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Carta de l’alcaldessa

AJUNTAMENT DE
VENTALLÓ

M. Remei Costa Reig
Alcaldessa de Ventalló

Benvolguts veïns i veïnes,

Com cada any, ens trobem de nou davant la Festa Major, amb 
l’esperança que l’època de la pandèmia vagi quedant enrere i la 
simptomatologia de la covid es vagi alleugerint.

Però ara no és moment de mirar enrere, cal mirar endavant amb 
l’orgull d’haver superat una nova etapa, que cadascú hem viscut d’una 
manera diferent, però, sense cap dubte, tots hem hagut d’aprendre a 
superar-la.

Així, us convido a tots davant d’aquests àpats compartits de festa 
major a aixecar les vostres copes i brindar per la salut de tots.

I vull convidar-vos des d’aquí a mantenir aquest esperit de lluita actiu, 
per poder fer front a altres situacions que segurament ens vindran i 
que ens posaran davant de nou reptes, alguns difícils, també, als que 
sens dubte sabrem fer front amb valentia i determinació.

Bona Festa Major!
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INFORMACIÓ MUNICIPAL

EQUIP DE GOVERN (JXV)

RETRE COMPTES, UN ASPECTE 
ÈTIC, POLÍTIC I MORAL
Avui, quan hem començat a escriure aquest contingut per a la revista d’enguany, 
ens hem adonat que aquesta serà la darrera intervenció a la revista abans de les eleccions.
I per això, no volem deixar passar l’oportunitat de fer una mica de balanç.

Des del grup de Junts per Ventalló 
creiem que els que tenim una respon-
sabilitat pública hem de donar part 
en algun moment, tant als que ens 
vàrem dipositar aquesta confiança, 
com als que no ho van fer. I així 
doncs, aprofitem l’ocasió per fer-ho.

En primer lloc, cal esmentar un 
protagonista no buscat, que ens 
ha marcat la legislatura de forma 
essencial, la covid, a part del patiment 
i de la situació sanitària. Va paralitzar 
l’administració i amb això, i de retruc, 
l’Ajuntament. Tot i que des d’aquí vull 
assenyalar que l’Ajuntament de Ven-
talló no es va tancar ni un sol dia, i 
per això agraeixo la valentia i genero-
sitat dels treballadors municipals.

La connexió del municipi de forma 
global a la fibra òptica va ser una ne-
cessitat social que va esdevenir amb 
el tancament, ESSENCIAL, per donar 
curs al teletreball i l’escola online.

Enllaçat amb aquest últim punt no 
volem deixar de dir que estem molt 
orgullosos de l’assoliment del SEGELL 
INFOPARTICIPA, amb el qual se’ns 
reconeix la qualitat i la transparèn-
cia de la comunicació pública local, 
atorgat per la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB) a partir de les 
avaluacions que realitza el Laboratori 
de Periodisme i Comunicació per a la 
Ciutadania Plural (LPCCP) de les webs 
locals.

Tots els temes importants que encap-
çalaven el nostre projecte de govern 
s’han treballat, uns amb més èxit que 
d’altres.

Ara no entrarem en què s’ha fet i què 
no, no cal que aquest escrit esde-
vingui una enumeració d’obres o 
arranjaments.

Mirant endavant, en el que sense cap 
dubte coincidim tots, és que queda 
molt per fer, tenim molts projectes 
iniciats i disposem d’il·lusió per con-
tinuar treballant com ho hem fet fins 
ara, com acabar d’executar el PUOSC, 
implantar el porta a porta, redactar 
el nou POUM, treballar en construc-
ció de la nova escola, millorar l’accés 

de Ventalló a la GI-623 (carretera de 
l’Escala), buscar concessionari que 
ens doni servei al Centre Cívic, millo-
rar el paviment a Saldet, buscar una 
solució a les entrades de Valveralla i 
accés directe a la propietat munici-
pal des del carrer Major, solucionar 
definitivament l’EDAR de Pelacalç-
Mas Gros, solucionar el problema de 
les deixalles als carrers del municipi, 
defensar al municipi en el repartiment 
dels recursos hídrics, apostar per pro-
grames de transició energètica...

En definitiva, volem treballar pel ben-
estar dels habitants de Ventalló i en la 
millora de serveis del poble.

Equip de Govern
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INFORMACIÓ MUNICIPAL

GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA VENTALLÓ (ERC)

EL REPTE DE MANTENIR 
UN VENTALLÓ JOVE
Les dades demogràfiques del nostre poble palesen el que 
gairebé tothom coneix: Ventalló envelleix.

No és una situació exclusiva que 
només es doni aquí, la població 
catalana envelleix i les xifres de 
natalitat no ajuden a capgirar les 
dades i aquesta realitat, a l’entorn 
rural, es fa més significativa.

En el cas concret de Ventalló 
(com en altres municipis rurals), 
l’abandonament de l’activitat 
agrícola i ramadera, la manca 
d’oportunitats i l’elevat preu de 
l’habitatge, a més, funcionen com 
una centrifugadora que expulsa el 
jovent. 

Molts dels factors que provoquen 
aquesta situació no depenen ni es-
tan a l’abast de l’Ajuntament, però, 
com a administració més pròxima i, 
en conseqüència, amb un major co-
neixement de la situació, es poden 
prendre decisions que lluitin contra 
l’expulsió del jovent o que treballin 
per retenir-lo o atreure’l.

Parlem d’estratègies com la millo-
ra i ampliació dels serveis públics, 
l’accés a l’habitatge, la captació de 
talent o les polítiques públiques per 
atraure famílies joves.

A l’apartat dels serveis públics, 
podem parlar de la nova escola i de 
com l’Ajuntament pot implicar-se en 
l’acceleració de la seva construcció, 
de la creació d’un servei de centre 
de dia per als nostres grans (com a 

mesura de suport als nostres joves 
en les cures), d’oferta cultural, etc.

L’accés a l’habitatge és una de 
les grans assignatures que tenim 
pendents amb els nostres joves. Les 
segones residències i els lloguers 
turístics fan impossible l’accés a un 
habitatge a Ventalló. Calen polí-
tiques i inversions decidides per 
tal que disposar d’un habitatge no 
signifiqui marxar del poble.  

Pel que fa a la captació (o gene-
ració) de talent, fa dècades que 
comptem amb l’edifici de la fun-
dació Oriell, que es troba en estat 
d’abandonament i que, a través 

d’un conveni de col·laboració amb 
altres organismes, podria conver-
tir-se en un centre de formació i 
innovació agrícola adreçat tant a la 
formació del nostre jovent, com a 
l’acompanyament dels nostres pa-
gesos en la transició cap a una nova 
manera de treballar la terra.

Finalment, cal promoure o desen-
volupar polítiques públiques que 
atreguin famílies joves amb fills a 
viure a Ventalló. 

Només apostant-hi decididament 
aconseguirem un Ventalló jove.

Grup Municipal d’Esquerra Ventalló

Ca l’Oriell espera, des de fa dècades, acollir alguna activitat. Foto: Eduard BoFill
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OBRES DE MILLORA DE LA XARXA VIÀRIA DE VENTALLÓ

INFORMACIÓ MUNICIPAL

QUÈ HEM FET I QUÈ QUEDA PER 
FER A LES PLACES DE VENTALLÓ

A finals de l’any 2019 la Generalitat va 
establir les condicions per concórrer a 
la convocatòria del Pla Únic d’Obres i 
Serveis (PUOSC), que feia vuit anys que 
no es convocava. I ho vàrem tenir clar. 
Vàrem apostar perquè aquest pro-
jecte pogués beneficiar-se d’aquesta 
subvenció. Finalment, i al cap d’alguns 
mesos, la Generalitat va resoldre a 
favor d’atorgar-nos la subvenció per 
a la millora de la xarxa viària del nucli 
de Ventalló una dotació econòmica de 
230.054 euros, entre les dues fases en 
les quals es divideix el projecte.

Concretament, i per circumstàncies 
administratives referents als terminis, 
es va haver de dividir la fase 1 en dues 
parts, una la 1, fase A, que s’ha fet 

En el moment que vàrem ser conscients que el sistema d’abastament d’aigua potable a 
Ventalló centre estava en les condicions que estava, vàrem tenir clar que havíem de posar 
tots els esforços per arreglar-ho.

rres, bancs i on es reubicarà la font gran 
amb un nou sistema de funcionament 
més sostenible. El vial transcorrerà pel 
mig del carrer, formant un entramat on 
els cotxes tot i que hi puguin accedir, 
sentin que estan ocupant un espai on 
la prioritat és dels vianants.

També cal apuntar que hi haurà una 
fase 2a projectada l’any 2023, on 
s’acabarà de completar l’asfalt de 
Ventalló, com també alguns carrers del 
nucli que han quedat fora la primera 
fase. 

Finalment, cal tenir en compte, en 
aquesta obra, les millores estètiques 
que són evidents, tant pel que fa al nou 
sistema viari com pel soterrament del 
cablejat elèctric. El principal i prioritari 
objectiu de l’obra, tal com apuntàvem 
al principi de l’escrit, és el sanejament 
de la xarxa pública d’aigua, i el canvi de 
materials de les seves conduccions.

aquesta primavera, i que comprèn la 
plaça Major, el carrer Mossèn Trayter i 
carrer Major.

I una 1 fase B que es començarà 
aquest hivern a la plaça de la Font. 

Aprofitant que es fa l’aigua, s’ha 
soterrat tot l’enllumenat públic i s’han 
establert millores estètiques, tant com 
pel que fa al ferm com en detalls, la 
placa amb l’escut del poble, arbres i 
bancs diversos.

El projecte de Millora de Xarxa Viària 
del nucli de Ventalló 1a fase A ja està 
executada i tots haureu pogut veure 
que s’ha seguit els criteris estètics 
del carrer de l’església, remodelat fa 

Plànol de les dues places juntes que englobarien el 
projecte del PUOSC de Millora de la xarxa viària del 
nucli de Ventalló Fase 1 A i B.

alguns anys, mantenint 
l’encant rústic de Ventalló 
i donant protagonisme a 
aquelles petites raconades 
que donen caràcter i singu-
laritat al poble, i que sovint 
resten oblidades. 

La 1a Fase B serà el projecte 
on hi haurà més novetats 
estètiques, al davant de la 
rectoria s’hi projecta una 
zona àmplia de descans 
amb arbres i bancs, on es 
traslladarà la font de beure. 
Als dos costats de la plaça 
s’obriran vials empedrats de 
breinco (rajola tipus topa pe-
tita), acabant fent una petita 
placeta a la zona baixa de 
l’església, amb arbres, parte-
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ACTIVITATS

Festa Major de Ventalló
1, 2 i 3 d’octubre de 2021 
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ACTIVITATS

Una castanyada de Por

Jocs matemàtics

29 d’octubre de 2021 

11 de desembre de 2021 
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ACTIVITATS

Reis de l’Orient

Festa Petita de Ventalló

5 de gener de 2022  

8 de maig de 2022 

Durant la Festa va 
ploure i es va haver 
de fer postres al 
pavelló on, seguida-
ment, es va realitzar 
la Quina que s’havia 
ajornat del desembre 
per una onada de 
covid.
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ACTIVITATS

Festa dels Masos
6 d’agost de 2022 
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ACTIVITATS

Festa de Vila-robau

Concert Música de Cine

13 d’agost de 2022   

20 d’agost de 2022 

El 20 d’agost, al Parc de la 
Bassa, es va portar a terme 
el Concert Música de Cine 
amb la violoncel·lista Maria 
Geli, el pianista i compositor 
Carles Coll, la soprano Clara 
Valero, la rapsoda M. Rosa 
Oliveras i la participació 
especial de Núria Esponellà. 
Aquest concert va ser un re-
corregut per bandes sonores 
de diverses pel·lícules, a més 
d’un Interludi Poètic-Musical 
i del Nocturn d’Ullastret.

Foto: dolors GiBErt
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OFICI I SARDANES OMPLEN 
UN JOIÓS APLEC DE L’OM 2022
El dilluns 15 d’agost, diada religiosa de l’Assumpció i festa major de Pelacalç, es va celebrar 
un molt participatiu XXXIV aplec a la Mare de Déu de l’Om. L’esplanada d’arbreda davant el 
santuari es va omplir de persones.

En un dia de temperatura esplèndida, 
després de setmanes de calor i se-
quera, a les 10 del matí mossèn Joa-
quim Giol va oficiar la solemne missa 
de l’aplec que, com és costum en els 
darrers anys, fou  acompanyada dels 
instruments i cants de la cobla Ciutat 
de Girona i la participació de les 
moltes persones devotes de l’Om que 
hi assistiren. 

Feia dos anys, a causa de la pandè-
mia de la Covid-19, que no es podia 
celebrar amb la tradició habitual dels 
darrers trenta anys. El 2020 no es va 
poder fer i el 2021, sols missa i con-
cert, sense poder ballar-hi sardanes. 

Després d’aquest acte principal, grans i 
xics aprofitaren per conversar, visitar el 
santuari i sobretot la patrona d’aquest 
espai religiós de Pelacalç: la Mare de 
Déu de l’Om. Es notà que tothom 
tenia força ganes de retrobament i 
normalitat a la tradició de la festa. 

A les 11, els components de la co-
bla Ciutat de Girona, encara sense 
director per la recent mort de Jesús 

ACTIVITATS

Ventura, iniciaren l’audició de sarda-
nes prèvia la presentació de cada una 
d’elles a càrrec de la comunicadora 
Maria Mercè Planes de Banyoles, tal 
com es feu l’any passat. Les sarda-
nes escollides per a la vetllada per 
Ramon Icard i Narcís Isern membres 
de l’organització, foren interpretades 
sota el següent repertori i descripció:  

1 Doll d’amor, de Joaquim Hos-
tench, compositor d’Albons afincat 
a l’Escala. Intèrpret de flabiol i pre-
sident fins al 2005 de l’Agrupació 
Sardanista Avi Xaxu i també pre-
sident de l’Agrupació de Trobades 
Sardanistes Infantils durant quinze 
anys. Aquesta sardana fou estrena-
da el 2 de juny de 2013 en el XXXV 
aplec de l’Escala dedicada a la seva 
néta Xènia i al seu marit amb mo-
tiu del seu casament. Fou escollida 
sardana de l’any. 

2 Alegre Neus, de Lluís Cotxu, sar-
dana estrenada el 1960 dedicada 
a Neus Figuerola. Aquest instru-
mentista de tenora nat a Cervià 
de Ter va formar part de la cobla 
Montgrins i fou compositor de 
seixanta-dues sardanes. Enguany 
es commemoren els cent vint anys 
del seu naixement. 
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FACEBOOK: 
Amics Santuari Om

CORREU ELECTRÒNIC: 
amicsdelom@gmail.com

ACTIVITATS

de tots els temps. Escrita proba-
blement el 1929 quan residia a 
Malgrat de Mar i tocava amb la 
principal de Calella.

5 Tres del Rosselló, de Francesc 
Mas Ros, compositor que, tot i no 
haver tocat mai en cap cobla, i que 
començà a compondre amb més 
de quaranta anys de vida, va arribar 
a escriure prop de dues-centes 
cinquanta sardanes. Aquesta és una 
de les anomenades “obligades de 
cobla” amb interpretació de tots els 
instrumentistes. Data de 1971 i fou 
dedicada a Enselm Capellera, Enric 
Collado i Paulí Saguer. 

6 A la Mare de Déu de l’Om, 
del calongí Enric Vila, fiscornaire 
cofundador de la cobla orquestra 
Caravana. També bon articulis-
ta, autor de “Les coses de l’avi 
Enric”. La sardana és de 1989 i és 
d’interpretació final de cada un 
dels aplecs de l’Om. 

L’Aplec, organitzat pels Amics de l’Om 
està patrocinat per l’Ajuntament de 
Ventalló i la col·laboració de Coto de 
Caça Ventalló, Formigons Grup Cu-
ranta i els particulars Carme Barchin i 
Francesc Palomera. 

TEXT: Francesc Villegas
FOTOGRAFIES: Clara Costa, Francesc 
Villegas i Maria Teresa Cros3 L’encís del ripollès, de Josep 

Coll Ferrando, primer tenora de la 
cobla ciutat de Girona de fa més 
de vint anys i que és considerat 
un dels millors instrumentistes 
del moment. La sardana fou un 
encàrrec de l’Agrupació Sardanista 

de Ripoll per homenatjar els dinou 
municipis de la comarca. Fou es-
trenada el 18 de juliol de 2010.

4 Les noies de la costa, de 
l’escalenc Josep Vicens “Avi Xaxu”, 
un dels compositors més populars 

Després de dos anys de no 
poder celebrar-ho amb la tradició 
habitual dels darrers trenta anys,

es notà que tothom tenia força 
ganes de retrobament i normalitat 

a la tradició de la festa 



14

ACTIVITATS

LA VENTALLONINA
26 de setembre de 2021

Aquest escrit és per donar a conèixer la cursa que, a partir d’ara, el poble, juntament 
amb la Comissió de Festes i l’Ajuntament, organitzarem cada última setmana de setembre! 
La setmana prèvia a la fira de l’oli! 

Un petit aclariment: l’any passat es va 
dir “1a cursa de Tiffany’s”, perquè ho 
organitzava l’Ajuntament amb l’Ajuda 
de tiffanys.cat (el Tiffany’s, vaja); però 
aquest any passa a dir-se “La Venta-
llonina”, ja que Tiffany’s va posar punt 
final a la seva l’activitat el març de 
2022 i l’Ajuntament, juntament amb la 
Comissió de festes, n’agafem el relleu!

Aprofitem per dir-vos que hem 
començat de zero: poca experièn-
cia, poc reconeixement entre les 
corredores i caminadores i primeres 
edicions d’una cursa popular! Tot això 
costa, al principi. Però ho hem de fer 
remuntar. Que les generacions futures 
diguin... “Ostres, i tot això ho varen 
començar a fer des de zero una colla 
d’il·luminats! I no fa tant!”. I que no-
saltres puguem dir “jo hi vaig ser! A la 
primera o a la segona edició!”. 

Ben segur que cometem “errors” 
de principiant (que no són errors 
sinó aprenentatges) ‒i els que ens 
queden‒ però que anirem corregint, 
junts, any rere any. En el fons, és una 
altra excusa per fer poble i sentir-nos 
orgullosos d’on vivim. I ajuntar-nos, 
que no ho fem prou... no creieu? 

Doncs bé, això. Tan sols volem deixar-
vos un recull fotogràfic de la primera 
edició, com també la pancarta de la 
segona, per als qui no hi vàreu poder 
ser. I l’any que ve, hi tornarem! A veu-
re si rebentem estadístiques. 

La visió d’aquesta cursa és fer-la una 
de les referents de l’Empordà (com la 
Sussissa d’Espolla, o l’Olla de Tapis) 

i no pas pel paisatge extravagant de 
Ventalló, per l’abundància de corriols 
o la gran “tecnicitat” dels nostres ca-
mins, sinó per l’ambient, els voluntaris 
i voluntàries i tota la gent que en 
forma part. De la manera que sigui.

I l’any que ve, més i millor: amb totes 
les entitats del poble involucrades, 
la Comissió de Festes (que, per cert, 
és nova d’aquest any), en la seva 
màxima esplendor i, finalment tots els 
ventallonins i ventallonines (els qui 
no teniu excusa), corrent-la al ritme 
que marca el cos i les ganes, o a 
caminant-la gaudint del paisatge 

meravellós que tenim, de la botifarra-
da a l’arribada, de la música o de la 
gent! De motius, no en faltaran.

Esperem veure-us-hi l’any que ve, 
també! I, mentrestant, ventallonins 
i ventallonines, a seguir la cursa via 
Instagram si voleu estar-ne al dia! 
@laventallonina. Una abraçada 
i fins a una altra! Podeu contactar 
informació relativa a la cursa via: 
laventallonina@gmail.com.

Fem-la nostra! 

Anna Puigbert
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ACTIVITATS
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DOS MOTIUS MÉS 
PER ASSOLIR LA INDEPENDÈNCIA

ENTITATS ANC VENTALLÓ

En el nostre article de l’any passat us 
parlàvem del dèficit de 20.000 milions 
d’euros anuals que Catalunya té en 
relació amb el que percep de l’Estat 
espanyol per tot allò que aporta. 
Enguany us parlem de dos temes que, 
igual que el dèficit, són fonamentals 
per entendre per què som on som: 

• Les inversions de l’Estat en in-
fraestructures (això és, els incom-
pliments de l’Estat vers Catalunya) 

• La defensa del català

El que l’Estat espanyol incompleix 
repetidament

El passat 31 de gener apareixia als 
mitjans de comunicació la notícia que 
“35.000 milions d’euros és el dèficit de 
l’Estat en obres que estaven projectades 
i pressupostades a Catalunya, però 
que, en canvi, encara no s’han execu-
tat” i no, no era un càlcul realitzat per 
entitats o partits independentistes. Ho 
deia el Foment del Treball de Catalun-
ya, una entitat conservadora propera a 
les tesis unionistes. Finalment, sembla 
que s’han despertat, encara que sigui 
per fer tan sols una roda de premsa i 
marxar cap a casa a preparar la roda 
de premsa de l’any vinent...

En aquelles declaracions Foment 
afegia “... només en els últims dos
 anys, entre el 2019 i el 2020, aquest 
dèficit ja va augmentar en 7.000 
milions d’euros” (Font: diari Ara, 31 
de gener de 2022). També destacava 
que les xifres d’aquestes suposades 
no-inversions ‒incompliments de 
l’Estat‒ apareixen regularment en els 
Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) 
com a despesa prevista per a l’any 
en curs, i que aquesta anomalia es va 
repetint any rere any ‒en alguns casos 

durant més de 15 o 20 anys seguits. 
És a dir, que la xifra destinada a Cata-
lunya que apareix als PGE no incorpo-
ra noves inversions ‒o en proporció 
n’incorpora de ben poques‒ i manté 
les xifres de les inversions anteriors no 
dutes a terme. Així, l’Estat fa veure que 
les inversions a Catalunya són cada 
any més importants, sense dir que són 
inversions no realitzades o allargades 
en el temps, acumulades. El més greu 
de tot és que si, per exemple, fem la 
comparativa amb altres Comunitats de 
l’Estat (vegeu gràfic adjunt) l’execució 
de la inversió prevista per l’Estat a 
Catalunya entre 2015 i 2018, amb prou 
feines va arribar al 65% del pressupos-
tat mentre que en altres comunitats... 
superava el 100% del previst! Així 
estan les coses.

Ens prenen el pèl amb els nostres pro-
pis diners. No en tingueu cap dubte...

Segons diu la Cambra de Comerç de 
Barcelona, en una notícia publicada 
el 14 de desembre de 2019 al diari 
El Punt Avui “per eliminar el dèficit 
actual d’inversions a Catalunya caldria 
una inversió de 45.000 milions d’euros 
fins al 2030”. En la mateixa notícia la 
Cambra afirmava que, d’haver-se pro-
duït la inversió prevista i compromesa 

EXECUCIÓ DE LES INVERSIONS DE L’ESTAT - Període 2015-2018 
(en percentatges)

Castella La Manxa

Madrid
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77,2%

76,8%

65,9%

Font: divErsos mitjans dE comunicació

“aquesta hauria pogut generar més de 
100.000 llocs de treball a Catalunya”.

Tenim des de fa dècades l’Estat espa-
nyol en contra. No només no ens deixa 
gestionar la nostra economia sinó que, 
a més, quan la gestiona, perjudica el 
nostre creixement i desenvolupament 
econòmic, les nostres infraestructures, 
els nostres serveis públics, el benestar 
social de Catalunya i els seus llocs de 
treball, posant en perill el futur del 
nostre país i, sobretot, el de les nostres 
filles i els nostres fills. 

El que no s’entén és com Foment del 
Treball, el conjunt del món empre-
sarial, de la indústria, del transport, 
del sector de serveis, dels partits que 
defensen la pertinença de Catalunya 
a Espanya, no hagin denunciat abans 
aquesta situació injusta. Com és que 
tots ells estan disposats a fer que es 
perjudiqui greument els interessos 
dels ciutadans de Catalunya? És més 
important ser espanyol que no pas 
l’evolució econòmica i social? Val més 
la pena pregar, any rere any, per tal 
que l’altre faci unes inversions impres-
cindibles, que no du a terme, que 
no pas gestionar tu mateix els teus 
recursos?... Aquest és un misteri que 
algun dia algú haurà d’explicar, però, 
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Font: El Punt avui, 14 dE dEsEmBrE dE 2019

el que sí que és segur, és que la seva 
actitud no beneficia els ciutadans de 
Catalunya. Beneficia a algú, això és 
segur, però a Catalunya, no.

Però el rècord en no-inversions, el 
Top Ten d’incompliments de l’Estat, 
se l’endú el 2021. El passat 6 de juny 
el diari digital El Nacional publicava 
que la portaveu del Govern espanyol, 
Isabel Rodríguez, sortia al pas del fet 
que només s’hagués executat el 35,8% 
de les inversions previstes a Catalunya 
durant el 2021 dient que “han estat 
dos anys molt difícils, on s’ha aturat 
el món” ‒en referència a la COVID. El 
més curiós de tot és que, en aquest 
mateix període de temps, l’Estat va 
realitzar el 180% de la inversió pressu-
postada a Madrid. El 180%! Què? Com 
us quedeu? Ja ni tan sols dissimulen...

Al nostre territori coneixem prou bé, 
per exemple, els deu anys que va 

trigar l’Estat a fer el desdoblament 
de l’N-II d’Orriols a Vilademuls ‒deu 
anys per fer només 3 quilòmetres de 
carretera! Més de tres anys per qui-
lòmetre... digne d’un Premi Guinness, 
sens dubte‒, les falses promeses de 
soterrar les vies del tren al seu pas 
per Girona ‒l’Estat es va compro-
metre a fer-ho un cop arribés l’AVE 
a la ciutat l’any 2013, però, nou anys 
després, l’obra encara està pendent 
de dur-se a terme i l’Estat no té ara 
gens d’interès a fer-ho‒ o la constant 
reivindicació popular de fer el mateix 
amb les vies de tren de Figueres que, 
com a resposta, només rep promeses 
de l’Estat, cap compromís.

Tot i que el total de les no-inversions 
pressupostades ‒recordem-ho: 
incompliments‒ superen la 20a, 
algunes de les perles més sucoses de 
l’estafa de l’Estat espanyol en relació 
amb Catalunya són les següents:

Desdoblaments de l’N-II per 
Girona. Amb un termini d’execució 
d’un any i tres mesos, finalment va 
trigar quasi vuit anys a inaugurar-
se. Bona part dels desdoblaments a 
l’Alt Empordà estan indefinidament 
congelats per l’Estat. Va aparèixer 
durant tretze anys als PGE.

Variant de Vallirana. Amb un ter-
mini d’execució de dos anys i nou 
mesos, finalment va trigar quinze 
anys a inaugurar-se. Ha aparegut 
quinze anys als PGE.

Connexió A-2 i AP-7 a Castell-
bisbal. Amb un termini d’execució 
de dos anys i tres mesos, finalment 
va trigar quinze anys a inaugurar-se. 
Ha aparegut quinze anys als PGE.

A-27, desdoblament N-240 
Tarragona-Montblanc. Licitada el 
2009, amb un termini d’execució 
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de tres anys i nou mesos, després 
de tretze anys encara està pendent 
d’inaugurar-se. Fins ara ha apare-
gut quinze anys als PGE.

Nou accés viari al Port de 
Barcelona. Aprovat el 2005, amb 
un termini d’execució de tres anys i 
quatre mesos, encara està pendent 
d’inaugurar-se. Ha aparegut quinze 
anys als PGE.

Nou accés ferroviari al Port de 
Barcelona. Porta un endarreriment 
de deu anys i encara està pendent 
d’inaugurar-se. Ha aparegut deu 
anys als PGE.

Estació de tren de la Sagrera, 
Barcelona. Les obres van iniciar-se 
el 2010, amb un termini d’execució 
de sis anys, dotze anys després en-
cara està pendent d’inaugurar-se. 
Ha aparegut dotze anys als PGE.

Quan diem que volem un Estat inde-
pendent parlem, entre moltes altres 
coses, d’això. Necessitem un Estat 
que gestioni els nostres recursos 
pensant en el bé comú dels ciuta-
dans que generen aquests recursos, 
no una administració que maltracta 
conscientment el nostre país any rere 
any, causant danys irreparables que 
afecten a tothom.

Tornem-hi amb el català

No deixa de ser pervers que hi hagi 
algú que defensi que el castellà està 
en perill a Catalunya. Una llengua, la 
castellana, que és parlada per més 
de 550 milions de persones, que és 
llengua oficial en 21 països, que és 
la 4a llengua més parlada del món, 
realment ha de preocupar-se per 
l’existència d’una llengua, el català, 
parlada únicament per 10 milions de 
persones en tot el planeta i que és 
llengua oficial només a... Andorra? 
De debò? Estem parlant d’això? 

De les dues llengües, és el castellà el 
que està en perill? Estem de broma?

Aquest és un tema que no decau mai. 
Tant se val si és en la situació actual 
o en plena dictadura borbònica o 
franquista. L’Estat espanyol fa més de 
tres-cents anys que està obsessionat 
amb la nostra llengua i sempre està 
disposat a fer el que calgui per frenar 
la seva normalització. 

Persecució de l’ús del català al teatre sota la dictadura franquista. Manresa, any 1942. 
Font: www.memoria.cat

Fa més de 
tres-cents anys 
que l’Estat espanyol 
està obsessionat 
amb la nostra 
llengua
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Persecució de l’ús del català en les converses privades sota la dictadura 
franquista. Sant Sebastià, Euskadi, any 1937. 
Font: Diari Digital l’Unilateral

Instruccions dictades per Felip V el 1716 als corregidors dels territoris 
de parla catalana. Font: mUseU D’Història De catalUnya

Suïssa, un Estat que, sens dubte, 
podríem criticar en moltes coses, 
però que és una de les democrà-
cies més sòlides i avançades del 
món ‒cada any realitzen quatre 
o cinc referèndums perquè els 
ciutadans decideixin directament 
temes molt diversos‒, està format 
principalment per vint-i-un cantons 
en els quals es parla, segons el 
cantó, el francès, l’italià, l’alemany 
o el romanx. Si un alemany vol anar 
a treballar o viure, per exemple, 
a un cantó francès on la llengua 
oficial és el francès, ha d’aprendre 
el francès. El mateix passa entre els 
altres cantons amb llengua oficial. 
A ningú se li ocorre parlar sobre 
la discriminació d’un ciutadà en 
relació amb la llengua oficial d’un 
altre cantó... Tots respecten que la 
llengua pròpia del cantó sigui obli-
gatòria i pròpia de l’administració, 
l’ensenyament, la feina, les opera-
cions comercials, la retolació...
 I, no cal dir-ho, a Suïssa mai 
utilitzen la llengua per generar un 
conflicte social. Mai.

En un país normal, democràtic i 
modern, no seria així. En un país 
normal, democràtic i modern el català 
seria considerat per l’Estat com una 
riquesa única en el món i gaudiria 
de protecció oficial extraordinària en 
tots els àmbits, no només en territori 
català sinó també a la resta de l’Estat. 
Aquí no. Aquí, recurrentment, treuen 
el tema de l’idioma com a arma polí-
tica per generar conflicte.

No fa pas tant, l’any 2001, Joan Carles 
I d’Espanya va pronunciar un discurs 
en el qual afirmava: “Nunca fue la 
nuestra, lengua de imposición, sino de 
encuentro; a nadie se le obligó nunca a 
hablar en castellano: fueron los pueblos 
más diversos quienes hicieron suya, 
por voluntad libérrima, la lengua de 
Cervantes”. No ho deia per ignorància, 
ho deia per intentar canviar la història 
o, millor, la percepció de la història. 
L’afirmació no només és falsa, sinó 
que, a més, ofèn. Segur que el mo-
narca devia estar pensant més amb 
els diners que s’estava embutxacant a 
través de les dictadures del Golf que 

No ha succeït mai que Catalunya hagi 
prohibit el castellà a Zamora, a Lleó, a 
Càceres o a Sevilla, per posar només 
uns exemples. Però sí que ha succeït, 
durant segles, que l’Estat espanyol 
hagi prohibit i perseguit, repetida-
ment, la llengua catalana a Catalunya, 
empresonant o multant les persones 
que l’empraven. Per això, actualment, 
l’intent de restricció constant del 
català és encara més escandalosa. En 
un país normal (de nou) l’Estat hauria 
demanat públicament perdó per la 
persecució sistemàtica que ha patit 
el català durant segles i invertiria 
tots els seus esforços per reparar-
ho. Ho han fet, fins i tot, el Canadà i 
Austràlia, en relació amb les cultures 
originàries d’aquelles terres. Però a 
l’Estat espanyol això no passa. Ni es 
demanen disculpes ni es manté una 
actitud constructiva en aquest tema. 
Quan es parla de normalitzar el cata-
là, tot són problemes. 

En un país normal, democràtic 
i modern el català seria 
considerat per l’Estat com 
una riquesa única en el món 
i gaudiria de protecció oficial 
extraordinària en tots els àmbits

no pas en el mal que podia infligir 
a tanta gent represaliada a l’Estat 
espanyol per motius lingüístics.
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A l’Estat espanyol, els que diuen de-
fensar els drets dels castellanopar-
lants, asseguren fer-ho en nom de 
la igualtat i utilitzen l’argument de 
la “discriminació lingüística”. Però és 
fals. No hi ha conflicte lingüístic a 
Catalunya i ho saben. 
 
Cada any l’informe PISA ‒un in-
forme internacional promogut per 
l’OCDE que avalua el coneixement 
dels estudiants d’arreu del món en 
totes i cadascuna de les matèries‒ 
certifica que el coneixement del 
castellà dels i les alumnes de Cata-
lunya és igual, o sovint superior, a 
altres territoris de l’Estat espanyol. 

A Catalunya actualment no hi ha 
ningú que no sàpiga castellà. És 
així perquè ningú vol deixar de 
saber el castellà, perquè les escoles 
fan correctament la seva feina i, a 
més, perquè és impossible viure 
a Catalunya sense saber castellà. I 
ho saben. Els que diuen defensar 
els drets de tots els ciutadans en 
reclamar més castellà a les escoles, 
són els mateixos que callen quan 
és l’hora de parlar del dèficit fiscal, 

del dèficit en infraestructures de 
l’Estat i els seus incompliments amb 
Catalunya. Això, que sí que és una 
evidència, no els preocupa. No els 
importa si Catalunya perd poder 
adquisitiu, si hi ha manca de serveis 
sanitaris o educatius, si es deixen de 
crear llocs de treball... els preocupa 
el català.

El debat lingüístic és un debat 
intencionat i pervers, injust, que 
cansa molt. No volem passar-nos la 
vida havent-nos de justificar. Volem 
dedicar esforços a coses realment 
rellevants i necessàries que millorin 
la qualitat de vida dels ciutadans. 
És per aquest motiu que creiem que 
únicament aconseguirem la pro-
tecció plena del català si comptem 
amb un Estat propi, en forma de 

República, que aparqui debats in-
necessaris i avanci en aquells temes 
que si són cabdals.

Seguim, doncs, demanant a la 
població que estigui atenta als 
esdeveniments, que recuperi forces 
per l’embat que, sí o sí, acabarà arri-
bant, per poder estar de nou als ca-
rrers per defensar democràticament 
allò que és just. Hi ha qui diu que 
cal esperar només el “momentum”, 
l’ocasió més propícia per activar-nos 
de nou i aconseguir el que vàrem 
deixar incomplert l’1 d’octubre 
del 2017.

Imatge de la policia espanyola intentant entrar a una escola de Barcelona durant la jornada del referèndum de l’1 d’octubre de 2017 per prendre 
les urnes. FotoGraFia: jordi Borràs

Creiem que únicament aconseguirem la 
protecció plena del català si comptem amb 
un Estat propi, en forma de República, que 
aparqui debats innecessaris i avanci en 
aquells temes que si són cabdals



21

ENTITATS FC VALVERALLA

Després de la pandèmia sembla que, de 
mica en mica, anem recuperant les rutines 
de sempre, ens podem tornar a trobar i 
fer activitats conjuntes. Crec que això era 
el que tots desitjàvem i segons es veu, 
amb totes les precaucions del món, ho 
estem aconseguint.

PRIORITZEM PASSAR-NOS-HO 
BÉ I PODER TROBAR-NOS 
PER FER ESPORT

Una d’aquestes rutines és trobar-
nos tots els components i amics de 
l’equip de veterans del FC Valveralla. 
Ens continuem  trobant cada diven-
dres (tothom qui vol) per fer una 
mica d’entrenament (i el que pugui 
venir després...), i també per jugar 
els partits de la lliga a la qual estem 
inscrits.

Aquesta temporada 2021-2022 
que hem passat ha sigut molt difícil 
per diversos motius: primer perquè 
veníem de la pandèmia i la gent 
també s’ho mirava amb respecte. 
Vàrem tenir algunes baixes respecte 
a temporades anteriors i això, sumat 
a què érem molts equips en el grup, 
va fer que fos una lliga molt (i molt) 
llarga i que ens costés arribar al 
final competint. Com a dada, direm 
que la lliga va començar al setem-
bre i l’últim partit el fèiem... el 2 
de juliol!

Vàrem quedar a mitja taula classifi-
catòria amb un balanç que podem 
considerar positiu vistes les expecta-
tives a principis de temporada. 

De cara a aquesta nova temporada, 
i després d’uns debats interns per 
veure si continuàvem com fins ara 
o no, vàrem decidir inscriure’ns a la 
lliga, valorant molt positivament que 
el Comitè Organitzador vol canviar 
el format de competició amb menys 
equips per grup i més pròxims geo-
gràficament. Al final, som un grup de 
gent que prioritzem passar-nos-ho bé 
i poder trobar-nos per fer esport i no 
tant la competitivitat entre els equips. 

Com sempre, volem agrair a 
l’Ajuntament la feina feta i l’ajut 
rebut en el manteniment de les 
instal·lacions del camp de fut-
bol i que, juntament amb el club 
d’atletisme, col·laborem perquè tot 
estigui el màxim de correcte per po-
der gaudir de l’esport.

Ens podem veure cada dissabte 
que tinguem partit a Ventalló 
(a les 17 h/16 h segons canvi horari).

Salut per a tothom.

FC Valveralla
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Associació Esportiva 
Atletisme Ventalló
clubatletismeventallo.
blogspot.com

Ens podeu seguir 
a Instagram: 
@atletismeventallo

ENTITATS ATLETISME VENTALLÓ 

DESENVOLUPAMENT I DINAMITZACIÓ
Dèiem en l’anterior revista que tenim les eines per crear espais, activitats i situacions 
que millorin, de mica en mica, el desenvolupament dels nostres pobles i doni més 
oportunitats als nostres joves. I afegim que també als adults. És una manera de dinamitzar 
la salut i l’esport al nostre municipi. 



23

PAGESIA

PLUJA AL MAIG, SOL AL JUNY 
I GUERRA A SEBASTÒPOL
Aquesta dita la deia el padrí d’un company pagès del camp de Tarragona, i ho té tot, pluja 
al maig per fer granar els sembrats, sol al juny per assecar bé el gra i guerra a Sebastòpol 
per assegurar el preu, el cavall de batalla de la pagesia.

En pocs mesos el panorama social 
i polític d’Europa ha canviat radi-
calment, la política agrària europea 
s’ha vist trasbalsada per una guerra 
al continent i ha trencat totes les 
perspectives que ens plantejàvem a 
principis d’any, les matèries prime-
res s’han anat disparant de preus, 
portant als sectors més afectats per 
les darreres crisis i per la pressió de 
l’agroindústria i la gran distribució a 
un punt de ruïna i tancament, com és 
el cas del sector lleter.

Tenim una part de pagesos que han 
vist com el preu del seu producte a 
vendre, bàsicament cereal i farratge, 
es disparava cap amunt i els hi podia 
millorar el seu compte de resultats, 
tot i l’increment de preu de l’energia. 
I, per una altra banda, tenim els ra-
maders, que veuen apujar el preu del 
pinso i, mentrestant, ells no poden 
repercutir els costos al seu producte 
final, sigui carn, llet o ous.

Però és realment l’Europa del mercat 
únic deficitària en cereals? Doncs 
pràcticament no, el dèficit de volum 
de cereal produït/consumit està 
per sota del deu per cent, amb una 
revisió de la PAC i una disminució 
del consum semblaria que ho tenim 
solucionat, però no és fàcil.

La vella Europa no pot, o no vol, 
renunciar als seus negocis, i apareix 
l’especulació al mercat de matèries 
primeres, i els cereals passen a cotit-
zar a uns preus que no havíem vist 
mai, i el blat i el pa es converteixen 
en una moneda, i això és molt dolent, 
sobretot per al consumidor.

Els ramaders i pagesos es troben 
davant d’una pujada de costos sense 
precedent, un 97% els fertilitzants, 
un 29% el pinso i un 112% l’energia, 
i això fins al març. Aquesta pujada 
de preus només es pot suportar 
venent el producte final a un preu 
raonable, i això forçosament porta a 
un encariment dels productes finals, 
de moment la gran distribució ja ha 
repercutit costos al consumidor, però 
no ho ha traslladat al productor, si 
tenim excedent d’un producte, el 
preu al pagès és sota cost de produc-
ció. Les marques blanques continuen 
escanyant al pagès.

Ens trobem amb alguns operadors, 
tant per a cereal com per a produc-
te fresc, que cada dia més aposten 
per produccions agràries més pro-
peres a la indústria o directament al 

consumidor, i algunes voldrien no 
dependre de mercats exteriors i po-
der-se subministrar dins el territori, 
estalviant cost de transport i creant 
una economia circular al territori.

I amb tot això, seguim amb una crisi 
energètica. La necessitat d’assolir 
una sobirania energètica no pot po-
sar en perill una sobirania alimen-
tària que trontolla a la més petita 
espenta, és de sentit comú, cal 
preservar les terres de conreu 
i, segurament, caldria incrementar 
la superfície amb la gestió de 
zones de bosc en forma de mosaic. 
Els regadius prenen una importàn-
cia cabdal en la lluita contra el canvi 
climàtic, perquè caldrà garantir 
totes les collites.

Narcís Poch
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FESTIVAL DE TEATRE 
FABIÀ PUIGSERVER
Ventalló inaugurarà a l’octubre la segona edició del Festival de teatre Fabià Puigserver 
amb l’obra “Boja” de l’actriu Mariona Esplugues.

L’estiu passat va fer trenta anys de la 
mort d’un dels fundadors del Teatre 
Lliure de Catalunya, l’escenògraf i 
director de teatre, Fabià Puigserver, 
promotor de les arts escèniques i de 
la cultura catalanes. D’aquí va sorgir 
la idea de crear un projecte que retés 
homenatge a la seva figura i també al 
lloc de desconnexió de tota una ge-
neració d’artistes que van reformular 
les bases del teatre català: l’Empordà. 

La primera edició del Festival va tenir 
lloc l’octubre del 2021 a Vilajoan, el 
primer poble on es va instal·lar Fabià 
Puigserver en arribar a la comarca 
gironina en Vespa des de Barcelona. 
Aquesta segona edició, que compta 
de nou amb la direcció artística d’Àlex 
Mañas, se celebrarà del 7 al 9 d’octubre 
a diferents pobles de l’Empordà. Ven-
talló acollirà la inauguració el divendres 
7 amb la peça teatral Boja i la festa de 
clausura el dia 12.

Boja és un monòleg de l’actriu i crea-
dora catalana Mariona Esplugues que 
pretén visibilitzar sense tabús la reali-
tat dels trastorns mentals, trencant es-
tigmes i expressant-los lliurement. Està 
especialment dirigida a joves, donades 
les circumstàncies socials i creixents de 
trastorns que vivim en l’actualitat, i ha 
estat un dels muntatges revelació de 

la temporada. L’actriu fa un espectacle 
multidisciplinari i singular en el qual 
explica la seva pròpia història en clau 
festiva i de comèdia, combinant inter-
pretació, dansa i cant en directe. 

A més, durant el Festival, es podran 
veure d’altres obres de teatre de 
petit format a Vilajoan, com ara la 
lectura dramatitzada Sucia en cercle 
de l’actriu, dramaturga i directora 
Bàrbara Mestanza, artista resident 
d’enguany, o bé la peça Alavida (o 
cómo decir adiós) de la també actriu 
i creadora Lluna Gay. La programació 
inclou també Alharacas, un recorre-
gut de carrer per 4 peces escèniques 
de la mà de Maria Cano Gil, Marina 
Guiu, Raquel Arnaiz i Sílvia Rodríguez. 

En aquesta línia, el Festival Fabià 
Puigserver vol reivindicar el “teatre 

total” de Puigserver i mantenir viva 
la seva idea de teatre independent, 
arriscat, eclèctic, personal i, sobretot, 
lliure. Vol retre homenatge a l’espai 
on alguns d’aquells personatges van 
trobar l’oasi per a les seves neurosis, la 
inspiració o simplement la convivència 
en comunitat amb els seus amics. I és 
que l’Empordà va ser un indret que 
va acollir gran nombre de trobades, i 
on, conscientment o inconscientment, 
es va gestar la refundació dels valors 
artístics del teatre català.

Carla Rabell 

El Festival Fabià Puigserver tindrà lloc del 7 al 9 d’octubre 
de 2022 a Ventalló i Vilajoan amb la peça teatral Boja 
i la festa de clausura el dia 9

EQUIP DEL FESTIVAL:
DIRECTOR ARTÍSTIC: 
Àlex Mañas
DIRECTORA DE PRODUCCIÓ:
Aleksandra Krynicka
DIRECTORA COMUNICACIÓ I PREMSA: 
Carla Rabell
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QUÈ ES BALLA A VENTALLÓ?
Potser els més curiosos us haureu adonat que els dimecres al vespre sona música antiga 
des del pavelló de Ventalló. 

Què fan aquesta gent? Doncs ballen 
lindy hop, el ball de moda de finals 
dels anys vint del segle passat. Molta 
gent l’anomena també swing, però 
aquest terme no és massa acurat, ja 
que “swing” és el nom que rep la mú-
sica sobre la qual es balla, i és un pa-
raigua que engloba altres tipus de ball, 
com el charleston (mamá, comprame 
unas botas), el balboa o el shag. 

Però tornem al lindy hop! És un ball 
que es va originar a la sala Savoy de 
Harlem, al nord de Nova York, des-
prés de la Gran Depressió. En aquell 
moment encara hi havia segregació 
entre persones negres i persones 
blanques. A efectes pràctics, en el 
món del ball, volia dir que tenien 
sales de ball separades, amb entra-
des separades i, evidentment, no es 
podien barrejar.

Però la sala Savoy, que ocupava tota 
una illa i gaudia de 2000 metres 
quadrats de parquet (que havien de 
canviar tot sovint, per la quantitat de 
persones que hi ballaven) va deci-
dir fer entrada única. Chick Webb, 
Benny Goodman o Ella Fitzgerald 
s’encarregaven de tocar swing per a 
balladors d’arreu. I es va fer la màgia. 

La fusió cultural de la qual va sorgir el 
que ara coneixem com a lindy hop. 

Molts dels ballarins de la sala Savoy 
es van professionalitzar i van crear 
grups de ball per a espectacles, com-
peticions i concursos i als anys trenta, 
Hollywood els va obrir les portes. El 
lindy hop es pot veure a la pantalla 
a la pel·lícula Un día en las carreras 
(1937) dels germans Marx, interpretat 
pels Whitey’s Lindy Hoppers (un dels 
grups professionalitzats de la sala 
Savoy); a Keep Punching (1939) o Hell-
zapoppin (1941), entre moltes altres.

I doncs, què va passar amb tots aquests 
balladors, i amb la música? Doncs que 
als anys 50 va anar evolucionant cap al 
rock’n’roll, i amb una guerra pel mig i 
el tancament de la sala Savoy el 1958, 
el lindy i els seus balladors van quedar 
dissolts a la memòria. 

De totes maneres, la història no acaba 
malament. Als anys vuitanta es va pro-
duir un moviment quasi simultani als 
Estats Units i a Europa de recuperació 
d’aquest ball i de les seves estrelles, 
que ja eren molt grans, i la febre de 
la música swing va tornar a envair els 
carrers i les sales de ball. 

I ja estem en 2023, pràcticament 
un segle després de la seva creació, 
que la Bea i la Montse, ventallonines 
des de fa ara quasi dotze anys, van 
descobrir el ball i se’n van enamorar. 
Van decidir que volien fer difusió 
d’aquesta cultura i d’aquest ball en 
parella en el que la gent no para de 
somriure. I la pregunta al gener, des-
prés de dos anys de pandèmia, va ser: 
Per què no ho fem al nostre poble? 
I la resposta va ser una càlida acollida 
per part de l’Ajuntament i dels habi-
tants de la zona, que es van llançar de 
cap a la idea que, a Ventalló, s’ha de 
ballar swing. 

Podeu trobar cursos, vídeos, més 
anècdotes i informació sobre el lindy 
hop que es balla a la zona a 
www.lindyhopfigueres.com 

Montse Carmona

Whiteys Lindy Hoppers. La Bea i la Montse ballant lindy hop.

Savoy Ballroom.
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QUAN ENCARA NO 
APLANAVEN LES DUNES
Tots dos ja desitjaven entrar en aquelles dunes, encara no trepitjades des de l’últim episodi 
de vent. Però en Robert va advertir que la duna indicada per la recepcionista era força més 
alta que les altres i suposà que  la vista sobre aquell desert valdria la pena.

En arribar a  dalt de la duna, amb 
més dificultats que les previstes, no 
pogueren més que agrair el consell 
d’aquella noia. No teníem cap obs-
tacle proper i la visió podia abastar 
tot el camp visual del teu entorn. Tots 
els tres-cents seixanta graus, ni un de 
menys.

A llevant, hi tenien el Mediterrani, 
on l’horitzó l’havien de buscar a 
l’infinit. A migjorn, podies imaginar 
les columnes d’Hèrcules, Gibraltar i el 
Roc de Moisès, que barraven el pas al 
Mediterrani.  Per ponent, el Final de la 
Terra, i al nord, el majestàtic Pirineu, 
que malauradament massa  vegades 
ens separa d’Europa.

Aquella renglera de dunes, que 
abans vèiem en un sol pla, ara era un 
garbuix  de fileres. Com un miratge 
de petites mesquites arrodonides, de 
cim daurat, en mig del desert.

L’espectacle era maquíssim, però en 
Robert tenia pressa per mostrar-li 
l’origen d’aquelles  dunes, com es 
formaven i, per això, amb la prome-
sa d’un altre espectacle, iniciaren la 
baixada, que la feren molt de pressa. 
Varen saltar, cridar, riure, rodolar i, al-
tra vegada, saltar i cridar fins a aterrar 
al mateix lloc de l’inici de la pujada. 

En ser un dia feiner de tardor, en 
Robert suposava bé que tindrien 
tota la llarga platja del golf de Roses 
només per a ells dos, ben delimitada 
entre el poderós Cap Norfeu a dalt, ja 
dins del Cap de Creus, i per Empúries 
i el Montgrí a baix. Amb el rerefons 
d’un majestuós Canigó ja una mica 

enfarinat, i davant seu, un potent Me-
diterrani, alegrat per la tramuntana, 
que et creava addicció. Precisament 
era aquesta la que ell necessitava per 
poder compartir amb la Maria els 
secrets de la sorra.

Només arribar-hi, van poder com-
provar que el fort vent havia fet els 
deures, amb tot un seguit de llargues 
dunes encarades. Ocupaven tota 
l’amplada de la platja i anaven a morir 
a tocar de l’aigua, que els esmolava 
les puntes.

Li va fer veure que aquelles muntan-
yes de sorra, com uns grans cetacis 
varats a la platja, estaven en constant 
moviment, empeses imperceptible-
ment pel vent del nord, que els anava 
aportant la sorra granet a granet. 

Aquests granets eren transportats per 
la cara dolça de la duna, fins que la 
major part superava la cresta i queia 
quasi en vertical a l’altre costat, fent 
que la duna avancés el gruix dels gra-
nets. La resta, però, quedava atrapada 
en el cim, fent que la duna també 
anés guanyant alçada. I tot aquest 
procés s’anava repetint amb contí-
nues aportacions de sorra mentre 
bufés el vent.      
                                                               
També li féu apreciar que la tra-
muntana, com si fos una gran pinta, 
havia marcat la sorra amb múltiples 
ondulacions com a petites dunes, 
que avançaven frontalment en fileres 
paral·leles. Però si els granets troba-
ven algun minúscul obstacle, quasi 
inapreciable als  nostres ulls, els 
granets havien d’esquivar allò que els 

frenava, fent que la filera que estaven 
formant fos atrapada per la que venia 
darrere, i s’unissin les dues. 

Tot aquest entramat de línies, se 
li presentava a ell com la pròpia 
empremta de l’entorn de cada duna,  
diferent de les altres i única, com les 
nostres empremtes dactilars. 

Si en plena acció de transport, el 
vent es trobava amb algun dipòsit de 
restes de petxines, esmicolades per 
l’home o per qualsevol element na-
tural, la seva força les esventava com 
un garbegi. Aleshores, per raó del 
seu pes, transportava les més lleuge-
res a més distància, formant com un 
degradat de punta de coixí platejada, 
que lluïa sobre la sorra grisa del talús 
de les dunes.

I parlant del mar, o de la mar, li expli-
cava que en un ondulat de la sorra 
es repetia quan entrava dins l’aigua, 
i  que semblava bellugadís per efecte 
de les manses onades que anaven a 
joc. Aquestes, en remoure les petites 
crestes de les ondes, formaven petits 
núvols de partícules en suspensió on 
hi anava una munió de peixets a la 
recerca dels microorganismes ama-
gats, que ara ballaven atractivament 
davant els seus ulls. 

Quan les onades anaven morint len-
tament en arribar a la vora de la mar, 
l’escuma oferia un meravellós ball 
d’espurnes platejades sobre l’obscura 
sorra mullada. Aquesta escuma brilla-
va al llarg de tota l’estreta franja on es 
produïa l’encontre de l’aigua i la sorra 
formant un bellíssim camí de sol.
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La platja encara era verge des de 
l’última tramuntanada, així que, sense 
que cap humà l’hagués petjat abans, 
la sorra se li oferia com un llibre obert 
que explicava les vivències nocturnes. 
Es podien resseguir els senyals que 
havien deixat les aus, tant les palmí-
pedes, amb membranes entre els dits, 
com les caminadores sense elles, fent 
camins esbojarrats fins a arribar al 
lloc on devia ser la seva reunió, o bé 
entrecreuant-se formant rastres im-

possibles d’interpretar per a la nostra 
espècie.

Les escasses espècies vegetals que 
de forma increïble naixien d’aquella 
sorra erma, deixaven també senyals 
que evidenciaven la seva existència, 
rastres circulars fets per les tiges 
llargues i primes que emergien de la 
sorra, i que eren mogudes per la mà 
dels vents, com si es tractés d’una 
ballarina de delineant. O bé, aquelles 

granes de meló, últim testimoni d’una 
petita festa nocturna, que havien 
germinat i formaven com un diminut 
oasi en mig d’aquell gran desert.
 
Altres ocupants de les platges dona-
ven fe de la seva existència per les 
seves minúscules petjades, tant més 
lleus com menys pes tenien. N’hi 
havia de petits insectes, de l’escarabat 
piloter, de sargantanes o de cent-
peus, aquests últims amb dues 
fileres paral·leles de senyals com s’hi 
haguessin passejat de puntetes. 

La part negativa i gens poètica se 
l’enduien les deixalles que alguns 
pescadors nocturns havien abocat en 
els llocs de parada. L’enumeració de 
la llarga llista d’objectes abandonats 
podia iniciar-se en les caixes mig bui-
des dels llombrígols que feien servir 
per esquers, seguint amb les llaunes 
de cervesa, burilles, papers i bosses 
de plàstic. I fins i tot mig enterrats 
a la sorra, hi havia trossos de fils de 
niló solts i amb els hams disposats a 
clavar-se als peus nus de qui passés 
per sobre. 

El que més ràbia li feia, però, eren els 
eriçons de sorra, cranquets i petites 
tallarines que havien tret del mar, 
arrossegades per rastells, i que deixa-
ven morir a la sorra perquè no tenien 
la talla, en comptes de tornar-los al 
mar i assegurar-se la pesca d’un futur 
pròxim.

Eduard Pons (Saldet)
Fragment del llibre, encara no editat, 
UNA HISTÒRIA DE CINE, 
d’Eduard Pons. 4/9/22

«També li féu apreciar que 
la tramuntana, com si fos 

una gran pinta, havia marcat la 
sorra amb múltiples ondulacions 

com a petites dunes»
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La Fundació Perramon-Fran Daurel, de Ventalló, és un museu d’art contemporani 
inaugurat el 2013 en un entorn privilegiat. Al voltant de set-cents metres quadrats 
són el continent d’aquesta col·lecció, envoltada d’un jardí escultòric, que ens 
permet un apropament molt amè a l’art contemporani.

LES DIVERSES 
EXPRESSIONS DE L’ART

ART I CULTURA

Aquest museu vol donar una visió de l’art del nostre temps 
a tot el públic a través de l’exhibició de la seva col·lecció 
permanent, composta per més de dues-centes obres, 
principalment pintura i escultura, que van des dels anys 
seixanta fins a l’actualitat.

Aquesta col·lecció consta d’obres de diverses generacions 
d’artistes contemporanis, formant un ampli ventall de ten-
dències, des de l’abstracció a la figuració, l’expressionisme, 
el surrealisme... i en diferents suports, com la  pintura, 
escultura, dibuix, etc. Les seves obres, que procedeixen del 
fons de la Fundació AMYC - Art Modern i Contemporani, 
amb noms tan rellevants com Sergi Aguilar, Alfons Alza-
mora, Jorge Castillo, Modest Cuixart, Josep M. Guerrero 
Medina, Josep Guinovart, Medina Campeny, Enric Plade-
vall, Miguel Rasero, Josep M. Riera i Aragó, Gino Rubert i 
Josep M. Subirachs, entre d’altres.

A més a més, des de fa anys, a l’estiu, la Fundació Perra-
mon-Fran Daurel programa vetllades que fusiona música, 
poesia, art... Habitualment es fa el mes de juliol i/o agost, 
en diferents espais de la Fundació  i que els preparen amb 
molta dedicació. Enguany, el dia 5 d’agost, es va realitzar 
un concert de violoncels interpretat per Lluïsa Paredes, 
Francesc Bartlett i Ramon Bassal. 

Així, any rere any, i com ja és habitual, la Fundació Perra-
mon-Fran Daurel engalana Ventalló amb una festa per unir 
i fusionar l’art, la poesia, la música... per tal d’apropar-nos a 
l’art, la cultura, amb una iniciativa alhora elegant, senzilla, 
motivadora i atraient. 

Fundació Perramon - Fran Daurel
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Una experiència sensorial a la terra del vent que revela 
l’ànima d’una cultura que traspassa fronteres i generacions 
amb la força universal de la naturalesa.

EL VENT QUE ENS MOU 
DE PERE PUIGBERT

ART I CULTURA

El vent que ens mou, el nou llargme-
tratge de Pere Puigbert, s’endinsa a 
l’Empordà, i amb una mirada poètica 
ens mostra el dia a dia d’unes perso-
nes que habiten aquest territori ventós 
al nord de Catalunya. Una dona gran 
i el seu besnet, un pastor que passa 
bona part del temps acompanyant 
el seu ramat d’ovelles, i una noia que 
es dedica al cultiu de la poma, tots 
es troben en diferents moments de 
la vida, però transiten una realitat 
quotidiana compartida, que fa visible 
un patrimoni cultural que batega i 
es preserva a través del llegat entre 
generacions familiars.

En realitat, però, segons ens desve-
la en Pere Puigbert, aquest racó de 
l’Empordà (la major part) és la zona 
de Ventalló i una de persones a les 
quals es fa referència és la seva àvia, 
Remei Miquel i, per tant, també és un 
homenatge a ella. Aquesta pel·lícula “va 
començar a ser una cerca de l’invisible, 

ja que volia filmar el vent, però després 
d’una escena en què vaig contemplar a 
la meva àvia que estava dormint, em va 
colpir i vaig entendre que havia d’entrar 
en la pel·lícula. Un viatge en què el vent 
fos l’element central i que l’ésser humà 
fos també part d’aquest vent. El vent el 
tenim a dins, és el nostre alè, el nostre 
respirar i per això vaig sentir la neces-
sitat que el factor humà en prengués 
part”, ens comenta Pere Puigbert. 

Ells són els elements centrals. La 
tramuntana, que connecta la vida 
quotidiana entre la seva àvia i el seu 
fill, és una connexió poètica d’històries 
quotidianes que mantenen moments 
de compartir. “Un llegat cultural que 
la meva àvia deixa al meu fill”, afirma 
Puigbert. 

També hi surt altra gent del poble, 
com l’Alba Ferré, que se’n cuida de la 
cura de les pomes, símbol de la figura 
femenina. Ella està embarassada i porta 

el fruit dins seu. O també en Silvestre 
Solà, el pastor, amb un cert caràcter 
tocat per la tramuntana, amb una pro-
funditat de pensament i unes reflexions 
molt interessants. És, d’alguna manera, 
també la saviesa de diversos personat-
ges que aporten el seu coneixement 
des d’una mirada poètica. 

“Quan has acabat la pel·lícula, poder 
compartir totes aquestes experiències 
en fa molta il·lusió, com la projecció 
a Ventalló, que vaig compartir amb 
el poble i que neix del poble. I poder 
veure el pavelló ple de gent mirant la 
pel·lícula, i rememorant la figura de la 
meva àvia que va morir fa poc, va ser 
molt emocionant”, confessa.

I afegeix “És una pel·lícula poètica que 
demana el seu temps, que el públic 
faci una pausa. És un viatge poètic a 
través de la tramuntana i d’aquestes 
històries humanes”. 

Sens dubte, una pel·lícula amb un 
lligam vol important amb Ventalló.

Carles B. Gorbs

Cartell del documental El vent que ens mou.

Una imatge del making-of del documental.
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ENSENYAMENT ESCOLA OLIVERES MIL·LENÀRIES DE VENTALLÓ

DISSET ANYS DE DIRECCIÓ
Hi ha qui pot pensar que exercir les funcions de la direcció d’una escola és un 
càrrec volgut i desitjat. Jo no dic que en algun cas no sigui així, però en el meu 
cas, res més lluny de la realitat. Encara recordo quan el Sr. Inspector que hi 
havia en aquell moment em va informar que havia de fer el curs de direcció per 
tal d’assumir aquesta responsabilitat. En aquell moment mai de la vida m’hauria 
pensat que estaria disset anys duent a terme aquest càrrec.

Jo sempre dic que el que més 
m’agrada d’aquest món és fer de 
mestra: poder educar, ensenyar, 
acompanyar... als infants que any 
rere any comparteixen amb nosal-
tres, les mestres, unes de les etapes 
més importants de la seva vida, com 
són la infantesa i la preadolescència. 
Dic això perquè al llarg d’aquests 
disset anys, algunes vegades se 
m’ha convidat a deixar la tutoria per 
poder tenir més hores per dedicar-
me a la direcció de l’escola, invitació 
que sempre he refusat perquè al 
llarg de tots aquests anys sempre 
he prioritzat poder estar al costat de 
tots els nens/es que han passat, i van 
passant, per la nostra escola, de fet, 
sempre dic que jo vaig estudiar per 
poder exercir de mestra, no per fer 
de directora. 

Tornant al càrrec, he de dir que, tot 
i que és un càrrec que mai em va 
entusiasmar, sí és cert que des del 
primer dia el vaig entomar amb 
molta il·lusió i amb ganes de fer-ho 
bé, procurant sempre ajudar i cuidar 
la part humana i emocional dels 
diferents membres de la comunitat 
educativa de l’escola i de la ZER que 
he tingut, i tinc la sort, de conèixer, 
de compartir vivències, d’aprendre... 

perquè a l’escola s’hi ha de venir amb 
il·lusió i amb ganes de gaudir de tots 
i cadascun dels moments irrepetibles 
que cada dia ens regalen aquests 
infants tan bonics que són els nostres 
alumnes i els vostres fills/es. 

Sempre he estat conscient que és 
molt difícil agradar a tothom i encara 
més prendre decisions d’acord amb 
tots els membres de la comunitat 
educativa, per això sempre he inten-
tat prendre-les pensant amb el cap 
i amb el cor, i en tot moment han 
estat consensuades per la resta de 
companys/es del Consell de Direcció, 
del claustre d’escola i dels membres 
del Consell Escolar. Tot i que sé que 
alguna vegada hagués pogut actuar 
de manera diferent, penso que la 
majoria d’elles han estat encertades 
i han ajudat, al llarg de tots aquests 
anys, al bon funcionament de la 
nostra escola.

Continuo pensant que, perquè una 
escola funcioni, és necessari que hi 
hagi una bona entesa entre el claus-
tre, les famílies (AFA) i l’Ajuntament, 
i és necessari que tots remem cap a 
una mateixa direcció. Quan això no 
passa és quan venen els mals ente-
sos, les desavinences... i hi ha el perill 

que l’escola trontolli.  Malgrat que en 
tot moment he intentat cuidar molt 
aquest aspecte, no sempre ha estat 
fàcil ni ha estat un camí planer. 

Tot i que aquests darrers cursos han 
estat difícils per les circumstàncies 
que tots/es ja coneixem, tanco els 
ulls, miro enrere i només em quedo 
amb les coses boniques que m’ha 
aportat aquest càrrec. Ben segur que 
en podria anomenar moltes, però 
n’hi ha tres que per a mi són molt 
importants:

• Permetre conèixer persones 
sàvies que m’han donat molt bons 
consells. 

• Ajudar-me a creure i a adquirir 
més seguretat amb mi mateixa.

• La satisfacció de poder ajudar de 
manera altruista a totes les famí-
lies i infants de l’escola que en un 
moment donat ho han necessitat.

Només em queda demanar disculpes 
si alguna vegada, sense cap mena  de 
mala intenció, he pogut ferir la sensi-
bilitat d’algú i, al mateix temps, donar 
les gràcies a totes aquelles persones 
que m’he trobat al llarg d’aquest camí 
que han estat aquests disset anys, 
que han confiat en mi, m’han donart 
suport, animat i ajudat.

Moltes gràcies!

Teia Prat i Viñas

Perquè una escola funcioni, 
és necessari que hi hagi una bona entesa 
entre el claustre, les famílies (AFA) 
i l’Ajuntament
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CAMINANT CAP 
A LA NORMALITAT...
De mica en mica, pas a pas, i tornada a la normalitat! Després de molt de temps separats 
per una tanca, vàrem començar per poder compartir pati, val a dir que era, tot plegat, un xic 
estrany per als nostres petits i petites, mirades de sorpresa, de dubte, m’atreveixo o no... però, 
alhora, alegria, felicitat, emoció de poder compartir de nou aquest espai que tant ens agrada. 

ENSENYAMENT LLAR D’INFANTS

Setmanes més tard deixàvem de tenir grups bombolla, de 
nou tots junts per poder compartir un munt d’aventures, 
nous vincles, compartir somriures i abraçades i, finalment, 
la festa de final de curs que ens va permetre que la nostra 
Llar pogués tornar a obrir, de nou, les portes a les famílies! 
Desig complert!

Poder celebrar la festa de final de curs ens va permetre 
reviure moments que feia temps anhelàvem: compartir 

Festa final de curs. 

xerramentes, riures, anècdotes, cantar i ballar plegats amb 
l’alegria que sempre ens porta en Jaume Ibars... seure i po-
der beure i berenar junts, en definitiva, una bonica vetllada 
que ens va fer possible respirar normalitat!

Volem agrair a les famílies, a l’Ajuntament i a Orió tot el 
suport per poder-ho fer possible.

Equip educatiu
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ENSENYAMENT AFA ESCOLA

ESTIMANT LA NOSTRA ESCOLA
Com tothom sap, darrerament hem posat totes les nostres energies a reivindicar i
intentar que el Departament d’Ensenyament porti a terme la construcció del nou edifici 
de l’escola que va adjudicar ja fa més d’onze anys a Ventalló i mai es va acabar realitzant.

Vàrem fer una gran feina col·laborant 
totes les parts implicades (Ajunta-
ment, escola i AFA) i vam aconseguir 
que es tornés a posar com a priori-
tària la nova construcció. Segons ens 
ha indicat el Departament, està tot el 
procés en marxa, seguint els passos 
administratius pertinents.

El que passa és que, tal com ells ma-
teixos ens indiquen, el temps estimat 
per tenir el nou edifici és de quatre 
anys, aproximats, a comptar des que 
hi hagi un acord de Govern en el qual 
s’aprovi la construcció de l’escola i 
aquest acord no arriba. Així que el 
temps continua passant i l’edifici nou 
encara no és una realitat.

Amb tota aquesta feina feta i sense 
poder intercedir més en aquest pro-
cés, hem mirat cap a l’edifici on ens 
trobem, la nostra escola que volem 
estimar i cuidar perquè, tot i trobar-se 
en un terreny inundable i ser im-
prescindible, per això, la construcció 
d’un nou edifici en altres terrenys, té 
moltes possibilitats i és molt maca.

Així doncs, comencem el nou curs 
amb il·lusió fent realitat uns petits 
canvis al pati que es van proposar a 
principis del curs passat i transmeten 
les demandes de les famílies respecte 
a altres millores importants i adequa-
cions que creiem són necessàries per 
tindre la millor escola del poble dins 
de les seves possibilitats.

Sempre amb l’esperit de sumar i 
col·laborar en tot allò que puguem 
fer, agraïm la col·laboració i ajuda de 
totes les parts que estem implicades.

AFA Ventalló
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LA PARRÒQUIA

FAULES
En una llibreria de vell, trobo un llibre de l’any 1901. Seixanta-cinc pàgines, un llibre 
petit i delicat. Al seu temps valia cinc rals. Impressiona veure com, després de més 
de cent vint anys, es conserva perfectament. I no ha perdut l’interès. És una traducció 
al català de les Faules d’Isop, d’aquelles que, de petits, ens explicaven a l’escola.  
Al pròleg, l’autor ens diu que  va començar la traducció del grec per distreure’s...

A mesura que anava fent, la pas-
sió per Isop, el gran savi de segle 
VI abans de Crist, el porta a fer-ne 
la traducció completa i “omplir un 
buit que es notava en la literatura 
catalana”. 

Amb animals per protagonistes, les  
faules ens parlen d’un món on els 
imprudents, els envejosos o els poc 
astuts, sempre  reben. Un món ben 
diferent del dels nostres contes, on 
els lleons no mosseguen, no hi passa 
mai res greu, i tot acaba bé.

Hi llegeixo, en versos curts, la faula 
de la gallina que ponia un ou d’or 
cada setmana. La mestressa, que els 
vol tenir tots de cop, la mata i perd 
ous i gallina. Per fer-ho més clar, ell 
mateix ha buscat una dita que resu-
meix l’ensenyament moral de cada 
faula: “qui tot ho vol, tot ho perd”. 
Al final, insisteix en vers sobre què 
ens vol dir la història: 

«Aquell que amb el que té no s’aconhorta, 
eixa faula combat,
retreu els perjudicis que comporta
la insaciabilitat.» 

Detall de l’obra que representa el fabulista grec Isop, realitzada pel pintor sevillà Diego Velázquez 
cap a l’any 1638. 

O les formigues, que es neguen a 
socórrer la cigala, que ha passat tot 
l’estiu cantant. “Si a l’estiu cantaves, 
balla a l’hivern”.

Són històries dures, pensades per 
posar els infants sobre avís, per fer-
los més prudents, més conscients 
dels perills que hi ha fora de casa, 
més treballadors, més sensats. 

És una duresa que a nosaltres, amb 
la nostra visió políticament correc-
ta, ens sembla una mica excessiva. 
Les faules ens parlen de la vida i del 
món, i ho fan lluny dels consells en-
sucrats de molts dels nostres contes 
moderns. 

No hi trobo la faula de la guineu 
que, com que no arriba a abastar 
un penjoll de raïm, diu: “no és prou 
madur”. Enganyar-nos nosaltres 
mateixos no costa gaire. Sí que hi ha 
la de les rates, que fan consell per 
posar el cascavell al gat, totes diuen 
que sí, però, a l’hora de la veritat, no 
n’hi ha cap que s’hi atreveixi. Una 
cosa és dir i l’altra fer.

Tanco el llibre.

Isop i el traductor ens volen orientar, 
i fan servir els animals per descriure 
virtuts i defectes que són ben nos-
tres. Sembla que fa una bona colla 
d’anys tenien una visió del món i de 
la societat ben clara i ben diferent 
de la nostra. O almenys, de la dels 
nostres contes.

Mn. Joaquim Giol i Aymerich
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MEDI AMBIENT

PLANIFICACIÓ EN LA GESTIÓ 
DE RESIDUS A VENTALLÓ
L’any 2020, cada habitant censat a Ventalló va generar 894 kg de residus. Això suposa que 
cada habitant va llençar gairebé dos quilos i mig de residus cada dia durant tot un any. 
Si tenim en compte que a Catalunya la mitjana és d’1,40 kg per persona i dia, ens adonem 
que aquest ritme no és sostenible al municipi.

Cada quilo de residu abocat al mu-
nicipi suposa un cost de gestió per a 
l’emmagatzematge, recollida, trans-
port i tractament. I aquest cost acaba 
inclòs a la taxa d’escombraries que es 
cobra a cada habitatge del municipi. 
Per tant, reduir els residus que gene-
rem, no només afavoreix la mitigació 
del canvi climàtic, sinó que també ens 
ajuda a la butxaca.

Ara bé, on van a parar els residus que 
generem? Actualment, el municipi 
disposa de contenidors de recollida 
selectiva per a envasos, paper i vidre, 
a més de la deixalleria de Ventalló. En 
conjunt, la recollida selectiva al muni-
cipi es fa força bé i, l’any 2020, es van 
reciclar el 57% dels residus generats. 

Complim amb l’objectiu de reciclatge 
del 50% fixat per la Unió Europea, 
però la normativa catalana determi-
na que el valor mínim que hem de 
reciclar és del 60%. Per tant, tot i que 
no són uns mals resultats, encara ens 
cal millorar en la gestió dels residus. 
Per aquest motiu, si volem obtenir re-
sultats diferents, haurem de fer coses 
diferents.

Població

Núm. habitatges

Núm. nuclis de població

Turisme

Generació de residus

859 habitants censats

510 en nuclis

10 nuclis

321 places d’allotjament turístic

69% d’origen domèstic

1.245 habitants equivalents

83 disseminats

31% d’origen comercial

DADES DEL MUNICIPI

Des de l’any 2019 l’Ajuntament de 
Ventalló treballa amb el Consell Co-
marcal de l’Alt Empordà per millorar 
la gestió dels residus municipals. Fruit 
d’aquest treball, conjuntament amb 
la resta de municipis de la comarca, 
l’any 2020 es va aprovar el Pla estra-
tègic de recollida de residus de l’Alt 
Empordà per al període 2020-2025.

Per tal de coordinar la gestió supra-
municipal dels residus, en aquest Pla 
es divideix la comarca en 5 unitats 
d’actuació per tal de cercar sinergies 
de recollida i d’instal·lacions entre 
municipis veïns aprofitant l’economia 
d’escala. Ventalló es troba inclòs a la 
zona del Fluvià, que engloba també 
els municipis de l’Armentera, Bàsca-
ra, Garrigàs, Palau de Santa Eulàlia, 
Pontós, Sant Miquel de Fluvià, Sant 
Mori, Sant Pere Pescador, Saus-Cama-
llera-Llampaies, Torroella de Fluvià, 
Viladamat, Vilamacolum i Vilaür.

Per definir el model de gestió de resi-
dus més adequat per a Ventalló, s’han 
tingut en compte les singularitats del 
municipi, com també les seves carac-
terístiques urbanístiques i de pobla-
ció. A la taula següent es mostren les 
dades del municipi:
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Aquest model suposarà un increment 
en la recollida selectiva dels residus municipals 
molt important, que es preveu que arribi 
fins al 84%, molt per sobre del sistema actual

MEDI AMBIENT

Aquestes particularitats, juntament 
amb les sinergies establertes amb 
els municipis veïns han determinat 
el nou model de recollida de resi-
dus que s’implantarà al municipi els 
pròxims anys:

• Abril 2023: recollida porta a 
porta dels residus orgànics i de la 
fracció resta (o rebuig)

• Febrer 2025:  recollida porta a 
porta de tots els residus

Aquest model suposarà un increment 
en la recollida selectiva dels residus 
municipals molt important, que es 
preveu que arribi fins al 84%, molt 
per sobre del sistema actual.

La recollida porta a porta també su-
posarà una millora en el control dels 
residus generats a cada llar i perme-
trà aplicar una taxa justa, on aquells 
habitatges que menys residus generin 
i més reciclin acabin pagant menys.

També es disposarà de dues àrees 
d’emergència amb contenidors, per 
abocar els residus en els casos en què 
no es pugui utilitzar el servei ordinari 
de recollida porta a porta. Un estarà 
situat a la deixalleria de Ventalló i un 
altre al Mas Gros.

Als nuclis de Saldet i Can Jordi es 
preveu mantenir els contenidors 
de recollida selectiva com fins ara, i 
només es realitzarà la recollida porta 
a porta per als residus orgànics i 
rebuig.

Marc Portella
Consell Comarcal de l’Alt Empordà
Àrea Medi Ambient
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ELS ELEMENTS PATRIMONIALS DE 
LA COMARCA,A L’ABAST DE TOTHOM 
EN CODIS QR I EN UNA WEB
DEL TERME MUNICIPAL DE VENTALLÓ HI APAREIXEN
DOCUMENTATS UN TOTAL DE NOU MONUMENTS DIFERENTS

Tothom qui ha visitat l’Alt Empordà 
sap que és un indret excepcional, 
no només pels seus paisatges, sinó 
també per la seva riquesa patrimo-
nial, natural i artística. L’Empordà és 
una regió on han convergit milers 
d’històries en un emplaçament idíl·lic 
des de l’edat antiga fins a l’actualitat. 
I avui dia, al llarg de tot l’any, és un 
focus d’atracció per al turista, però 
també per als mateixos veïns i per 
als empordanesos en general.

La plataforma ubi.cat és un recorre-
gut sense precedents per la nostra 
terra, impulsada des del Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà. 

En un mateix espai digital el visitant 
trobarà els principals emplaçaments 
per visitar de la comarca, totalment 
documentats, informativament i 
gràficament. Els podrà localitzar 
al mapa i descarregar-ne tota la 
informació.

En concret, la pàgina web https://
ubi.cat és el repositori que acull tota 
la informació que és accessible per 
a qualsevol ciutadà des del propi 
web o a través d’un seguit de codis 
QR que estan situats, en un pedestal 
metàl·lic, a tocar de cadascun dels 
indrets monumentals més significa-
tius de la comarca. 

En total, s’han senyalitzat físicament 
uns 150 recursos patrimonials de tot 
l’Alt Empordà, amb un enllaç al nou 
web per fer més completa la ruta al 
visitant. Tot i això, a la pàgina web es 
cataloguen més de 400 ubicacions 
diferents i s’inclouen més de 1.000 
fotografies, antigues i actuals, sobre 
cadascun d’aquests elements.

En el cas de Ventalló i els seus nuclis, 
a l’ubi.cat hi podeu trobar fins a nou 
elements patrimonials situats al terme 
municipal: les dues esglésies de Sant 
Andreu de Vila-robau, el pou de glaç 
situat a tocar la riba del Fluvià, les 
esglésies de Sant Miquel de Ventalló, 
la de Sant Vicenç a Valveralla, la de 
Sant Sadurní a Montiró, la de Santa 
Eugènia a Saldet i la de Santa Maria 
de l’Om a Pelacalç, i també la capella 
de l’Assumpta, en aquest mateix nucli.

Aquesta iniciativa dona valor a les 
rutes turístiques en general i a les 
utilitzades pels senderistes, en par-
ticular, perquè amb qualsevol dis-
positiu mòbil es permet als visitants 
obtenir més informació del patrimoni 
de la comarca. Si un turista es topa, 
per exemple, amb una ermita, només 
haurà d’enfocar amb el mòbil el QR 
per llegir més informació, textos lite-
raris vinculats, fotos o, fins i tot, 

PATRIMONI

La plataforma ubi.cat 
és un recorregut 
sense precedents per 
la nostra terra
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visites virtuals en 360 graus en 
aquells espais més significatius i que 
sovint estant tancats al públic.

La nova plataforma digital dispo-
sa d’imatges històriques extretes 
d’arxius i es complementa amb textos 
literaris indexats per l’associació Es-
pais Escrits i la Càtedra de Patrimoni 
literari de la Universitat de Girona. 

El web ofereix els continguts en qua-
tre idiomes (català, castellà, anglès i 
francès), tant en el suport textual com 
en el d’àudio. La iniciativa s’emmarca 
en un projecte comú a tota la demar-
cació de Girona i busca fer accessi-
bles els monuments a persones que 
facin rutes a peu o amb bicicleta, 
però, evidentment, també amb cotxe 
i a qualsevol ciutadà interessat.

Aquesta iniciativa, que es va posar 
en marxa entre els anys 2021 i 2022, 
està inclosa en el projecte “Conser-
vació, foment i desenvolupament del 
patrimoni natural i cultural de l’Alt 
Empordà”, cofinançat en un 50% pel 
Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER) de la Unió Europea, 
en el marc del Programa operatiu 
FEDER de Catalunya 2014-2020, dins 
l’eix que vol conservar i protegir el 
medi ambient i promoure l’eficiència 
de recursos.

Josep M. Bernils
Vicepresident del Consell Comarcal 
de l’Alt Empordà
Conseller comarcal de Cultura 
i Memòria Històrica

En total, s’han senyalitzat 
físicament uns 150 recursos 

patrimonials de tot 
l’Alt Empordà, amb un enllaç 

al nou web per fer més 
completa la ruta al visitant
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EL NOSTRE PATRIMONI 
I NOSALTRES
La cultura és el que ha construït el nostre país. És la cultura qui ha estampat en paper, 
pergamí, tela, pedra o en una pantalla, el més profund del nostre ser, la nostra relació amb 
el nostre espai i amb els altres habitants d’aquest espai i també és qui, en conseqüència, 
ens fa entendre’ns a nosaltres mateixos.

En aquest sentit, la conservació del 
nostre patrimoni és imprescindible 
per connectar amb els avantpassats 
que han possibilitat que siguem 
com som. Sense el nostre patrimoni 
històric som uns orfes, uns apàtrides i 
també uns analfabets.

Malauradament, tenim una gran feina 
per fer en relació amb el patrimoni. 
Per referir-me només al període on 
es posen les bases del nostre país, 
tenim tan sols a l’Empordà unes 200 
esglésies romàniques o anteriors. 
D’aquestes, unes 130 a l’Alt Empordà. 
Doncs bé, ni un 10% es poden visitar, 
no hi ha cap plànol actual, cap guia, 
escassíssims cartells i, en essència, 
una gran boira d’ignorància i deixa-
desa s’ha instal·lat sobre el nostre pa-
trimoni cultural, fent que no puguem 
entendre que vivim en un esplèndid 
museu que hauria de ser el nostre 
orgull. Ni que tampoc puguem expli-
car als nostres fills qui eren els seus 
avis. Així mai podrem construir un 
país respectable ni respectat. Primer 
ens hem de respectar nosaltres. Tots 
i cada un. No hem d’oblidar la nostra 
història ni suposar que no en tenim.

Ja fa uns set anys, conscient que a 
Vila-robau hi ha unes pintures excep-
cionals del segle XII, que estan en un 
estat deplorable i que la deixadesa 
era total, vaig començar una campan-
ya de denúncia i conscienciació junt 
amb en Max Pérez. Vaig denunciar-ho 
al bisbe (la majúscula quan la me-
reixi), al vicepresident de la Diputa-
ció, hi vaig portar a l’arquitecte de 

la Diputació i l’encarregada d’obres 
del bisbat... També vaig telefonar 
a l’Ajuntament de Ventalló i vaig 
ser més o menys engegat, ja que 
consideraven que no era de la seva 
incumbència donat que la propietat 
és del bisbat. Que tothom fos tan 
impermeable no va, però, fer-me 
perdre les ganes. Un dia vaig voler 
ensenyar la meravellosa església 
antiga de Vila-robau a un amic i vaig 
trobar-la tancada, així que vaig anar 
a l’Ajuntament i vaig parlar de les 
pintures i l’església a l’alcaldessa. 
Va ser la primera vegada que vaig 
trobar algú amb disposició, però tam-
bé amb la gran frustració que tots els 
seus esforços per restaurar aquesta 

peça única havien estat tan impro-
ductius com els meus. Vàrem decidir 
ajuntar esforços i juntament amb en 
Max vàrem iniciar una campanya de 
premsa que ha aconseguit una allau 
de solidaritat i ha fet que les altes ins-
titucions (que haurien d’haver actuat 
simplement d’ofici) despertessin del 
seu son. Tothom va començar a córrer 
i en un temps rècord s’ha canviat la 
catalogació de “Bé d’Interès Local” a 
“Bé d’Interès Nacional”, han vingut a 
consolidar les pintures que estaven 
amb més perill, una fundació parti-
cular ha ofert diners i la Diputació 
una subvenció per a la restauració. 
En resum, hem assolit el que semblava 
impossible i en un temps de rècord.
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S’ha aconseguit a força de ser molt 
pesats i persuasius i també de saber 
que tenim raó i que si les institucions 
dormen, nosaltres les despertem.

Independentment de qui sigui el 
titular d’un nostre bé patrimonial, 
els titulars en som tots. És la nostra 
història i cap particular civil ni 
religiós té dret a deixar destruir el 
nostre patrimoni per pura deixade-
sa escudant-se en un dubtós títol 
de propietat. Els guardians que 
això no passi hem de ser cada un 
de nosaltres, que hem d’exigir als 
nostres alcaldes que es facin seu el 
patrimoni de cada poble. Totes les 
pàgines web de tots els ajuntaments 

del país haurien de tenir un apartat 
que digui “Patrimoni”, on s’indiqui 
la història, on hi hagi la geolocalit-
zació i on s’expliqui com es pot fer 
per visitar-lo. 

Els alcaldes no poden fer res si els 
ciutadans no ho demanen i la Dipu-
tació no farà res si no ho demana 
l’alcalde, les altres institucions civils 
són tan lluny que, sincerament, s’hi 
pot comptar poc. Pel que fa al bis-
bat, fins al moment el que ha fet més 
ha estat nosa, dificultant restaura-
cions i visites en nom d’un suposat 
dret de propietat que si continuen 
exercint d’aquesta manera val més 
que no tinguin. Esperem que enten-

guin aviat que han de ser part de la 
solució i no del problema, així els 
podrem nomenar en majúscula. 

Pel que fa a nosaltres, hem de saber 
que si no fem les coses, les coses 
no es faran. Allà fora no hi ha ningú 
que pugui suplir l’esforç de cada un 
de nosaltres. En el cas de Vila-robau, 
per aconseguir restaurar-ho han 
calgut la Remei, en Max i en Jordi, 
si aquests tres han pogut fer això, 
imagineu que poden fer tots els 
habitants del municipi i del país.

Els somnis són possibles.

Jordi Mestre i Vergés
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LA RESTAURACIÓ DEL RELLOTGE DE 
SOL DE SANT MIQUEL DE VENTALLÓ
Sota el rellotge de sol malmès va aparèixer l’original de l’església (1673), un dels més antics 
conservats en les comarques gironines.

A raó de la publicació de l’any passat 
sobre el rellotge mecànic del campa-
nar, els ulls se’n van anar cap al rellot-
ge de sol en mal estat del carrer de 
l’església de Sant Miquel de Ventalló.

Moment de l’aparició dels ànecs sota la capa de morter.

Estat inicial del rellotge.

Un grup de ventallonins ens vam 
anomenar amics del patrimoni de 
Ventalló i vam impulsar una col·lecta 
en la Parròquia, una recollida 
d’aportacions entre els veïns i, amb 
la col·laboració del Vedat de caça i, 
sobretot, de l’Ajuntament, vam recollir 
els 4.213,83 euros que va costar la 
restauració del rellotge de sol. La 
col·laboració gratuïta d’Obres Venta-
lló, Obres Vila-robau i de T3-Treballs 
Tècnics i Territorials van ser impres-
cindibles.

La restauració

La feina de restauració es va contrac-
tar a 4 restaura SL. d’Imma Brull i Nuri 
de Toro, que hi van treballar del març 
al juny.

Inici de les obres amb la bastida muntada.
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Quan es va poder treballar dalt la 
bastida es va observar que a mitjans 
del s. XIX s’havia fet un rellotge amb 
una capa de morter sobre un de més 
antic, del que apareixien figures com 
un ànec en les zones malmeses. Es 
va decidir documentar i retirar el 
rellotge de sobre per veure l’estat de 
conservació de l’antic.

La sorpresa va ser quan el rellot-
ge amagat es va identificar com 
l’original de la construcció de 
l’església (últim quart del s. XVII) i 
es conservava gran part de la corba 
de les hores i alguns dibuixos. Es va 
optar per retirar el rellotge de traces 
neoclàssiques del s. XIX i restaurar 
l’antic del s. XVII.

El resultat, després de la restauració i 
les traces que en quedaven.

Es conserva un ànec (en el morter se 
n’intuïen uns altres) i una creu llatina 
sobre un pedestal. Hom podria 
interpretar els ànecs com la impor-
tància de la Bassa i el pedestal com 
a identificador de la creu de terme 
(Ventalló s’havia erigit en parròquia 
independent el 1606). Rellotge del s. XVII restaurat, un dels més antics conservats.

Francesc Palomera i Auquer i Salvi Puigbert i Costal, arquitecte

Analitzat amb Eduard Farré, el rellotge 
antic, fixat el migdia solar, té un des-
fasament de 23 minuts al matí i d’una 
hora i 13 minuts a la tarda en els casos 
més desfavorables. Per tant, estava 
mal fet, però com que no tenien cap 
comparació, la vida continuava igual.

A finals del s. XVIII (1790-1798) es 
va construir el campanar de torre a 
l’església i s’hi va posar el rellotge 
mecànic. Llavors es va veure que el 
rellotge de sol no era puntual. Mig 
segle després, aproximadament, es va 
refer el rellotge de sol, amb una 
estètica neoclàssica i amb un fun-
cionament precís. Per la coincidència 
dels morters, probablement en el ma-
teix moment, es van ampliar els dos 
grans finestrals a migdia del temple.

Aquest any hem començat a mirar el 
rellotge de sol de l’església de Sant 
Vicenç de Valveralla, per veure si amb 
els veïns i la parròquia podríem orga-
nitzar una acció similar.

La puntualitat del rellotge 
del s. XVII

El s. XVII, el concepte de temps era 
molt diferent, el sol marcava la vida, 
però les hores era un concepte eteri. 

Treball durant la restauració.
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Part inferior de la creu de la col·lecció 
Serramitjana-Roca.

Detall escut de datació del peu de 
la creu (1571).

Salvi Puigbert i Costal, arquitecte

LA CREU DE TERME DE VENTALLÓ
La creu de terme és una creu monumental, tradicionalment de pedra, que s’ubicava 
prop de l’entrada de les poblacions, l’origen és incert, però sembla lligat a l’existència 
d’una parròquia.

Actual creu de terme del Pedró. 
Foto: ramon Gallard

Actualment, la creu de terme de 
Ventalló és al Pedró. És una creu 
metàl·lica, probablement, posterior 
a la Guerra Civil (1936-1939). Però 
havia existit una creu de terme més 
antiga de pedra, suposem erigida en 
el mateix Pedró, que probablement 
va ser enderrocada durant els primers 
anys de la Guerra Civil. No es conei-
xen veïns que en tinguin records.

Algunes restes d’aquesta creu es 
guardaren en cases del poble. Part de 
la meitat superior de la creu estava a 
Can Ferriol, on també hi ha un tram 
de columna que podria ser el suport. 
La part inferior va acabar a la col·lecció 
d’en Pere Serramitjana i la Paquita Roca.

La creu, d’estil gòtic tardà, fa aproxi-
madament un metre d’alçada i està 
datada l’any 1571. La data és curiosa, 
perquè Ventalló no es va erigir en 
parròquia fins al 1606, abans era su-
fragània de Sant Vicenç de Valveralla. 

Part superior de la creu, avui conservada a la casa del Delme.

Aquest any, la Sra. Rosa Ferrer (vídua 
de Josep Costal de Can Ferriol) i 
la família Roca, han fet donatiu a 

l’Ajuntament de Ventalló d’aquestes 
restes que, una vegada restaurats, es 
col·locaran en una plaça de Ventalló.
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LES PINTURES DE L’ESGLÉSIA 
PREROMÀNICA DE SANT ANDREU 
DE VILA-ROBAU
A Vila-robau es conserven dues esglésies, l’antiga del s. X, sense culte, i la del s. XVIII, 
actual parròquia, on fou traslladada l’advocació de Sant Andreu.

Sant Andreu Vell, situada entre mit-
geres del nucli antic, és una petita 
església preromànica d’una sola nau, 
amb absis de ferradura i dues cape-
lles laterals afegides posteriorment, 
probablement al s. XVI. Va ser una 
capella agregada a la parròquia de 
Sant Genís de Palol, més tard com-
partí parròquia amb Sant Mori, fins a 
segregar-se com parròquia indepen-
dent al s. XVIII.

La necessitat d’una església més 
gran al s. XVIII, va confrontar amb la 
impossibilitat de fer-la en el reduït 
espai del nucli antic i es va construir 
als afores del poble (avui Plaça Sant 
Andreu) l’any 1721. 

En la paret de migdia de l’antiga 
església es va conformar o ampliar la 
rectoria l’any 1770, restant el cemen-
tiri en ús fins ben entrat el s. XX. 

Així, l’església es va utilitzar primer 
de capella lligada a la rectoria i, més 
tard, com a magatzem i corral.

Destaca de l’església el singular i 
primitiu campanar d’espadanya sobre 
l’arc de l’absis i les restes, molt 
malmeses, de pintures murals, algu-
nes de les quals són romàniques.

El 2015 es van refer els teulats i, pos-
teriorment, es va demanar pressupost 
per estudiar i restaurar les pintures, 
que pujava la quantitat de 31.680,37 
euros. La dificultat per a la concessió 
d’ajudes i subvencions va portar a 
organitzar una visita amb periodistes 
i historiadors a principis d’any. 
El gran ressò mediàtic de les quei-
xes va ajudar al fet que la Diputació 
de Girona aportés una gran quan-
titat dels fons per a la restauració 
de les pintures, que completarà 
l’Ajuntament de Ventalló.Façana de l’església vella.

Jordi Guixeras i López, arquitecte

Vista interior de l’absis de l’església vella.

Campanar d’espadanya sobre l’arc de l’absis, 
un dels més singulars de Catalunya.

Pintures murals: Cortinatge, probablement 
romànic.

Pintures murals: Detalls molt ben conservats.

Alhora, l’Ajuntament ha aconseguit 
una cessió d’ús de l’edifici del Bisbat i 
ha encarregat els estudis previs (do-
cumentals, tècnics i arquitectònics) 
per a la restauració de l’església.
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1 Campillo, X. El llibre dels camins (2010). Esquema del camí ral sobre ortofotografia de Google Earth.

El traçat aproximat del camí a Ventalló es mostra en el següent plànol: 

Salvi Puigbert i Costal, arquitecte

EL CAMÍ RAL DE VENTALLÓ
Unes antigues escriptures de Can Baguer dels Masos, anteriors als Registres de la Propietat, 
ens han permès determinar una part de l’antic camí ral de Ventalló. En aquest mateix arxiu es 
conserven els documents d’expropiació de la carretera de l’Arbre Sec a Banyoles, de 1907.

El “camí ral” o “camí reial” eren camins 
de llarg recorregut que, normalment, 
passaven fora dels nuclis. Podríem 
dir-ne les “carreteres generals” des de 
l’edat mitjana fins 
a finals del s. XIX. 

A principis del s. XX, amb la nova xarxa 
de carreteres de l’Estat, alguns trams 
es van sobreposar als antics camins, 
altres van desaparèixer, substituïts per 
les noves carreteres rectilínies amb 
plataners als costats i la resta van 
quedar integrats en la xarxa de camins 
rurals de cada municipi.
“A l’edat mitjana i fins al Decret de 
Nova Planta, per mitjà dels usatges, 
els camins públics eren propietat del 
monarca i gaudien de la seva protecció, 
d’on prové la denominació de “camí 
reial” o “camí ral” aplicada, encara avui 
en dia, als antics camins públics.” 1

Veiem que era bastant similar a 
l’actual carretera GI-624 i GI 623, i per 
això durant l’expropiació es va bes-
canviar el terreny del Camí Ral pel de 
la carretera en molts casos. Queden 
diversos trams (Camí dels Miran-
dells, darrere l’antic pou de l’aigua) 
i els trams de camí a Valveralla que 
connectava amb l’actual carretera de 
l’Arbre-Sec a l’Armentera. El col·legi 
de Ventalló (1930) es va construir 
sobre el traçat de l’antic camí.

El camí Ral provenia de Colomers, 
Vilopriu i Valldevià i seguia cap a 
l’Armentera, suposadament sota la 
carretera actual, però les modifica-
cions del Riu Fluvià i del Rec de Molí 
no permeten fixar un traçat fiable.

Roberto Robert y Surís (Conde de Serra i Sant Iscle, 
Barcelona, 1851 – Torroella de Montgrí, 1929) fou 
un diputat per Torroella de Montgrí a les Corts de 
Madrid pel Partit Conservador des de 1891 fins a 
1907 i senador vitalici a partir d’aquest any. 
Ell presentà i promogué l’estructura de carreteres 

a les nostres contrades, entre les quals, la carretera 
de l’Arbre Sec a Banyoles, que són avui, al nostre 

municipi, les carreteres GI 624 i part de la GI 623. Després de 
la construcció de la carretera (1910) l’Ajuntament li dedicà el carrer ‘Conde 
de Serra y Sant Iscle’, que corresponia a l’actual carrer de la Font Peregrina 
d’accés als Masos de Ventalló. La seva residència a Barcelona és coneguda 
com a Palau Robert.
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Moments finals de la construcció del pont. Foto: arxiu PalomEra

El pont, avui en dia.

31 ANYS DEL PONT NOU 
SOBRE EL FLUVIÀ
L’antic pont de la carretera de Figueres sobre el Fluvià, construït al 
començament del segle XX, va ser dinamitat al final de la Guerra Civil, durant 
la retirada de l’exèrcit republicà, el febrer de 1939. Encara ressonen històries 
dels avis sobre la gran explosió en què els trossos de pont van malmetre 
els teulats de Valveralla.

Francesc Palomera i Auquer i Salvi Puigbert i Costal, arquitecte

Acabada la Guerra es va construir un nou passallís sobre 
el riu. Ho va fer en Tomàs Vila de l’Arbre-Sec els anys 
1940-41. Aquest passallís era molt baix i  les vingudes 
del riu solien sobrepassar-lo.

En les inundacions del 3 d’octubre de 1987, els ulls del 
pont es van tapar amb la brossa que baixava amb la 
riuada i va actuar com una presa, va retenir i va fer pujar 

Inauguració del pont pel conseller d’Obres Públiques, Sr. Joaquim 
Molins, acompanyat dels alcaldes de Ventalló  Sr. Francesc Palomera 
i de Torroella de Fluvià, Sr. Pere Moradell. rEtall: arxiu PalomEra

el nivell de l’aigua. Això va accentuar l’afectació de les 
inundacions a Valveralla i l’Arbre-Sec, entre altres indrets.
Es van succeir les reclamacions dels ajuntaments, dels 
pagesos i dels veïns afectats. 

Tres anys després, el 29 de juny de 1990, s’inaugurava el 
nou pont, que ha arribat fins als nostres dies, tot i les mo-
dificacions de la carretera.
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LA NOVA FARMÀCIA DE VENTALLÓ
Hola, sóc en Pau, llicenciat en Farmàcia per la Universitat de Barcelona (UB) i 
diplomat en Sanitat de Pública per la Universitat de Girona, entre altres estudis 
que he cursat, i sóc el nou farmacèutic de la farmàcia de Ventalló, situada a l’Arbre 
Sec, just a l’antiga carretera C-31 que comunicava els pobles de Torroella de Fluvià, 
Ventalló i Viladamat. Com ja sabeu, la població de Ventalló, i, per tant, la farmàcia, 
pertany a l’Àrea Bàsica de Salut de l’Escala.

Des d’aquest d’any 2022 dirigeixo i 
administro la farmàcia de Ventalló 
amb la finalitat de donar el millor ser-
vei farmacèutic a la població i pobles 
veïns dins de l’àmbit de la farmàcia 
rural, la qual cosa és més difícil del 
que sembla, ja que la majoria de 
laboratoris no ens tenen en compte i 
s’ha de lluitar més del que és habitual 
per donar un bon servei de proximi-
tat i, sobretot, de protecció de la salut 
perquè a certs laboratoris de vegades 
no saben apreciar del tot la nostra 
tasca per les nostres dimensions de 
població.

L’objectiu meu, com a farmacèutic, 
és que la farmàcia de Ventalló pugui 
donar tots els serveis que siguin pos-
sibles i a una màxima qualitat, anar 
creixent aquests serveis i aquesta 
protecció de la salut dels habitants de 
Ventalló i rodalia, i de mica en mica 
farem i donarem més serveis de salut.

Aquest any de covid i postcovid es 
va intentar donar d’alta al Col·legi 
de Farmacèutics per poder fer el 
TAR (Test d’Antígens Ràpid), però no 
va ser possible, perquè el període 
d’inscripció estava tancat quan jo vaig 
agafar la farmàcia, però, en canvi, sí 
que vàrem poder fer el Programa de 
Detecció Precoç de Càncer de Còlon 
i Recte, cosa que com a farmacèutic 
de la zona vaig estar molt content de 
poder participar i fer partícip al poble 
i la seva gent en aquest cribratge de 
la malaltia. 

No només s’ha fet el Programa de 
Detecció, sinó que també vàrem par-

ticipar, juntament amb gent del poble 
i rodalia i l’Ajuntament de Ventalló, en 
enviar material sanitari cap a Ucraïna 
i la gent que pateix la injustícia d’una 
guerra.

Hem recuperat el SIGRE, que és el 
punt de recollida selectiva de medica-
ments caducats i envasos per protegir 
el medi ambient.

Des de la farmàcia de Ventalló us 
animo a cuidar-se i protegir la salut 
individual i col·lectiva per bé de 
tothom, amb la qual cosa teniu un 
número de WhatsApp i telèfon mòbil 
a la vostra disposició per a qualsevol 
encàrrec, dubte, pregunta i necessitat 

que es pugui ajudar des de l’oficina 
de farmàcia de Ventalló. Aquest te-
lèfon és el 675 858 948 i la pàgina de 
l’Instagram de la farmàcia en la qual 
també es poden fer arribar preguntes 
és @Farmaciadeventallo. Funcio-
nen i es dóna servei, àdhuc amb la 
farmàcia tancada i fora de l’horari 
d’obertura de l’oficina per estar més a 
prop de tots i totes. 

Per a qualsevol cosa que us pugui 
ajudar respecte a la vostra salut resto 
a la vostra disposició a la farmàcia de 
Ventalló en l’Arbre Sec.

Pau Quirante
Farmacèutic de Ventalló
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Naixements

Casaments

Hola! Sóc l’Arlet Martí Morales. Vaig néixer el 23 
d’agost de 2021. Ara fa un any que he revolucionat 
Can Justa. Sóc molt riallera i faig anar de bòlit a pares, 
avis i tiets. M’anireu coneixent pel carrer dels Masos!

21 de setembre 2021. Mariona Mill i Josep Baguer, 
una de Ventalló i l’altre dels Masos. Ens ha fet molta 
il·lusió. Ha sigut un casament molt familiar, el jutge 
de Pau en Miquel Roca, ens va obsequiar amb una 
cerimònia civil entranyable i el llac estava preciós! 
També vàrem fer una festa pels nostres amics més 
íntims... Molt contents!

Som l’Anna Tormo i l’Albert Pedret. Ens vam casar 
el 20 d’agost! Vam arribar a Ventalló l’any 1995 i ens 
sentim molt orgullosos de formar part d’aquest poble 
durant tots aquests anys. Gràcies per l’acollida que 
sempre hem rebut.  Esperem continuar formant part 
molts anys més de la família ventallonina i gaudir 
d’aquest poble que per a nosaltres ja és casa nostra.

La Matilda va néixer el 23 de setembre de 2021 i 
creix  feliç amb la seva mare i el seu pare a “Ca la 
Maria Batlle”, dels Masos de Ventalló.



Festa Major 
de Ventalló 2022

ORGANITZA:

Ajuntament 
de Ventalló

COL·LABOREN:

DIJOUS 29 DE SETEMBRE 

12 h   Ofici solemne 
   amb l’acompanyament de la cobla La Cervianenca

DIVENDRES 30 DE SETEMBRE

21.30 h   Teatre al pavelló. Separades

DISSABTE 1 D’OCTUBRE

17 h   Animació infantil al parc de la bassa 
   amb Els Atrapasomnis
19 h   Parc de la bassa Ballada de swing 
   amb Aya & The Junpin’ Cats
21 h   Zona de Food trucks al pavelló 
   amb concert de jazz de Junpin’ Cats
23 h   NIT JOVE 
   amb la Wassa, The Serial Killerz i DJ Animal

DIUMENGE 2 D’OCTUBRE

XXX Edició de Fira de l’oli 
Inauguració oficial a les 11 h
Durant la fira hi haurà un espai de promoció 
de productes artesans dels firaires i un tast d’oli

12 h   Vermut musical a la bassa amb Enda Band Trio
12.30 h   Sardanes a la plaça major amb La Rosaleda
17 h   Sardanes al parc de la bassa amb La Rosaleda
18 h   Música brasilera a la plaça Major amb Brazilian Band
19 h   Concert i ball de fi de festa al pavelló 
   amb l’Orquestra La Rosaleda


