputar fos el 7 de març i ja no en juguéssim cap més a causa de la suspensió de la competició. 

TEMPORADA 2019/2020 
(CAMPIONAT PROVINCIAL DE VETERANS)

Vàrem començar malament, ocupant 
últimes places de la classificació a 
l’inici i ens vam anar refent fins a estar 
al 8è lloc en el moment de la suspen-
sió i en clara progressió ascendent. 
L’aturada forçada ens va tallar una 
ratxa que semblava bona.

La plantilla la seguim formant un gran 
grup de persones que ja fa anys que 
hi som. La veritat és que hi ha poca 
gent nova i, de cara a la temporada 
vinent, té pinta que seguirem així. 
És un bon grup, però ens agrada-
ria que s’anés incorporant gent per 
poder donar relleu a jugadors que ja 
comencem a tenir una edat. Aprofito 
per fer una crida a gent que ha jugat 
a futbol i que li agradaria tornar-hi, 
de forma completament amateur i 
sense massa ambicions, perquè ens 
doni un cop de mà. 

Com a novetat, cal dir que el mes de 
setembre de l’any passat vam estrenar 
una equipació molt “xula”, mantenint 
els colors originals de l’equip, gràcies 
a l’ajut del Bar-Restaurant RUKI de 
Sant Pere Pescador. 

Volem agrair el suport que ens dóna 
l’Ajuntament de Ventalló, sense 
el qual seria molt difícil mantenir 
l’equip.

Ens acomiadem fins a l’any vinent. 
Gràcies a tots pel vostre suport i 
esperem que estigueu bé de salut i 
que la pandèmia i els seus efectes 
no us hagin tocat gaire. Entre tots ho 
superarem.

Salut i visca el FC Valveralla!

FC Valveralla

La temporada vinent comença 
amb molta incertesa per la situació 
global en la qual ens trobem. Està 
previst que la nostra lliga s’iniciï el 3 
d’octubre de 2020 i haurem de veure 
com va transcorrent. Evidentment, 
caldrà prendre mesures obligades 
per garantir una mínima seguretat 
per a tots els que hi participem (i el 
públic que ens vulgui venir a veure).

La plantilla 2019-2020 estava for-
mada per: Pep, Xavier Joher, Xavier 
Ballesta, Jubal, Lluís Gifra, Joan 
Carrera, Joan Gatius, Catoi, Barceló, 
Pau Gasull, Pau Sala, Robert, Carles 
Alabau, Marc, Albert Gatius, Sau, 
Adrià, Camprubí, Hugas, Hadgi, 
Silver, Oriol, Arnau, Genís, Xavier 
Prats, Ignasi, David Rodríguez, Óscar 
Santana, Pepo, Mati, Adam, Flores i 
Marc Alabau.
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ENTITATS ATLETISME VENTALLÓ 

UNA TEMPORADA 
ATÍPICA
Continuem amb la tasca de formació

Temporada atípica per 
al món de l’esport i també 
per a l’Atletisme Ventalló. 
El confinament i les 
restriccions van anul·lar 
i ajornar gran part del 
calendari competitiu 
de totes les categories 
i va deixar als més joves 
del club a les portes de 
disputar el Campionat 
d’Espanya sub16 de 
pista coberta.

Paula Reyes, Pablo Doornekamp, 
Marc Fernández i Adrià Framis, tots 
quatre amb la marca mínima de 
participació en aquest campionat, 
hauran d’esperar fins al pròxim 19 de 
desembre, després de veure ajornat 
el campionat més de set mesos, per 
poder competir amb els atletes més 
destacats del rànquing estatal.

De les competicions que sí es van 
poder celebrar cal destacar la medalla 
de plata aconseguida per l’Àfrica 
Radsma al campionat d’Espanya 
sub23 en 60mt;  l’or de l’Aitana Rads-
ma en categoria sub20 al campionat 
de Catalunya en 60mt, on va acon-
seguir el rècord dels campionats, l’or 
de la Paula Reyes al campionat de 
Catalunya sub16 amb una marca de 
8.88, que la col·loca primera en el 
rànquing català i tercera al rànquing 
estatal del 2020, i la plata de l’Adrià 

Associació Esportiva 
Atletisme Ventalló

Framis en 60mt també al campionat 
de Catalunya sub16.

A banda d’aquests èxits, l’associació 
continua la seva tasca de formació 
esportiva i social des de les cate-
gories més petites. Cada dimarts i 
dijous agrupem nens i nenes a partir 
dels cinc anys amb la il·lusió de fer 
gaudir aquest esport i de transmetre 
amb l’atletisme i els seus jocs, valors 
socials i personals.

Enguany ens toca tenir més cura i 
adaptar els nostres horaris i grups a 
les normatives que canvien en funció 
de l’evolució de la pandèmia.

Durant aquests pròxims mesos s’han 
de celebrar tots els campionats 
ajornats on segur que tindrem molt 
a dir i, per tant, estigueu atents a les 
notícies esportives del poble!

Ens podeu seguir a Instagram: 
@atletismeventallo
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M’AGRADEN LES TEVES BOTES
En el darrer moment apareix una bota bruta, deixada i desgastada que s’interposa 
entre les dues fulles de la porta de l’ascensor, impedint que es tanqui i fent que tornin 
a quedar obertes de bat a bat. I amb la pressa que tinc per arribar a dalt! Això passava 
mentre enviava el tercer whatsapp dient que arribava uns minuts tard a la reunió i, ara, 
com a mínim, hi arribaré vint minuts després del que toca. Quina vergonya, la meva 
poca credibilitat passarà a ser nul·la.

Aixeco la vista i en Lluís és allà: és el 
propietari de la bota bruta. També 
ho és dels pantalons rosegats, es-
tripats i, crec, tan bruts com la bota. 
Com les dues botes. La samarreta no 
té un aspecte millor, com no el tenen 
el seu pentinat i la barba entre a mig 
sortir i escassa. Mai no va tenir gaire 
pèl a la cara. És darrere del senyor 
gras i suat, molt gras i suat, que ens 
fa de barrera de seguretat entre el 
meu present i el nostre passat. De 
quina em vaig lliurar; què li vaig 
veure quan fa disset anys vàrem 
ser parella? Va ser la meva primera 
parella i llavors li veia (i li reia) totes 
les gràcies. No sé si me’l mirava amb 
bons ulls o és que en tenia algu-
na, llavors, de gràcia. És clar que 
en aquella època jo no anava gaire 
millor del que ell anava... ni del que 
va ara.

Ostres, com he canviat. Ell no ha 
canviat gens. Té la mateixa pinta 
“hyppiosa” d’aquella època. No sé 
si dir-li res quan sortim. Em sabria 
greu que no em reconegués. Potser 
em sabria més greu que em recone-
gués? Fa l’aspecte de ser el mateix 
somiatruites de llavors, encara porta 
el mateix tipus de sarró, allò que 
abans en dèiem “macutu”. Tal com 
va, posaria la mà al foc que man-
té els mateixos ideals i creences 
de quan érem joves. Segur que és 
l’idealista que em va enamorar!

I jo? Vaig de triomfadora per la vida, 
però tinc un exmarit que no vol 
deixar de ser ex i que em mortifica 
setmana sí, setmana també. 

Especialment quan ve a recollir els 
dos nens per endur-se’ls de cap de 
setmana; cada cop és la mateixa 
discussió, cada cop els ve a buscar 
més tard i els torna més d’hora. Tinc 
una feina que m’ocupa gairebé dotze 
hores al dia i no em deixa descon-
nectar ni dissabtes ni diumenges. 
Un cotxe per sobre de les meves 
necessitats i, encara més, per sobre 
de les meves possibilitats, que des 
de fa un mes he de deixar al carrer 
perquè no puc pagar el preu que em 
demanen del pàrquing. Una hipoteca 
que se m’endú més del quaranta per 
cent del sou. Estic pensant a vendre 
el pis (es venen-compren els pisos 
un altre cop?) i anar-me’n a viure 
amb la meva mare. El que deia, una 
triomfadora; quina vergonya, però és 
l’única sortida que hi veig.

Com es pot pensar tot això en només 
vuit pisos d’ascensor? I encara en 
queden divuit. 

Vist tot això, crec que el triomfador 
és ell. Quantes coses canviaria de la 
meva vida. Què donaria per anar amb 
unes sabates tan atrotinades com les 
seves, i no haver de portar roba que 
costa una fortuna per aparentar allò 
que no sóc.

Felicitats, Gerard. Almenys tu has 
triomfat.

M’ho dic a mi mateixa, no m’atreveixo 
a fer-me veure. No vull que vegi en 
mi allò contra el que vàrem lluitar 
aquell parell d’anys.

Jordi Fontanals 
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NÚRIA ESPONELLÀ 
GUANYA EL PREMI PRUDENCI BERTRANA 
AMB «ÀNIMA DE TRAMUNTANA»

El premi Prudenci Bertrana s’afegeix 
a una llarga llista de guardons, com 
el Nèstor Luján 2009 de novel·la his-
tòrica per l’obra Rere els murs. Núria 
Esponellà va ser finalista del Bertrana 
el 2012 amb Una dona d’aigua.

El relat d’Ànima de Tramuntana 
s’endinsa en l’ànima de la Mínia, i 
alhora en la d’Ekinar, dues dones 
d’èpoques ben diferents. Ekinar for-
ma part d’una cultura molt arrelada 
a la natura que entén la mort com a 
part del cicle de l’existència. La Mínia, 
en canvi, pertany a una societat –la 
nostra– que ha perdut en bona part 
la connexió amb la naturalesa i on la 
mort ha esdevingut gairebé un tema 
tabú. 

perquè considero que tot l’esforç que 
he fet per arribar fins aquí ha valgut 
la pena.

Per què el títol d’Ànima de 
tramuntana?

Té relació amb la capacitat de 
resiliència i de renovació constant 
que ens demana la vida. L’ànima de 
la protagonista participa d’aquest 
aspecte que és comú a la tramuntana, 
un vent que ho regira i capgira 
tot, però que també neteja els cels 
impecablement.   

Com es comença a fer la trama, 
l’argument d’una novel·la? Es va 
pensant? Es té com a referent 
algunes vivències personals?

L’escriptora, filologa i professora Núria Esponellà ha guanyat el 53è Premi Prudenci Bertrana 
de novel·la amb Ànima de tramuntana, en el marc dels Premis Literaris de Girona, que s’han 
lliurat el 22 de setembre a l’Auditori de Girona.  Aquesta novel·la guanyadora del Prudenci 
Bertrana —dotat amb 30.000 euros— tracta sobre dues dones d’èpoques molt distants que 
afronten les dificultats de la vida a la recerca d’un sentit.

La novel·la transita per escenaris diversos. 
En el passat, el paisatge de l’Empordà antic, els rius, aigua-
molls i illes d’un gran estuari, la doble ciutat emmurallada 
d’Indika o Undika i l’Empòrion grega, encarada al mar i 
presidida pels temples de la deessa Àrtemis —a l’antiga pa-
leàpolis— i del déu Asclepi. En el present, la Mínia emprèn 
un viatge intern mentre intenta tancar una etapa de vida.

El premi Prudenci Bertrana és indubtablement un 
dels millors premis de literatura de Catalunya, què 
et representa haver assolit aquest premi? I què et 
significa?

És un reconeixement que valoro especialment, pel fet que 
porta el nom d’un autor clàssic que admiro i també perquè 
el 2012 vaig quedar finalista i era un repte guanyar-lo. 
Aquesta és la segona vegada que m’hi presento; l’he 
acabat aconseguint vuit anys més tard, però ja m’està bé, 

Depèn. Personalment acostumo a fer cas a la intuïció, 
neix una idea per desenvolupar que m’interessa molt. 
Algunes novel·les són fruit de vivències personals, d’altres 
no, però totes estan motivades per la meva experiència 
vital. A Ànima de tramuntana volia parlar de l’element 
terra, de les arrels i de l’herència que hem rebut i, al mateix 
temps, afrontar el tema del sentit de la vida i la necessitat  
actual de reconnectar amb la terra. M’interessava trobar un 
lloc que representés la terra ancestral, per això vaig decidir 
situar l’acció del passat a l’antiga ciutat ibera d’Indika 
(Ullastret). 

Què poden tenir en comú una dona de temps actual i 
una altra del segle III abans de Crist? 

L’essència, la força de voluntat i de superació, la gestió de 
les situacions difícils de la vida, les ganes de viure per da-
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munt de totes les adversitats. Tot i això, les societats a què 
pertanyen són molt diferents. Per exemple, la protagonista 
del passat viu molt més connectada als cicles de la natura 
i entén la vida i la mort com a part del cicle de l’existència, 
mentre que la del present viu en una societat que, en 
bona part, s’ha allunyat de la naturalesa i en què la mort 
s’ha convertit gairebé en un tema tabú. Però, una dona i 
l’altra busquen sentit a la pròpia existència i comparteixen 
l’esperit de transformació.

És complex fer una novel·la amb un rere fons històric? 
Requereix un esforç afegit de documentació? 

Sí, i tant. M’he hagut de documentar molt, remuntar-me a 
informació des del s. VI aC, a la influència que van tenir els 
pobles de la Mediterrània —fenicis, púnics, grecs foceus 
i, més tard, romans—, en la població autòctona que va 
acabar desenvolupant el que s’anomena “civilització ibera”. 
Només la investigació sobre costums, rituals, economia 
i dades històriques m’ha suposat més de dos anys de 
feina i una gran quantitat d’esquemes i arxius. També ha 
estat molt difícil intentar posar noms ibers a la geografia 
empordanesa. Era un tema complicat, ja m’ho van advertir 
alguns arqueòlegs com Joan Santacana i Joaquim Tremole-
da, però a mi m’agraden els reptes.  

Algunes de les teves novel·les transcorren entorn 
de la dona: La Filla de la neu i Una Dona d’aigua i 
aquesta darrera és una relació entre dues dones. 
Ànima de Tramuntana té el protagonisme femení 
de dues dones d’èpoques molt distants. Consideres 
que la novel·la està amb “sintonia” i/o amb 
consciència amb l’empoderament de la dona?

D’entrada, tot i que les protagonistes són dones, cal 
dir que els homes també hi tenen un paper important. 
En aquest cas, artistes i arqueòlegs (en el present), 
comerciants ibers i guerrers (en el passat). És una novel·la 
adreçada a tota mena de lector, perquè hi ha una part 
històrica que pot agradar a un públic molt extens.
Certament, les protagonistes són dones. Però jo no 
parlaria tant d’un empoderament que a vegades intenta 
emular el patró masculí, sinó d’una consciència de poder 
que té a veure amb la maduresa de la dona. 

En algun lloc s’ha descrit que es tracta d’Una dona 
d’aigua que forma part de la tetralogia dels quatre 
elements que completa la novel·la guanyadora 
d’enguany del Premi Prudenci Bertrana, Ànima de 
tramuntana (terra) junt amb la novel·la històrica, 
Rere els murs (aire) i La filla de la neu (foc). 
És així?

Sí, volia parlar dels quatre elements de la natura, que 
formen part de nosaltres, i de la simbologia amb què es 
representen a moltes cultures (món emocional-aigua, 
l’herència i les arrels-terra, món mental-aire, caràcter i 
acció-foc).

Moltes gràcies per la teva bona disponibilitat en 
aquesta entrevista i moltes felicitats per aquest impor-
tant premi i per la teva trajectòria.

Carles B. Gorbs 

Jo no parlaria tant 
d’un empoderament que 

a vegades intenta emular 
el patró masculí, sinó d’una 

consciència de poder 
que té a veure amb 

la maduresa de la dona



34

ENSENYAMENT ESCOLA OLIVERES MIL·LENÀRIES DE VENTALLÓ

UN CURS DIFERENT
El passat 12 de març vam rebre un comunicat del Departament d’Educació dient-nos que 
havíem de tancar les escoles per un període de quinze dies. En aquell moment, ni la persona 
més pessimista s’hauria pogut imaginar que aquest període s’allargaria fins als tres mesos 
i que les escoles romandrien tancades tant de temps.

A mesura que anaven passant els 
dies, i les setmanes, la preocupació, 
la por i la incertesa davant l’evolució 
del virus s’anava fent palesa en tots 
nosaltres. Les informacions que ens 
anaven arribant moltes vegades eren 
ambigües i poc precises, la qual cosa 
segur que en algun moment han 
pogut provocar algun malentès entre 
amics, famílies... perquè no teníem 
del tot clar el que podíem o no po-
díem fer.

A mitjans maig, el Departament va 
comunicar que al mes de juny es 
reobririen totes les escoles de Ca-
talunya. Nosaltres ens vam prendre 
amb il·lusió aquesta notícia, i de bon 
principi vam començar a treballar de 
valent en l’organització de l’obertura, 
sempre dins el marc de la llei, per tal 
de donar cabuda a l’escola al  màxim 
d’infants possible. Precisament, pen-
sant en ells va ser quan entre tots/es 
vam decidir donar-los-hi l’oportunitat 
de poder-ser tornar a veure i, fins i 
tot, algun d’ells, acomiadar-se com 
Déu mana dels seus companys/es del 
grup- classe i de les mestres. Sabem 
que aquest gest va ser motiu de 
satisfacció per a molts de vosaltres i 
també per als vostres fills/es, ja que la 
majoria feia mesos que no es veien ni 
interactuaven de manera presencial. 

Tot i que aquest virus ens prohibeix 
una de les mostres d’afecte més anti-
gues i boniques, com és el fet de po-
der expressar els nostres sentiments 
mitjançant un petó i/o una abraçada,  
no hem de permetre que ens aïlli i, 
encara que sigui de manera diferent,  
no hem de deixar de relacionar-nos 
entre nosaltres.

Com a societat, no ens toca cap més 
remei que acostumar-nos a viure, tal 
com els experts l’anomenen, “la nova 
normalitat”, i dins el marc d’aquesta 
nova normalitat encetem aquest 
nou curs escolar, que amb antelació 
ja sabem que serà diferent dels 
altres cursos, però no per això ha 
de ser menys important o profitós, 
ans tot el contrari, ja que és un curs 
esperat amb molta il·lusió per tota 
la comunitat educativa, un curs ple 

de canvis dels quals tots i totes en 
som partícips, un curs en el qual 
necessitarem la vostra col·laboració 
per tal d’ajudar-nos a tirar-lo 
endavant.

Sabem que el camí no serà fàcil, però 
amb paciència, prudència i compren-
sió per part de tothom, segur que 
aconseguirem que sigui satisfactori.

Teia Prat i Viñas
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FAMÍLIES I 
LLAR D’INFANTS... 
A PROP EN LA DISTÀNCIA
Ens vam trobar davant una situació desconeguda per a tots plegats, incertesa, pors, 
interrogants... tot un munt d’emocions en un primer moment difícils de gestionar. 
Però gràcies a l’esforç de tots plegats, de tot el personal que formem part d’Orió Eduserveis, 
de l’Ajuntament, juntament amb totes les famílies, va haver-hi una capacitat de reacció 
molt ràpida per poder fer front a aquesta difícil situació. D’alguna manera, havíem de 
mantenir encesa aquesta flama d’emocions, de relació, de vincle entre els nostres petits, 
les famílies i la Llar. 

ENSENYAMENT LLAR D’INFANTS

Encara recordem aquelles primeres 
lletres que vam enviar a les famílies: 
“Benvolgudes famílies, amb caràcter 
d’urgència, us volem fer coneixedors 
del decret emès des de la Generali-
tat que insta a cessar temporalment 
l’activitat a la Llar d’Infants com a 
mesura de contenció del contagi 
d’infecció del virus covid-19…”. 

Com fer front a aquesta situació? Tot 
eren dubtes, angoixa, mal estar en 
general. Davant aquesta situació ben 
estranya no hi havia cap altra solu-
ció que posar tots de la nostra part, 
donar suport als petits i petites i a 
les famílies, contribuint a amenitzar 
aquesta vivència amb la finalitat de 
fer més amens aquests dies i poder 
oferir alguns recursos per fer-los més 
senzills i agradables.

Així que ens vam posar mans a l’obra 
i vam mirar de trobar recursos que 
ens ajudessin a mantenir de forma 
regular el contacte amb les nostres 
famílies i anar oferint-los el nostre 
acompanyament. Des de saludar-nos, 
cantar algunes cançons, endevinalles, 
recitant algunes dites, explicant un 
munt de contes, gravant tot un seguit 
de vídeos, enviant-nos fotos recí-
procament, algunes vídeo trucades, 
moltíssims missatges de veu… 

La voluntat de tots plegats va fer que 
tota la família Pescallunes estiguéssim, 
en aquests moments tan difícils, més 
a prop que mai en la distància. 

Gràcies a tots per fer-ho 
possible! 

Equip d’educadores
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EL CANAL DE SALDET

MEMÒRIA HISTÒRICA

UNA INFRAESTRUCTURA HIDRÀULICA DEL SEGLE XIX A L’ALT EMPORDÀ (1868)1

A partir dels documents conservats a l’arxiu familiar patri-
monial de Rupià del Sr. José Catalá Fábrega, i del treball de 
camp, hem pogut reconstruir amb força exactitud el reco-
rregut d’un antic canal que abastia d’aigua una extensió de 
setanta vessanes (15,3 Ha) totes dintre el terme de Saldet 
(Ventalló). El canal de poc més de 2 km de recorregut 
va convertir un territori de secà en un de regadiu, en un 
moment en què només es coneixia la construcció de pous 
oberts (1868). Donà servei durant pràcticament un segle 
just, de 1871 a 1971. 

El canal prenia l’aigua del “rec del Molí” i aquest del riu 
Fluvià. Quan la llera del riu quedà per sota del nivell del 
cadirat del rec (a Valveralla, en un lloc anomenat “roques 
del Tit”), va deixar de portar aigua i secundàriament el ca-
nal –popularment conegut per “canalet”–, també s’assecà. 
Mai més, ni rec ni canal tornarien a portar aigua. Una 
pèrdua irreparable per al territori.  
 
Traçat del canal o “canalet” pel territori de Saldet en una 
imatge aèria:

Recorregut del canal principal des del seu inici (A) en un lloc anomenat 
“Rabeig”, a peu del rec del molí, on es trobava la caseta amb el cadirat, 
fins a la caseta (B) anomenada la “capgirada” on l’aigua podia seguir 
dues direccions, una a llevant travessant pel mig del nucli urbà de Saldet 
i després seguia direcció sud fins al camp Gran a través del sifó Albert (F) 
on connectava amb l’altra branca que des de la caseta (B) prenia direcció 
sud i després a llevant fins al límit del camp Gran. (C) sifó de Ventalló; 
(D) aqüeducte o “alcantarilla del camí de Paiàs” (E) sifó del camp Gran o 
de Montiró. En total poc més de 2 km de canal.

Tot seguit, fem la transcripció d’un document en què 
el Sr. Catalá s’adreçava a l’Ajuntament de l’Armentera 
en sol·licitud de “gleba del riu vell”, per la construcció 
del canal i de quina resposta n’obtingué, malgrat 
fer constar que molts dels beneficiaris eren habitants 
de l’Armentera:

«Magnífico Señor.

D. José Catalá y Fábrega vecino de Gerona, con el debido 
respeto a V. expongo.

Que en el termino del pueblo de Saldet y a distancia de 
medio kilómetro de la Armentera, poseo una finca, en 
la cual acabo de construir un canal de riego. El articu-
lo 245 de la ley de 3 agosto 1866, sobre el dominio y 
aprovechamiento de las aguas, da ciertas concesiones a 
los que construyan canales de riego y a los operarios del 
mismo y entre otras les concedí los mismos derechos 
de que gozan los vecinos de los pueblos en cuyo término 
se hace la construcción.

En el pueblo de Armentera hay una extensión de terreno 
perteneciente al comun, denominado riu vell cuya tierra 
o mejor dicho arcilla es muy a propósito para robustecer 
o levantar el canal arriba indicado, pués el terreno de 
Saldet por ser muy arenoso deja escapar el agua que 
por el canal circula y el terreno del “riu vell” como es tan 
arcilloso la contiene perfectamente. 

Es verdad que yo puedo disfrutar de las ventajas que tie-
nen los vecinos en el pueblo de Saldet y nada tengo que 
ver con los de Armentera, no obstante por la proximidad 
de estos dos pueblos, pués como V. sabe el canal apenas 
dista cuatrocientos metros de las casas de la Armentera y 
por ser la mayor parte de los arrendatarios vecinos de su 
pueblo y sin ánimo de creerme con derecho para ello y si 
tan solo implorando su beneplàcito y condescendència.

Suplico a V. se sirva concederme el competente permiso 
para utilitzar algunos carros de tierra llamada vulgar-
ment gleba del riu vell , para completar el canal de riego, 
con lo cual no creo ni es mi ánimo perjudicar en nada a 
los vecinos de su pueblo, gracia que se promete el expo-
nente del buén proceder de su magnífico Ayuntamiento.

Armentera 5 Setiembre 1869
José Catalá

Sr Alcalde Popular y Magnífico 
Ayuntamiento de Armentera»

1 Aquest treball ha estat possible gràcies a la Sra. Celia Catalá, que em va permetre consultar l’arxiu familiar guardat a la casa Catalá de Rupià.
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MEMÒRIA HISTÒRICA

(Aquesta carta ens demostra que el Sr. Catalá ja havia començat a construir el canal el 1869). 

La resposta per part de l’Ajuntament no es féu esperar:

«Armentera 6 Setiembre 1869

Vista la sol·licitud presentada a este Ayuntamiento por D. José Catalá a fin de alcanzar permiso para utilitzar de algunos 
carros de tierra llamado vulgarmente Glebas del Riu Vell, previo el oportuno consejo de los Señores primeros Contribu-
yentes en esta villa; se acuerda no ser posible concedir el indicado permiso solicitado.

El Presidente, Eusebio Cortey»

Plànol original de 1868 on 
encara no es veu projectat 
el canal que travessa 
Saldet, però sí la resta, 
com es pot veure millor en 
el plànol següent on s’ha 
resseguit el canal i el rec 
del Molí en blau.

El mateix plànol amb 
els noms dels camps. 
La branca que surt del clos 
Llausàs vedirectament 
del rec del Molí, encara 
que finalment no fou així, 
ja que aquest tram 
es va connectar a la branca  
que travessava Saldet.
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El canal principal. Cadirat i rec del molí. La “capgirada”

El sifó de Ventalló a la carretera de l’Arbre Sec a l’Armentera

L’aqüeducte i el sifó del camí de Paiàs

Carretera de Ventalló a l’Armentera. A l’esquerra de la foto, la caseta 
que contenia el cadirat, punt de partida del canal principal, 
lloc anomenat “rabeig”. 

Sifó de Ventalló en primer terme. Al fons Saldet. Restes del sifó de Ventalló. La fletxa indica el sentit del curs de l’aigua.

Aqüeducte en el camí de Paiàs, situat a uns 200 m de la cruïlla amb el camí de Montiró o (dels Mallols) (“alcantarilla” en el mapa original) a l’esquerra 
camp del Roure i a la dreta camp del Garrafó, al fons, Saldet (encara es poden veure les restes de la construcció que sobresurten del camí perfectament). 

Vista de la caseta distribuïdora, anomenada la “capgirada” en bon estat 
de conservació. Situada a uns 400 m de la que conté el cadirat, en direcció 
a Saldet. En el seu interior encara s’observen les dues obertures per on es 
podia desviar l’aigua a voluntat a partir del canal principal, direcció est, 
travessant el nucli urbà de Saldet o direcció sud. Al fons, can Geli. Just 
abans d’aquesta caseta, finalment, es va afegir un desguàs que no surt en 
els plànols i que popularment s’anomenava “El cargol de l’aigua”.
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Aqüeducte o “alcantarilla” 
a la carretera de l’Arbre Sec 
a l’Armentera

Elevació del terreny amb l’aqüeducte soterrat i les muntanyes de 
Ventalló al fons.

Aqüeducte o “alcantarilla” encara visible a la carretera de l’Arbre Sec 
a l’Armentera.

Sortida del “Canalet” al clos Albert.

Cruïlla del camí de Paiàs amb el camí de Saldet a Montiró.    

Cruïlla del camí dels Inferns amb el camí de Paiàs.
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El clos Albert i el sifó Albert

Punt d’entrada del canal al clos Albert. Direcció sud. 

El mateix punt d’entrada, amb el mas i el clos.

Camí de Paiàs 
direcció l’Armentera. 
Sifó Albert.

Camí de Paiàs direcció Ventalló, en aquest punt hi havia el sifó Albert. 
Al fons cruïlla amb el camí de Montiró. 

Sifó Albert al peu del camí de Paiàs. 
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El sifó del camp gran. Límit del canal
Camí de Montiró a 
Saldet, a l’esquerra camp 
de la Closa i a la dreta 
camp Gran. 

Sifó del camp Gran. Camí de Montiró.

El “canalet” arribava fins el límit del camp Gran, sempre en terme de Saldet (Ventalló).
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El canal a Saldet

Sortida del canal de can Gelí en direcció a can Paulí. 

Després de can Paulí el canal entrava al mas Perpinyà on encara en 
resten uns 10 m intactes sota una antiga granja. D’aquí seguia cap al 
clos Català.

Restes del “canalet” a tocar de l’hort i la paret de la Rectoria. 
Construcció amb “rierencs”.

El canal per sota el carrer, entrava a can Paulí, després al mas Perpinyà, 
d’aquí a cal Català i finalment al clos Llausàs, des d’on prenia direcció 
sud cap al clos Albert.
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Plànol del canal a través de Saldet

Canacions i arrendataris. 1869

Tram del “canalet” nord (A–B) que travessa Saldet. El tram des d’A al sifó de la carretera de Ventalló finalment es va construir en línia recta, quan el 
Sr. Catalá va aconseguir l’expropiació del tram de les Sres. Vergés l’octubre de 1871.
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Narcís Torrent
Saldet

Arrendataris dels horts. 1869. 
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VENTALLONINS I VENTALLONINES

HE VISCUT EXPERIÈNCIES 
INOBLIDABLES
Fa aproximadament un anyet que em va passar pel cap l’esbojarrada idea de fer maletes 
i marxar ben lluny de casa. Després d’haver deixat la meva feina enrere per buscar, vés 
tu a saber el què, em trobava a l’aeroport de Barcelona direcció Austràlia, amb la simple 
excusa de millorar el meu anglès durant uns vuit mesos.

Vaig arribar a Austràlia un 10 de 
novembre, enmig d’una crisi molt 
gran amb tots els focs que cremaven 
el país. I és que el cel estava grisós i 
costava respirar fins i tot al poblet on 
he viscut fins al moment, Byron Bay. 
Al cap d’unes setmanes tot va tornar 
a la normalitat i ben ràpidament em 
vaig enamorar d’aquest lloc: platges 
infinites i sortejables, sol, bon am-
bient i música a parts iguals, un som-
ni vaja. Unes postes de sol impressio-
nants i una mitjana d’edat ben jove 
fan que et sentis com a casa, si és 
que pots tenir una casa a l’altra punta 
de món. Des que he arribat aquí 
he viscut experiències inoblidables: 
trekkings per a cascades enmig de 
la natura, surfejar amb dofins, sortir 
corrents de l’aigua perquè compartia 
capbussó amb un tauró, veure bale-
nes saltar com mai, nadar ben a prop 
de tortugues gegants… Tot un somni 
per a una amant del mar com jo.

Però com a tota història sempre hi ha 
una cara més amarga. La meva va ser 
passar una pandèmia mundial ben 
lluny de casa i amb molta incertesa. 
Va ser un moment molt crític, però 
ara, una vegada que a Austràlia 
sembla que cada vegada el coronavi-
rus va a millor, em sento encara amb 
més energia per continuar aquesta 
aventura a l’australiana.

He conegut gent d’arreu del món 
(el més divertit és que el meu millor 
amic aquí resulta que és de Verges, i 
mai ens havíem creuat pel món i va i 
ho fem a Austràlia).

Però voleu que us sigui sincera? 
Doncs que l’Empordà, els seus pa-
ratges i la seva gent tenen ben poc 
a envejar a aquest lloc. Quina sort 
tenim de viure en aquest lloc amb 
tant d’encant anomenat Ventalló.

I sobre la més que comuna i reco-
rrent de les preguntes: quan tinc 
pensat tornar? Doncs la resposta 
no és del tot senzilla ni molt menys, 
de fet havia de tornar cap al poble 
el passat mes de juliol, i mireu-me, 
continuo a setze mil quilòmetres de 
casa. I és que aquest lloc es mereix 
temps i moltes ganes per descobrir-
lo i creieu-me quan us dic que me’n 
moro de ganes! Però igualment us 
dic: ens veiem ben aviat, que ja tinc 
ganes d’abraçar la família i amics!

See ya’ soon mates!

Xenia Costa
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TIFFANY’S VENTALLÓ
Als meus vint-i-set anys em mouen dues coses: una, és mirar que la gent del meu voltant 
sigui molt feliç i, l’altra, fer coses perquè el món sigui més just i bonic, i Tiffany’s és el 
còctel Molotov, la barreja perfecta perquè les dues coses vagin enganxades: fent-ne una, 
de rebot participo en l’altra. 

Crec que el benestar interior és la 
base del tot. Si no estàs bé, no pots 
donar la millor versió de tu. Si et cui-
des per dins, es veu per fora; si et cui-
des per dins, prens bones decisions. I 
és que quan tu estàs bé, ajudes. És la 
piràmide de Maslow! 

A mi personalment moure’m a la na-
tura em fa ser feliç; i vull que tothom 
ho experimenti. La pregunta era… 
Com puc tornar al món tota la felicitat 
que rebo de les persones que estan 
al meu voltant? Doncs fent el que sé 
fer: ensenyant a fer el que a mi em va 
bé, oferint una opció alternativa, una 
altra manera de fer exercici, perquè 
sé tot el que s’hi guanya. I ja sé que el 
que em fa bé a mi no vol dir que faci 
bé a tothom, però bé, a una minoria 
potser sí. Per tot això, ja val la pena 
l’esforç.

Rural fit – Entrenament rural

Per què? Perquè ho sento així. 
I perquè encara que ho intentés no 
ho sabria fer d’una altra 

manera. Perquè amb quatre 
coses que trobem al medi rural, 
o a un parc, es poden fer mera-
velles. Al final és adaptar-nos 
a l’entorn, i no adaptar l’entorn 
a nosaltres. 

Vaig crear Tiffany’s per tots els qui, 
com jo, en un gimnàs no hi acabem 
de trobar el nostre lloc. Ens sentim 
perdent temps de vida útil. He creat 
Tiffany’s pensant en el que jo voldria 
trobar a l’hora de fer esport: gent 
vital, classes dinàmiques per a tots 
els nivells i perfils, bon rotllo, aire 
lliure i ambient fresc. I així intento 
que sigui. I tot això, sense voler, 
fa que sigui rural, de pagès.

En una formació sobre “com comu-
nicar la teva marca”, la formadora 
em va preguntar “i això del Tiffany’s, 
a part d’una discoteca a platja d’Aro, 
què és?”. Després d’explicar-ho en veu 
alta a la classe em va dir: “Vaja, un 
gym, no?”. No. No havia entès res. O 
jo no m’havia sabut explicar. Tiffany’s 
és (o vol ser) l’antítesi: busca espais 
(i no llocs tancats) ubicats en zones 
rurals i no pas centres urbans, una 
metodologia d’entrenament basada 
en moviments lliures (i no guiats per 
l’estructura de les màquines de fitness), 
fomentar el sentiment d’equip, i riure i 
gaudir fent exercici. No és un gimnàs. 
És una manera d’entrenar que va més 
enllà d’un espai físic.
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Dues persones van definir els motius 
de “perquè” ells van al seu respectiu 
gimnàs i no a un altre: “vaig a la cinta 
de córrer, em poso el meu llibre al 
davant, i sense adonar-me’n el temps 
passa més ràpid. Desconnecto!” 
La paraula “desconnectar” em va 
quedar marcada: jo no volia que 
la gent “desconnectés”, volia que a 
Tiffany’s “connectessin” amb el cos i 
amb l’entorn. L’altra noia va dir que 
anava al seu gimnàs perquè hi havia 
unes planxes que li deixaven el cabell 
fantàstic… Clarament, cap dels dos 
hauria triat mai el Tiffany’s.

El nom de Tiffany’s

De fet, d’aquí ve el nom de “Tiffany’s”. 
Vaig estar a Alaska uns mesos via-
tjant, dos mesos dels quals me’ls vaig 
passar en una zona aïllada del nord 
del Canadà (al Yukon) entre poblats 
de nadius americans. En aquell entorn 
hostil i màgic, entre arbres i bos-
cos, un dia vaig trobar-hi una mena 
d’abocador; com una deixalleria on 
hi podia trobar fustes velles, roba 
d’abrigar feta servir, eines... Des del 
descobriment, cada dia hi passava 
una estona mirant a veure si en podia 
treure alguna cosa de profit (vaig 
trobar-hi una bicicleta que va ser… el 
meu vehicle i companya d’aventures!), 
i també un jersei d’abric que em va 
salvar dels matins d’hivern.

Un dia vaig veure-hi un cartell on hi 
havia escrit sobre un tros de cartró 
vell “Tiffany’s” i vaig somriure. Algú 
havia pensat el mateix que jo! Que 
allò, més que una deixalleria, era una 
joieria! La qüestió, que jo des d’aquell 
dia anava “al Tiffany’s”.

Quan un vespre d’octubre va sorgir la 
idea de muntar el meu primer espai 
d’entrenament, ho vaig tenir clar: no 
volia que fos al centre d’una ciutat, a 
l’Escala, o a Figueres: seria a Ventalló. 
S’hi farien entrenaments de qualitat 
com joies “enmig del no-res”, com 
“el Tiffany’s”.

La barreja perfecta 
entre cultura i natura

Un titular ambiciós per definir la 
missió de Tiffany’s podria ser “em-
poderar a les persones a aconseguir 
tot allò que volen”, que portat sobre 
el terreny es tradueix en: fer que les 
persones que venen sentin que el 
seu cos no és una limitació per fer 
allò que els agrada (com pujar una 
muntanya, per exemple!). Que venir 
al Tiffany’s faci que tinguis més 
energia per menjar-te el dia, el món 
i les persones que estimes quan 
arribis a casa.

Sense voler, si això funciona i va 
tal com ho visualitzo, serà un motiu 

més per potenciar la marca 
#Ventalló i #Empordà. I és que 
Ventalló ho té tot: la saviesa i 
l’experiència de les persones grans 
que han treballat la terra, i les ganes 
de fer coses dels joves i adults que 
la vivim. Per això, quan la gent em 
diu “carai a Ventalló, no? Feu de tot, 
per ser un poble tan petit”. Els 
responc que Ventalló és un nucli 
de talent: és la barreja perfecta entre 
la gent gran que ha fet coses i els 
joves que tenim ganes de fer-ho 
tan bé com ells. 

De mica en mica…

Volem dir-vos que al novembre 
obrim pàgina web. Una quota 
mensual et permetrà fer les sessions 
al menjador de casa des d’una 
tauleta, una TV o el teu mòbil. 
Engegar el dispositiu, clicar sobre 
el vídeo i començar. Arribar i moldre, 
que el temps és or i hi ha moltes 
persones importants que volen 
més de tu. 

Per acabar… A la dita “L’important no 
és fer algo”. No. 

L’important és fer algo que et faci bé. 

Amb amor, 

Anna Puigbert 
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LA PARRÒQUIA

SETMANA SANTA
TEMPS D’INTEMPÈRIE
Fa quaranta anys que sóc capellà, i aquesta Setmana Santa, 
imprevisible, ha obert una perspectiva diferent. 

Tres imatges: la plaça de Sant Pere al 
Vaticà, buida, un captard plujós, men-
tre el Papa donava la benedicció Urbi 
et Orbi. La basílica de Sant Pere, en la 
celebració del Divendres Sant. I el Via 
Crucis. Al vespre, de nou a la Plaça, 
fet i comentat per presos, guàrdies, 
familiars i treballadors de la presó de 
Pàdua. Parlo de Roma, perquè veure-
la buida és colpidor. Són imatges 
d’una bellesa amarga.

Sense celebracions públiques la meva 
Setmana Santa ha estat més silencio-
sa, amb més quietud. Amb temps per 
reflexionar.

I m’han vingut al cap els versos 
d’Ausiàs Marc: 
 
“Jo sóc aquell 
qui en los temps de tempesta,
quan les mes gents 
festegen prop los focs,
e pusc haver amb ells 
los propis jocs,
vaig sobre neu, 
descalç, amb nua testa...”

L’autor, quan va escriure això no 
pensava en la vida espiritual, 
però em serveix per explicar la
 situació del creient. En temps de 
tempesta, quan podria fer altres 
coses, viure d’una altra manera, 
vaig sobre neu, descalç i amb 
el cap descobert. És a dir, a la 
intempèrie. Sense resguard ni 
protecció. 

Aquest temps de pandèmia ha 
fet més evident que, per a molts 
creients, la situació habitual 
és la intempèrie.

Vivim en el silenci del Divendres Sant, 
quan el Pare calla davant de la mort 
del Fill. I de tants fills, que moren per 
la fam o la guerra, o la malaltia. De 
vegades sols, envoltats d’un silenci 
que no saben o no poden trencar.

I hem d’enfrontar el desafiament de 
viure en aquest temps d’intempèrie 
amb esperança. 

Mn. Joaquim Giol i Aymerich
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VIDA SOCIAL

Batejos

Naixements

Casaments

Noces d’Or

Hola! Sóc en Sergi Bohigas Bahí.  Em van batejar el dia 
15 de setembre de 2019 a l’església de Ventalló. 

Hola! Sóc en Josep Baguer Vilà, 
vaig néixer el 4 de gener del 2020, 
els meus pares són la Marina de Can 
Baguer i en Narcís de Can Trona de 
Sant Pere Pescador. Tot el dia estic als 
Masos i tinc els avis ben entretinguts, 
i tot el dia vull anar dalt del tractor 
amb l’avi i el padrí.

Hola! Em dic Enric Moradell Llopis, 
vaig néixer el 14 de març. Sóc un nen 
molt simpàtic i rialler; i visc a Venta-
lló amb els meus pares, en Lluís i la 
Patrícia.

Som l’Alèxia i en Dan Vila Tremoleda, 
que va néixer el 5 de març de 2020 
a Olot. Ens agrada molt anar a veure 
la iaia Dolors a Valveralla i sempre 
ens hi ensenya coses noves!

L’Ignasi Torrent Oliva de Saldet i l’Elena Ortiz Gil de 
Vilassar de Mar es varen casar el 14 de setembre de 2019, 
en una cerimònia oficiada per la regidora Neus Riu. Varen 
anar de viatge de nuvis a Tanzània i Zanzíbar. Actualment 
viuen i treballen a Londres i ja esperen el primer fill: 
Ignasi, un nou saldetenc!

La Margarita Riu i en Ramon Icart van celebrar 
les noces d’or el 9 de novembre de 2019, juntament 
amb els fills i néts. 
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CUINATS

DÒNUTS
Ingredients:

• 520 grams de farina
• 140 ml de llet tèbia
• 90 ml d’aigua tèbia
• 50 grams de sucre
• 25 grams de llevat
• 1 ou batut

Preparació:

1r.  Cal posar la farina en un bol i fer un forat 
al mig.

2n. Afegim la llet, l’aigua i el sucre al forat.

3r.  Posem el llevat i remenem una mica el forat 
perquè es dissolgui una mica.

4t.  Afegim l’ou, una mica batut, al forat, 
i el barregem.

5è. A continuació, la cullerada de vainilla
i es barreja tot.

6è. Quan ja no puguem barrejar més amb 
les varetes, afegim la mantega i barregem 
amb les mans. Si s’enganxa la pasta a les mans, 
afegirem una mica de farina, però no gaire.

7è. Es boleia la massa i es deixa reposar en 
el bol durant 1 – 2 hores.

8è. Al cap de les hores, s’estira la massa amb 
compte (1 cm de gruixut).

9è. Amb el got o algun altre aparell es fa la 
forma rodona i amb un tap, el forat del mig. 
Un cop tinguem totes les formes les deixem 
reposar entre 15-30 minuts.

10è. Al cap d’aquest temps, posem una paella 
al foc amb oli de gira-sol i deixem escalfar. 
Un cop escalfada posem els dònuts de mica 
en mica i es giren quan els veiem rossos. 

En el moment que ja estiguin tots fets, els 
deixem reposar. Mentre els dònuts reposen 
i es refreden podem crear el glaç amb el qual 
arrebossarem els dònuts.

GLAÇ
Ingredients:

• 250 grams de sucre de llustre
• Aigua

Preparació:

1r.  S’han d’afegir cullerades petites d’aigua, a poc a 
poc, al sucre de llustre i es barreja. Ha de quedar d’una 
forma líquida. 

2n. Agafem el dònut i fem com si l’arrebosséssim. Pot 
ser pels dos costats, però amb un ja n’hi ha prou. Si no 
tenim sucre de llustre, es pot fer amb sucre normal i 
arrebossar tal qual sense posar aigua.

Recepta de dònuts durant el confinament.

Núria Mitjanas



CELEBREM-LA 
des de CASA 
DIUMENGE, 27 DE SETEMBRE DEL 2020 
Transmissió per Facebook live   
12.20 h  — Ens comencem a connectar  
Per a seguir aquest esdeveniment simplement 
has de seguir aquests passos:

- Accedeix al teu perfil de Facebook.
- Segueix la pàgina Fira de l’Oli de Ventalló
- Busca el perfil de Fira de l’Oli de Ventalló i simplement 
  visualitza el vídeo que s’emetrà en directe per 
  Facebook Live
- Recorda tenir a punt els elements per a fer el tast d’oli. 

12.30 h — Presentació. amb Salvador Garcia-Arbós, 
periodista, que conduirà l’esdeveniment. 

12.40 h — Salutació i benvinguda. L’alcaldessa, Mei Costa, 
obrirà la celebració de la 30a Edició de la Fira de l’Oli de Ventalló, 
com a acte central de la Festa Major 2020.

12.45 h — Estrena del vídeo homenatge 
«30 Fires de l’Oli de Ventalló» del ventalloní Urko Linaza.

12.50 h — Agraïment a les impulsores de la Fira de l’Oli 
de Ventalló. Comptarem amb el testimoni de les persones 
que van impulsar les primeres edicions i compartirem records 
i experiències.

13.00 h — Per fer la Fira hem de ser molta colla. 
Cada any sumen gent nova. 
 
13.10 h — Gaudim de l’Oli. Tast interactiu. 
Tindrem a punt l’ampolleta d’Oli d’Oliva Verge Extra Edició 
Especial 30a Fira de l’Oli de Ventalló que ens ha fet arribar 
l’Ajuntament. Una llesca de pa de tramuntana, per persona, 
per a fer-ne 4 porcions. Una mica de sal marina o en flocs. 
Sucre blanc o integral. Mel de gust suau, de romaní o de mil 
flors. Una peça de xocolata negre i un ratllador fi. Tastarem 
aquest oli extret del fruit de l’olivera. Un arbre que forma part 
del nostre paisatge des de fa mil·lennis i gaudirem junts.

13.20 h — Per què 30 el 2020 i 30 el 2021? 
12 mesos per anar amanint una gran celebració. 

13.30 h — Comiat fi de Festa per l’alcaldessa Mei Costa
AJUNTAMENT DE

VENTALLÓ

ORGANITZEN:



Festa Major 
de Ventalló 2020
30a FIRA DE L’OLI

DISSABTE 26 DE SETEMBRE

21.30 h  Al pavelló 
  Actuació del MAG LARI
  Entrada 10 € a recollir a l’Ajuntament 
  Aforament, localitats i accessos controlats

DIUMENGE 27 DE SETEMBRE

12.30 h  A la Plaça Major 
  ACTE DE COMMEMORATIU:
  “30 ANYS DE FIRA DE L’OLI” 
  Retransmès per streaming

17.00 h  Al Parc de la Bassa   
  Concert de sardanes 
  Amb la PRINCIPAL DE L’ESCALA
  Acte gratuït però cal apuntar-se 
  per poder controlar l’aforament

DIMARTS 29 DE SETEMBRE

12.00 h    A l’església de Sant Miquel 
  de Ventalló
  OFICI SOLEMNE 
  amb la COBLA CERVIANENCA

TOTS ELS ACTES ES REALITZARAN SEGUINT TOTES 
LES RECOMANACIONS DE LES AUTORITATS SANITÀRIES

ORGANITZA:

Ajuntament 
de Ventalló

COL·LABOREN:


