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Carta de l’alcaldessa

AJUNTAMENT DE
VENTALLÓ

M. Remei Costa Reig
Alcaldessa de Ventalló

Benvolguts veïns i veïnes,

De nou ens trobem a les portes de la 
festa major, i amb l’anhel que tot aquest 
període de pandèmia pugui formar part 
del passat i no del present. 

Malauradament, això no és així, i de nou 
hem d’afrontar una festa amb limitacions i 
restriccions.  

Us oferim un programa de festa adaptat 
al moment que estem vivint, a fi de 
poder gaudir de la festa major, amb la 
responsabilitat de no formar part del 
problema sinó essent-ne la solució. 

Amb això només em queda desitjar-vos 
el més important: salut per a tots i totes 
i bona festa major.
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INFORMACIÓ MUNICIPAL

EQUIP DE GOVERN (JXV)

OPTIMISME 
I COMPROMÍS

PROJECTES INMEDIATS

• L’escola nova de Ventalló.

• Substitució del fibrociment en la xarxa d’obra pública 
de Ventalló i remodelació de les places. 

• Millores ambientals per a Pelacalç i Mas Gros.

EL CALVARI DE L’ESCOLA DE VENTALLÓ, 
CAMINEM CAP A L’ESPERANÇA

Tots sabem que el camí de l’administració és feixuc, això 
ho sabíem, però el que mai ens podíem imaginar és que el 
camí fos tan tortuós.

No ens entra al cap com han transcorregut els 
esdeveniments.

En el seu moment, la documentació i els tràmits que es 
van iniciar l’any 2006 i van concloure amb l’adjudicació de 
l’obra el 20/10/2010. 

El que és del tot inconcebible és com vam arribar a l’any 
2018 i que des dels Serveis Territorials d’Ensenyament no 
sabessin res del projecte.

Com pot ser que els canvis de càrrecs públics i els balls 
polítics puguin deixar un poble i les seves famílies sense 
escola nova.

L’Ajuntament de Ventalló no es cansarà mai de demanar 
al Departament el que se li ha vist negat durant tant 
temps. I sempre estarà al costat de les famílies en les seves 
reivindicacions. I arribarem fins on hàgim d’arribar a fi de 
poder tenir d’una vegada per totes la nostra anhelada 
escola nova.  

  
Continuarem demanant, exigint i reivindicant el temps que 
calgui al costat de les famílies la injustícia que s’ha fet amb 
el poble de Ventalló.

RENOVEM EL CENTRE 
DE VENTALLÓ

Una altra obra que afrontem és la substitució del 
fibrociment de la xarxa d’aigua pública de Ventalló i la 
remodelació de les dues places que configuren el nucli 
antic. Aquesta obra la volem fer en dues fases, una que 
afecta el nucli de les places que començarà aquest hivern 
i l’altra que afectarà el carrer Reravalls i carrer del Pou, 
centrant-se en el contorn del nucli de Ventalló i acabant 
amb la renovació del paviment de tot el poble.

MILLOREM EL SANEJAMENT DE PELACALÇ 
I MAS GROS. I APORTEM SOLUCIÓ AL 
PROBLEMA DELS CONTENIDORS AL CARRER

Pel que fa a les millores ambientals de Pelacalç i el 
nucli del Mas Gros, se centren en dos elements, primer 
l’actuació a la depuradora dels veïnats, convertint-la en 
estació de bombeig, al connectar-la a la depuradora 
d’Albons, on es farà el tractament de les aigües residuals. 
I juntament amb això, volem crear un únic punt de dipòsit 
de deixalles a la zona de restes vegetals, per retirar tots els 
contenidors dels carrers del veïnat i així poder oferir una 
imatge més polida del veïnat i evitar les molèsties d’olors, 
brutícia i sorolls als veïns.

Aquesta deixalleria estarà supervisada amb càmeres i 
l’accés serà com a la deixalleria municipal, amb una targeta 
personal.

Havent sobrepassat l’equador d’aquest mandat, afrontem 
els anys que ens queden amb la il·lusió de tot el que tenim 
per davant. Després del temps d’inestabilitat sanitària que 
hem passat, tenim a les nostres mans construir el projecte 
que havíem pensat per a Ventalló. I així ho farem, amb 
optimisme i compromís.

Equip de govern

Havent sobrepassat l’equador 
d’aquest mandat i afrontem els anys 
que ens queden amb la il·lusió de tot 
el que tenim per davant
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INFORMACIÓ MUNICIPAL

GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA VENTALLÓ (ERC)

EMERGÈNCIA CLIMÀTICA: 
TAMBÉ VA AMB TU

El nostre model de consum (i de vida) 
està destruint el món que habitem i 
fa temps que anem tard per capgirar 
molts aspectes del nostre dia a dia 
(consum, mobilitat, energia, gestió 
dels residus, etc.) per intentar pal·liar 
els efectes del nostre pas pel planeta.

Un dels efectes directes de la nos-
tra manera de consumir és l’elevat 
volum de residus que generem. Si 
bé el primer aspecte en el qual ens 
hauríem de centrar és la reducció 
d’aquesta quantitat (consum res-
ponsable, de proximitat, etc.), avui 
volem parlar-te de com els gestionem 

un cop els hem generat. Perquè, en 
aquests moments, no podem eludir la 
responsabilitat individual que tenim 
sobre tots i cadascun dels residus 
que generem. Hem de tenir present 
que les taxes que paguem són per 
la seva gestió (contenidors, sistemes 
de recollida i tractament, valorització, 
deixalleries, etc.); com i on els dipo-
sitem és responsabilitat de cadascun 
de nosaltres.

Des del grup municipal d’Esquerra 
Ventalló donarem suport a l’equip de 
govern en la implantació del sistema 
de recollida de residus porta a porta 

D’un temps ençà, els titulars sobre la situació d’emergència climàtica que vivim 
omplen pàgines i minuts als mitjans de comunicació (sequeres, increment de 
la temperatura del planeta, fenòmens meteorològics cada vegada més extrems...). 

que tan bons resultats ha donat en 
poblacions veïnes com ara Verges 
(que va passar d’un volum de reci-
clatge del 35% al 90% en el primer 
any de funcionament del sistema); 
però, mentre aquest sistema no 
s’implanti, volem demanar-te la teva 
col·laboració per millorar el sistema 
de gestió actual. Un conjunt de ges-
tos quotidians que no et costarà gens 
integrar al teu dia a dia i que tindran 
un efecte beneficiós per al medi am-
bient i, de retruc, per a la teva qualitat 
de vida i la dels teus.

Grup Municipal Esquerra Ventalló
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Incendi de Ventalló
El dissabte 24 de juliol, a la tarda, es va iniciar de forma 
molt activa i descontrolada un incendi a la zona coneguda 
com el Forn, al municipi de Ventalló. Aquest incendi –que 
es va estendre ràpidament i de forma violenta, sobretot, 
per la tramuntana– va saltar la carretera i es va dirigir 
cap a les Olives, Garrigoles i Vilopriu. De fet, la majoria 
d’hectàrees cremades van ser en el terme municipal de 
Vilopriu. En total, i finalment, l’incendi, va calcinar 34,33 
hectàrees, de les quals 18,59 hectàrees van correspondre 
a terreny forestal, 15,51 hectàrees de terreny agrícola i 
0,23 hectàrees de sòl urbà, segons van informar els agents 
rurals. D’aquestes hectàrees cremades, 21,58 van corres-
pondre a Vilopriu i 12,75 a Ventalló.

Malgrat les condicions adverses de temperatura, vent, 
sequera i la gran quantitat de pinedes amenaçades, 
l’extinció va ser facilitada per la no simultaneïtat d’altres 
incendis importants, una estratègia d’extinció encertada i 
la col·laboració de pagesos de Ventalló i de pobles veïns 
llaurant els camps del voltant del foc, a més, evidentment, 
pel treball dels bombers, ajudats per les ADF.

Cal recordar que les ADF (Agrupació de Defensa Forestal) 
són agrupacions formades per propietaris forestals i els 
ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial. Tenen 
com a finalitat la prevenció i la lluita contra els incendis 

NOTÍCIES

forestals. Per això, l’ADF col·labora i realitza programes de 
vigilància d’incendis, promou campanyes de sensibilització 
i divulgació, porta a terme plans de prevenció, de xarxa 
de camins i punts d’aigua. També participa activament en 
l’extinció d’incendis forestals.

La voluntat d’organitzar-se de tots els municipis que 
conformen el Puig Segalar en una sola ADF, per poder de-
fensar el massís del Puig Segalar en el seu conjunt, ve de 
lluny, ja que prèviament hi havia hagut dos intents fallits, 
els anys 2008 i 2012. Aquest any, però, s’ha formalitzat i 
actualment en formen part tots els municipis: Garrigoles, 
Verges, la Tallada d’Empordà, Albons, Viladamat i Ventalló.

Per altra part, s’ha de tenir un reconeixement per a tots 
els propietaris que estan gestionant les seves pinedes 
tallant els pins adults i desbrossant el sotabosc, i també a 
l’Ajuntament, per les actuacions que porta a terme arran-
jant els camins i les franges perimetrals.
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Els Reis de l’Orient
Tot i les complicacions que la covid-19 ens ha portat, la nit 
del 5 de gener vam poder rebre a Ses Majestats els Reis 
d’Orient a la plaça de l’Ajuntament. Tots els nens i nenes 
van saludar a Ses Majestats i van donar les seves cartes als 
Patges Reials. Els Reis van estar molt agraïts amb tots els 
infants que els van rebre i amb l’entorn preparat: repartiren 
caramels, regals, bons desitjos i un adéu fins a l’any que ve.

ACTIVITATS
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APLEC DE LA MARE DE DÉU 
DE L’OM, 2021 
Malgrat les restriccions sanitàries degudes a la pandèmia pel virus de la covid-19, 
un gran nombre d’amics i devots de la Mare de Déu de l’Om celebraren, amb molta 
participació, la festa anual a la patrona el passat 15 d’agost.

Per segon any consecutiu, amb mas-
careta i totes les mesures de sanitat 
establertes al nostre país, es portaren 
a terme els dos actes previstos, missa 
i concert de sardanes, de l’aplec 
XXXIII a la Verge de l’Om, Senyora 
del santuari marià del mateix nom en 
el nostre terme municipal. Aquests 
actes s’emmarquen anualment dins la 
festa major de Pelacalç i s’organitzen 
sota la iniciativa dels Amics de l’Om, 
el patrocini de l’Ajuntament i la 
col·laboració d’algunes firmes comer-
cials. 

A les deu del matí, al redós de 
l’arbreda davant del santuari, mossèn 
Joaquim Giol, rector de Ventalló i de 
l’Armentera, celebrà l’ofici solemne 
acompanyat en els cants pels onze 
components de la Cobla Ciutat de 
Girona, que després va oferir el con-
cert de sardanes. Als actes hi assistí 
l’alcaldessa del municipi, Remei Costa.

Davant la impossibilitat de ser balla-
des les sardanes, mesura per evitar el 
contagi entre els assistents, l’audició 
es féu en concert. És la primera vega-
da en trenta-tres anys que així es feia. 
L’any 2020, primer any de pandèmia, 
no fou possible ni fer el concert, sols 
la celebració de la missa.

També aquesta vegada fou la primera 
que s’anunciaven i es presentava cada 
sardana. Aquesta tasca s’encarregà a 
la Mercè Planas, de Banyoles, mestra 
jubilada i locutora de llarga trajectòria 
en el món sardanista, primer a la seva 
ciutat natal amb l’edició radiofònica A 
cobla plena, i després a Salt, en l’espai 
Temps de sardana. 

ACTIVITATS

Les capçades dels plàtans a l’esplanada del Santuari: l’ombra benefactora 
que cada 15 d’agost ens acull i ens empara.

El repertori del concert, adient i variat, 
i enguany amb regust d’amistat i 
record, va ser escollit per Ramon Icart 
de Pelacalç que, juntament amb Narcís 
Isern de Montiró, s’encarreguen, cada 
any, de la celebració de la festa. 

Tots els actes que es realitzen a l’Om es 
troben al Facebook Amics de l’Om, ges-
tionat per Clara Costa i Cros, grup cada 
cop més nombrós de persones que es-
timen el Santuari, tant veïns dels nostres 
pobles com de llocs més allunyats. 

L’ordre d’interpretació de les sardanes 
del concert fou: 

1 La Vall de Ribes, de Josep Coll 
Ferrando.

2 L’amic Carles, de Joaquim 
Hostench i Duñabeitia. Dedicada el 
1991 a Carles Pous Puig, que morí 

el 21 de maig d’aquest any, havent 
deixat una llarga trajectòria a l’Escala 
vers la sardana com a monitor 
durant més de quaranta-cinc anys, 
cofundador de l’Agrupació de 
Trobades Infantils de les comarques 
gironines, impulsor de l’aplec de 
l’Escala i de la recuperació dels de 
Cinc Claus i de Sant Martí, a més 
d’arxiver i recol·lector de particel·les 
de l’Agrupació Sardanista Avi Xaxu, 
de la qual en fou cofundador i 
president. 

3 El saltiró de la cardina, de 
Vicenç Bou Geli.

4 Ventalló, de Francesc Mas Ros, 
escrita el 1961 i dedicada al nostre 
poble. 

5 Mariona, de Josep Saderra i 
Puigferrer.
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FACEBOOK: 
Amics Santuari Om

CORREU ELECTRÒNIC: 
amicsdelom@gmail.com

ACTIVITATS

La Cobla Ciutat de Girona amb Mercè Planas, presentadora del Concert.

Mossèn Giol en un moment de l’acte litúrgic.

6 D.O. Montiró, de Martí Fontclara 
Palomeras. Estrenada el 2017 a 
l’Aplec de Celrà, dedicada a Narcís 
Isern Colom, membre dels Amics 
de l’Om.

7 Les noies de la costa, de Josep 
Vicens Juli, el reconegut compo-
sitor Avi Xaxu, al qual l’Escala ha 
recordat enguany amb diverses 
celebracions amb motiu dels 
seixanta-cinc anys de la seva mort.

8 Claustres de Sant Domènec, de 
Jaume Bonaterra Dabau. Dedicada 
al claustre romànic del convent 
d’aquesta advocació a Peralada. 

9 Els rossinyolets de l’àvia, de 
Lluís Pujals Carretero. 

10 A la mare de Déu de l’Om, 
d’Enric Vilà Armengol. Composta 
el 1989, una de les darreres que 
aquest músic va escriure i que cada 
any es toca a l’aplec en homenatge 
al santuari i com a cloenda. 

Finalment, la Cobla Ciutat de Girona, 
molt aplaudida durant tot el concert, 
obsequià els assistents amb la sardana 
d’Enric Morera Viura La Santa Espina, 
composició que des d’aquests dos anys 
de pandèmia conclou tots els concerts 
de sardanes que es fan al país. 

Francesc Villegas
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EL DÈFICIT FISCAL 
DE CATALUNYA A FAVOR 
D’ESPANYA ÉS DE QUASI 20.000 
MILIONS D’EUROS ANUALS

ENTITATS ANC VENTALLÓ

Segons un estudi de l’economista, 
catedràtic d’Economia Financera i 
Comptabilitat, rector de la Universitat 
Pompeu Fabra i diputat al Parlament 
per Junts pel Sí el 2015, Oriol Amat, el 
dèficit fiscal ve de lluny i és excessiu: 
“Patim un important dèficit de finança-
ment i els ingressos de la Generalitat 
són insuficients. Això frena l’economia 
i perjudica el benestar dels catalans. 
Amb l’eliminació d’aquest dèficit fiscal 
tan important, Catalunya disposaria 
cada any de molts més recursos, la Ge-
neralitat generaria superàvit i en pocs 
anys podria cancel·lar tot el deute pú-
blic. En definitiva, els catalans paguen 
impostos suficients per gaudir d’uns 
comptes públics sanejats i d’un millor 
estat del benestar“ (Font: Revista del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya).

Per la seva part, el conseller 
d’Economia i Hisenda de la Generali-
tat de Catalunya, Jaume Giró, va afir-
mar aquest estiu a diferents mitjans 
de comunicació que el dèficit fiscal 
de Catalunya cal situar-lo, actualment, 
entre els 18.000 i 20.000 milions 
d’euros l’any. El conseller Giró, a més, 
va afegir que això no és una “cantare-
lla”, sinó una injustícia: “El Govern sap 
que tenim raó”. 

La veritat és que Catalunya ha estat 
dècades demanant fer públiques les 
balances fiscals de l’Estat espanyol, 
en nom de la transparència i, so-
bretot, per tal que quedés reflectit 
que el dèficit fiscal de Catalunya era 
injust i perjudica el desenvolupament 
econòmic i empresarial, els llocs de 
treball, el sistema sanitari, la xarxa de 

transports i comunicació, el sector de 
la cultura, el fons destinats a la inves-
tigació i recerca, el sistema educatiu...

De forma maniquea, però, hi ha 
alguns que, un cop ja s’han vist 
desarmats per l’evidència, titllen ara 
l’independentisme de no voler ser 
solidari amb altres territoris. La veritat 
és que, si alguna cosa és Catalunya, 
és solidària. Sempre, en tot moment, i 
en tota mena de causes. Però els que 
utilitzen aquest retret obliden que la 
base de qualsevol acció solidària és, 
per definició, voluntària i sempre pel 
volum que tu decideixis en relació 
amb les teves possibilitats. És a dir, no 
poses en perill la teva existència per 
realitzar un acte solidari. Decideixes 
lliurement fins a quin punt pots fer 
arribar la teva solidaritat (com més 
gran sigui millor) a qui ho necessiti 
sense posar en perill la teva econo-
mia. Catalunya, però, no té la sobira-
nia necessària per decidir-ho.

En un acte a l’Ateneu Barcelonès el 
mes de febrer de 2014, David Fernàn-
dez, en nom de la CUP, assegurava 
que “la solidaritat és una obligació 
moral, no una obligació jurídica en 
absència de sobirania política” i que 
“aquells que aporten, no han de 
quedar per sota del que han aportat”. 
Finalment precisava que “no accepta-
rem un pacte fiscal amb l’Estat, però 
sí un pacte d’entesa i de suport mutu 
amb la resta de pobles de l’Estat”.

En definitiva, tenim un problema 
de finances, i no perquè Catalunya 
no generi suficient riquesa per tenir 

un estat del benestar equiparable 
a qualsevol país europeu. Tenim un 
problema de finançament perquè 
la major part dels impostos que 
paguen les catalanes i els catalans no 
s’inverteixen a Catalunya, desaparei-
xen, s’esfumen, es perden en un Estat 
que, a més, no compleix les promeses 
d’inversió pública en infraestructu-
res i transports o deixa d’assumir les 
aportacions econòmiques que per llei 
està obligat a fer.

En opinió de l’Assemblea només sent 
un Estat propi, una república dins 
d’Europa, aconseguirem les eines 
necessàries que ens permetrà gestio-
nar lliurement els nostres recursos, 
mantenir una acció solidària coherent 
amb altres països o regions i créixer i 
avançar cap a una societat moderna 
del segle XXI.

Eines per avançar 
cap a la independència 

La secretaria general adjunta i porta-
veu d’ERC, Marta Vilalta, va assegurar, 
el passat mes de juliol, que l’executiu 
català plantejarà al govern espanyol, 
durant aquesta legislatura, el tema 
del dèficit fiscal i la infradotació en 
infraestructures. 

En aquest sentit, des de l’Assemblea 
s’ha instat al govern català a inclou-
re al seu pla de treball accions de 
sobirania econòmica, financera, fiscal 
i energètica, amb la implementació 
de tres estratègies que es conside-
ren “clau” per fer la independència. 
Es tracta d’una nova estratègia de 
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ENTITATS ANC VENTALLÓ

sobirania energètica, de sobirania fi-
nancera i de sobirania d’adjudicacions 
públiques.

Aquestes estratègies requereixen 
la creació d’un front institucional, 
una de les potes fonamentals per a 
l’embat amb l’Estat, juntament amb la 
mobilització popular i la projecció in-
ternacional. L’objectiu de l’ANC és que 
aquests tres fronts estiguin preparats 
i actuïn de manera complementària 
per assegurar l’èxit d’una declara-
ció d’independència efectiva, que 
hauria de produir-se durant aquesta 
legislatura, i per la via unilateral si 
fos necessari, després de la reite-
rada negativa de l’Estat espanyol a 
respectar el dret d’autodeterminació 
de Catalunya.

La sobirania energètica

Molts són els reptes energètics que, 
cada cop més, una societat moderna 
haurà d’afrontar. I, sense cap dubte, 
en els pròxims anys, anirà a més. 
Només cal observar què està succeint 
aquests darrers mesos a casa nos-
tra amb el constant augment de la 
factura de la llum. Som víctimes d’una 
política estatal, que, si volem corregir-
la, no podem, no tenim sobirania per 
fer-ho. Seguim lligats als interessos 
que comparteixen les grans compan-
yies elèctriques (als Consells de les 
quals hi ha importants personalitats 

del PSOE) i l’Estat espanyol (on go-
verna el PSOE). Quina paradoxa!

És bo recordar aquí com molts diri-
gents del Partit Popular, l’any 2005, 
davant l’OPA a Endesa afirmaven que 
seria millor que passés a mans ale-
manyes abans que catalanes. (Diario 
Público, 1 de febrer 2008).

Tenim un sistema energètic que no està 
a les nostres mans millorar-lo si no som 
un Estat. És enormement ineficient. De 
tota l’energia final disponible per usar, 
el 92% depèn de fonts no renovables, 
la qual cosa representa un enorme em-
pobriment del país, fent-lo depenent 
de les importacions de materials fòssils 
i nuclears. Alhora, emet quantitats im-
portants de gasos d’efecte hivernacle i 
genera residus radioactius, una enorme 
llosa per a les generacions que vindran. 

Des de l’Assemblea apel·lem al go-
vern català a contribuir al necessari 
i urgent capgirament energÈTIC que 
necessita el país per complir els com-
promisos internacionals i europeus, 
portant a terme una política pròpia 
d’extensió planificada d’energies re-
novables controlades des del territori, 
no subjecta a planificacions decidi-
des des dels consells d’administració 
d’empreses energètiques que respo-
nen als interessos de l’Estat espanyol, 
ajudant així a recuperar la sobirania 
social sobre l’energia.

La sobirania fiscal

Actualment la Generalitat tan sols re-
capta el 5,3% dels nostres impostos, 
bàsicament aquells que són propis 
de la Generalitat (grans establiments 
comercials, habitatges buits, actius 
no productius…) i aquells cedits 
per l’Estat espanyol (successions i 
donacions, patrimoni, actes jurídics 
documentats i transmissions patrimo-
nials). Són les engrunes. 

La resta, els grans impostos (IVA, IRPF, 
IS), els recapta l’Estat directament i en 
transfereix una petita part a Catalunya.

Fer sobirania fiscal significa pagar 
els impostos estatals, habitualment 
recaptats per la hisenda espanyola, 
a l’Agència Tributària de Catalunya 
(ATC). Qualsevol persona física o 
jurídica que pagui taxes a la hisenda 
espanyola pot fer sobirania fiscal i 
atorgar el cobrament d’aquests im-
postos a la Generalitat. Aquesta acció 
és totalment legal, ja que les diferents 
administracions de l’Estat actuen sota 
el principi de finestreta única. 

Per avançar cap a la independència 
de Catalunya la sobirania fiscal és una 
acció que ens permetrà anar prenent 
poder a l’administració espanyola i 
atorgar-lo a la catalana. La societat 
civil organitzada pot ser la clau per re-
forçar les nostres institucions i obligar-
les a estar més ben preparades cap a 
la ruptura amb l’Estat espanyol.

Des de l’Assemblea animem les 
persones assalariades, empreses, 
autònoms, entitats, sindicats, patro-
nals, partits polítics i administracions 
públiques, a apoderar el govern de 
Catalunya amb una acció tan simple 
com aquesta, però que pot arribar a 
ser molt efectiva.

El dèficit fiscal de Catalunya ha estat, només entre 2003 a 2016, superior a 207.000 milions d’euros.
Font: Diari El Punt avui, 11 DE gEnEr 2020

El dèficit fiscal de 
Catalunya ofega el nostre 
creixement econòmic
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La sobirania 
d’adjudicacions públiques

Bona part de les adjudicacions 
públiques dels països de la Unió 
Europea estan regulades per lleis de 
Brussel·les per les quals qualsevol 
empresa o persona d’un país europeu 
pot presentar-se, a més de, al seu 
propi país, a qualsevol altre país de la 
Unió Europea. Amb aquesta mesura 
es pretén trencar fronteres en matèria 
econòmica amb vista a enfortir un 
mercat únic. No cal dir que, per a 
l’adjudicació, entre altres moltes co-
ses, es té en compte que el sol·licitant 
tingui coneixement i experiència en 
la matèria i en el país on es presen-
ta a concurs. La iniciativa és bona, 
però, com és que recurrentment les 
empreses que acaben aconseguint les 
licitacions a Catalunya (i a tot l’Estat 
espanyol) són sempre les mateixes, 
les anomenades col·loquialment 
“llotja del Bernabeu”? 

En aquests grans projectes d’obra i de 
serveis les administracions públiques 
hi destinen anualment una gran 
quantitat de diners, però hi ha un 
reduït nombre d’empreses de l’Estat 
espanyol, normalment ubicades a 
Madrid, que es queden cada any 
amb la majoria dels projectes. Com 
és que no hi ha grans obres a l’Estat 
espanyol que acabin sent adjudicades 
a una empresa europea? La resposta 
és fàcil, l’Estat espanyol prioritza i be-
neficia les empreses espanyoles per a 
aquestes adjudicacions.

En aquest sentit, si l’Estat espanyol 
beneficia per raons d’Estat les seves 
empreses enfront d’altres empreses 
europees, per què Catalunya no pot 
actuar com un Estat defensant les 
empreses locals, prioritzant-les?

Des de l’Assemblea considerem que 
ha arribat el moment que, també 
en aquest àmbit, actuem com a un 
país normal, i reclamem que en les 
adjudicacions públiques es prioritzi, 

L’ASSEMBLEA MOBILITZARÀ EL PAÍS 
DE L’1 AL 3 D’OCTUBRE

L’entitat reivindicarà la victòria col·lectiva de l’1 d’octubre amb tres 
dies consecutius de mobilitzacions arreu del país.

Divendres 1 d’octubre, l’Assemblea convocarà un acte polític a la Cata-
lunya del Nord per reivindicar i reconèixer el seu paper en l’organització del 
referèndum. Un cop finalitzat l’acte, una columna de vehicles acompanyarà 
l’entrada de les urnes a Catalunya. Aquesta marxa acabarà a Figueres, on es 
farà un concert. Part d’aquestes urnes seran repartides arreu del país i, al 
vespre, s’organitzaran actes en aquelles poblacions on hi va haver accions 
repressives de l’Estat contra la població.

Dissabte 2 d’octubre, es duran a terme tres marxes simultànies per rei-
vindicar l’1 d’octubre i la independència, Començaran en diversos territoris 
dels Països Catalans i conclouran amb un acte polític de Sant Julià de Ramis 
a Aiguaviva; de Vinaròs a la Ràpita; i la tercera de Parada de l’Àngel (Llitera) 
a Lleida.

Diumenge 3 d’octubre, tindrà lloc a Barcelona un acte polític que reunirà a 
totes les organitzacions que van fer possible el 3 d’octubre.

Amb aquestes mobilitzacions, l’Assemblea reivindica el referèndum del Pri-
mer d’Octubre com una victòria col·lectiva, reconeix el paper de la Catalunya 
del Nord en el referèndum i fa un homenatge a les víctimes de la repressió 
exercida per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil l’1-O de 2017.

sempre dins del que ha estat
regulat per la Unió Europea, les 
empreses catalanes o, si fos el cas 
que l’oferta fos més convenient, a 
qualsevol empresa europea (in-
cloent-hi les espanyoles), sense que 
les adjudicacions estiguin subjec-
tes a acords entre els interessos 
de l’Estat espanyol i unes poques 
famílies històriques de la capital 
d’Espanya, en molts casos amb 
passats franquistes i de dubtosa 
trajectòria democràtica.

En qualsevol cas, l’ANC, que ningú 
s’equivoqui, segueix treballant i treba-
llarà sense descans per aconseguir, al 
més aviat possible, la constitució efecti-
va de Catalunya com un Estat indepen-
dent, l’única fórmula que pot fer pos-
sible que tots els seus ciutadans, sense 
distincions, gaudeixin d’un desenvolu-
pament econòmic modern, equiparable 
a Europa, que es correspongui amb 
l’esforç fiscal que realitzem. 

ANC Ventalló

Font: CErClE Català 
DE nEgoCis
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ENTITATS FC VALVERALLA

Aquesta vegada volem aprofitar aquest espai per 
solidaritzar-nos amb tota aquella gent que ha patit, 
d’una manera directa, les conseqüències de la 
pandèmia de la covid-19. 

AMB GANES DE 
TORNAR-NOS-HO 
A PASSAR BÉ

Des del FC Valveralla tenim clar que 
ens ha tocat viure uns mesos molt 
difícils i que no podíem ni imaginar. 
Aquest fet ens ha fet veure que hem 
de donar prioritat a aspectes de la 
vida que, segurament, donàvem per 
assentats i consolidats davant altres 
que poden ser més secundaris (salut, 
feina, família davant de l’oci, diversió i 
socialització).

Esperem que, amb la vacunació mas-
siva de tota la població, es puguin 
anar mitigant els efectes del virus i 
podem tornar a tenir, tots plegats, 
una vida (normal?) com ara fa dos 
anys. Segur que algunes mesures o 
comportaments adoptats en aquesta 
situació continuaran amb nosaltres 
i ens hi haurem d’habituar, però 
desitgem que això no ens faci menys 
feliços en el futur.

Des de l’equip de veterans intentem 
continuar amb la nostra activitat 
adaptant-nos, contínuament, a les 
mesures de seguretat adoptades en 
cada moment. Hi ha dies que ens ha 
sigut molt difícil poder quedar per fer 
un entrenament i d’altres que la rela-
xació de les mesures ens ha permès 
poder trobar-nos. 

Des de l’inici de la pandèmia hem 
jugat molt pocs partits. A març de 
2020 es va donar per acabada la lliga 
de veterans 2019/2020 i a octubre de 

Finalment, 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.

Salut per a tothom.

FC Valveralla

2020 vam començar la 2020/2021, de 
la qual només vam poder jugar dos 
partits fins al dia d’avui. Ara comença-
rem la nova temporada que sembla 
que podrà tenir continuïtat i esperem 
que la cosa no es torci.

Estem animats a tornar a tenir un bon 
grup de persones per tirar endavant 
el nostre projecte. Hi ha gent que ens 
ha deixat per circumstàncies vàries 
i estem intentant incorporar-ne de 
nova per poder formar una plantilla 
competitiva dins la nostra lliga i amb 
ganes de tornar-nos-ho a passar bé 
jugant a futbol.
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El carter de Ventalló al portal d’una casa. Foto: MEi Costa

Tots els qui formem part d’un club de lectura ens hem anat acostumant a llegir distints 
gèneres literaris: la diversitat estimula la lectura i n’enriqueix el coneixement. L’anomenat 
gènere epistolar narra una història fictícia a partir d’unes cartes o a través d’una llarga 
correspondència. Des que Samuel Richardson (Regne Unit, 1689-1761), escriptor, editor i 
impressor inaugurà la novel·la epistolar, aquest gènere literari mai no deixà de conrear-se. 
Les seves obres Pamela (1740) i Clarissa (1747) foren lectures de gran èxit llegides en veu 
alta per a delectança del públic en general.

ESCRIGUI’M UNA CARTA

Benvolgut Bernat, 

No sap l’alegria que em donà la seva carta. Quan el carter 
me l’entregà em sorprengué veure un sobre blanc escrit 
a mà amb una lletra elegantment inclinada, clara i tan 
llegible. Ja fa molt temps que hem perdut el costum de 
comunicar-nos mitjançant l’escriptura manual, la pri-
mera escriptura, tan fonamental per al coneixement, en 
els processos de comunicació i en la seva perpetuació. 
Escriptura i civilització, dos termes equiparables. D’aquelles  
pàgines i pàgines  de cal·ligrafia sucant la ploma  al tinter, 
se’n recorda Bernat? Un veritable ensinistrament per als 
alumnes que fórem ja fa anys.  Ara els nostres dits aviciats 
a teclejar només agafen el llapis en moments escadussers 
i  precisos. Per inexistents,  en un futur pròxim,  mai ningú 
no descobrirà cartes amagades que comprometin repu-
tacions, revelin amors inconfessables, garanteixin dubto-
sos  acords, traeixin secrets...  Que valuosa  i testimonial  
reconeixem aquella memòria escrita que un emissor dirigia 
a un receptor! Era la memòria d’un missatge que tant 
podia contenir bons sentiments com amargs  trencaments, 
potser retrobaments o tal vegada comiats. Podia anunciar 
un esdeveniment, un naixement, un decés... trossos de 
vida del missatger comunicada en un  missatge.  Sort en 
tenim,  Bernat, del recurs a la novel·la  epistolar, un gènere 
del qual vostè i jo ens n’hem manifestat admiradors i 
seguidors. 

Sí, coincideixo. La novel·la Una lletra femenina de color 
blau pàl·lid és el pretext per descriure un temps i un espai 
en què el presagi d’una segona gran guerra es percebia 
en l’actitud i el capteniment de la societat: la gran carnisse-
ria que fulminaria milions d’éssers humans i suposaria la 
liquidació definitiva del concepte cultural que significà 
Mitteleuropa. Una carta, tan formal en la forma, obre la 
fermada comporta sentimental d’un arrogant alt funcionari 
ministerial en la Viena del 1936. Que digna, la jueva Vera 
Wormser, que punyent, l’escriptura de Franz Werfel: un 
ganivet afilat clavat a les entranyes de Leónidas. 

Quan l’obra fou editada, l’any 1941,  Werfel era casat amb 
Alma, la vídua del compositor Gustav Mahler i vivien exiliats 
als Estats Units. Sap què em passa cada vegada que recordo 
aquesta novel·la?: sento que m’envolta una suau aroma de 
roses de te.

No, Bernat, mai li discutiré la capacitat creativa i tècnica  de 
Natàlia Ginzburg. Aquesta gran narradora s’atreveix amb 
tot un grup epistolar per compondre una història coral. 
Alternats, cada emissor explica, acusa, justifica, lamenta o 
increpa, mitjançant cartes creuades,  a un receptor diferent. 
Són personatges adúlters, inestables, però també genero-
sos i solidaris. Són fragments de vida que travessen l’oceà: 
Roma la ciutat origen, Princeton la ciutat destí.  Justament 
el títol, La ciutat i la casa, n’explicita l’essència, la llavor de 
la història.  Vostè veu la casa, Les Margarides,  com el nucli 
que genera intimitat, imprescindible per a la construcció 
dels personatges, jo, en canvi, la veig com un contenidor 
d’escenes i el testimoni de les històries dels qui l’habitaren 
o hi sojornaren en alguna ocasió i que, per coneixença, 
formen part del grup epistolar. 

Ventalló, festa de Sant Miquel del 2021

ENTITATS CLUB DE LECTURA DE VENTALLÓ
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Bústia al poble de Galliners. Foto: Clara Costa

Semblen sorgides del no-res, com si fossin plantades al mig del camp.  
Foto: Maria tErEsa Cros

Té gràcia que la sauna d’un balneari hagi estat lloc per a 
converses literàries. Què havíem de fer? Ja que no hi po-
díem llegir, n’havíem de parlar. Asseguts i tan relaxats des-
prés de llargues  caminades, aquella mitja penombra convi-
dava a la conversa que engrescats —se’n recorda Bernat?—,  
solíem allargar potser més del compte. Tant hi feia!, les nits 
de finals d’agost a l’alta muntanya ja són fredes i aquella 
calidesa just abans de sopar afavoria el nostre entusiasme 
literari en un lloc, d’altra banda, força inversemblant. 

No sé si aquest l’haurà llegit, no en vam parlar allà ni me’n 
parla en la seva carta i jo no el vull deixar escapar. Va ser un 
dels regals de Nadal de l’any 2000. I aquell vespre nadalenc, 
llarg d’hivern, el vaig llegir sencer. I a continuació, sense ni  
moure’m,  el vaig rellegir. Només setanta-sis pàgines que en 
l’inici  descol·loquen el lector per deixar-lo en estat de xoc 
quan arriba al final: Adresse Unbetannt. Adreça desconegu-
da, un prodigi narratiu escrit únicament a través de cartes 
creuades que dos socis i amics d’origen alemany s’envien 
per mantenir-se informats respecte del negoci compartit 
als Estats Units. No hi ha un narrador que expliqui res, ni 
cal. La primera carta datada el 12 de novembre del 1932 
la signa Max Eisenstein des de San Francisco, Califòrnia. 
Mostra l’enveja que sent pel retorn a Munic, Baviera, de 
Martin Schulse i, amb la candidesa pròpia de la recança i la 
ignorància escriu: Te’n vas a una Alemanya democràtica, una 
terra amb cultura profunda a l’inici d’una excel·lent llibertat 
política. Així, el que en principi hauria d’ésser un intercanvi 
d’informació comercial es transforma, en cada nova carta, 
en un increïble malson. Ben aviat, la ceguesa i l’odi prendran 

l’ànima patriota de Martin Schulse, l’home que ha decidit 
formar part activa de la política del Führer Adolf Hitler. Una 
carta, la del 9 de juliol del 1933, li obre els ulls al lector:  em 
resulta impossible mantenir correspondència amb un jueu i 
em passaria el mateix encara que no hagués de conservar un 
càrrec públic. Bernat, no explico més, només avançar-li que 
la intel·ligent autora Katherine Kressmann ens té reservat  
un desenllaç inesperat. 

És una llàstima que llibres tan bons quedin descatalogats i 
fora de mercat tan aviat.  Només ven la novetat, diuen els 
llibreters.  És ben possible, Bernat, que l’obra que li recoma-
no l’hagi de demanar en préstec a la seva biblioteca. Se’n va 
fer una edició el novembre del 2000 i no tinc coneixement 
que l’haguessin reeditat. 

Aquest setembre ha tornat a Ventalló el Club de Lectura. 
Fem les sessions cada primer dijous de mes i ja tenim, des 
del juliol, els vuit títols demanats degudament confirmats 
pel servei de biblioteques. Novel·les sempre de qualitat, 
en català i de temàtica diversa.  És clar, no podia  fallar-hi 
el gènere epistolar. El títol el coneix, vam parlar-ne i també  
vam coincidir-hi: obra mestra sobre la literatura, l’amistat, la 
generositat i aquella professionalitat arrelada que tenen els 
qui se senten honorats acomplint la tasca per la qual estan 
dotats: 84, Charing Cross Road. L’obra d’Helene Hanff la 
tenim preparada per ser repartida el mes de gener. 

Seria possible que ens tornéssim a veure l’any vinent? Un 
coneixedor del romànic com vostè sempre trobarà motius 
per tornar a la Vall de Boí. Si no fos així, m’alegraria que 
continuéssim mantenint-nos informats respecte dels nostres 
descobriments literaris, naturalment, per carta i escrita a mà. 

Atentament,

Maria Teresa Cros 
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ENTITATS ATLETISME VENTALLÓ 

L’AEA VENTALLÓ 
porta la seva primera atleta a un 
campionat mundial d’atletisme
Tot i haver patit un munt de restriccions en els entrena-
ments aquest últim any per la covid-19, tots els que hem 
pogut, hem continuat programant sessions, donant feina 
adaptada, buscant espais alternatius i, així, de mica en 
mica, l’entusiasme per allò que fem l’acabem transmetent 
a les generacions més joves. I això és el que ens ha passat 
aquest últim any amb l’Aitana Radma, primera participant 
del club en un mundial! Ja portàvem els deures ben fets, 
havíem treballat molt bé la tècnica, havíem sigut prudents 
en el desenvolupament des de les categories inferiors, 
havíem respectat els temps, les necessitats i els descansos, 
havíem entrenat fort quan tocava i, sobretot, havíem sigut 
constants, molt constants. L’Aitana aportava cos, força, 
il·lusió, nervi i moltes, moltes ganes i motivació. 

Què podia sortir malament?

Rècord d’Espanya sub20 en 100mt.

Campiona de Catalunya sub20, Campiona d’Espanya 
sub20, bronze a l’absolut Nacional, sisena magnífica posi-
ció a l’Europeu sub20 i 10a al Mundial sub20. 

Ho tornarem a veure? i per què no!

Aitana Radsma al Mundial sub20. Nairobi 2021. 

Aitana Radsma a l’Europeu sub20. Tallin 2021.
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Associació Esportiva Atletisme Ventalló
clubatletismeventallo.blogspot.com

Ens podeu seguir a Instagram: 
@atletismeventallo

Membres del club en el programa “A la fresca” aquest estiu.

Casal d’estiu 2021.

Casal d’estiu 2021.

L’AEA organitza el primer casal esportiu d’estiu!

Com a novetat, hem de comentar l’èxit del primer casal 
organitzat per l’associació on una trentena de nens i nenes 
van compartir els mesos d’estiu molta activitat (bici, kayak, 
curses d’orientació, esports col·lectius, platja, riu i piscina). 
Ja comencem a preparar el de l’any vinent, estigueu tots 
preparats!

I ara? Continuem amb la nostra tasca, tenim objectius 
diversos, esportius i socials. Els esportius venen de la mà 
dels atletes, cada un diferent i tots vàlids. I el social? Ens 
preocupa molt l’abandó prematur de l’esport, que cada 
cop resulta més prematur. Volem fer una crida d’atenció, 
a la societat en general, l’esport és l’eina més efectiva 
que tenim per educar en valors i salut, acompanyem-los, 
preocupeu-nos d’allò que fan, donem-li el valor que me-
reix i aportem sempre en positiu.

Fa anys que l’associació està present i amb molt bons 
resultats en campionats provincials i estatals, de la mà 
sempre d’un jovent entregat i compromès. Nosaltres, en-
trenadors, familiars, institucions, empreses col·laboradores 
i educadors tenim les eines per crear espais, activitats i 
situacions que millorin, de mica en mica, el desenvolu-
pament dels nostres pobles i doni més oportunitats als 
nostres joves.

ENTITATS ATLETISME VENTALLÓ
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ENTITATS ESQUÍ NÀUTIC

SETMANA D’ESQUÍ NÀUTIC
Hem volgut que els nens i nenes que fan el curset municipal d’esquí nàutic col·laboressin en 
la revista del nostre poble i els hi hem demanat que fessin un dibuix o un petit escrit.

La setmana del 14 de juny varen fer 
esquiar a vint nen@s, per la qual cosa 
estem molt contents que puguin gau-
dir d’una experiència nova i diferent, 
i és per això que volíem saber què 
pensen de l’esquí i quines sensacions 
ens expliquen.

Aquest és un resum:

M’ha encantat. El primer dia m’ha es-
pantat, però els altres dies no, gràcies! 
Quan ho faig, m’imagino que volo.

Feliu Vila     set anys

...L’esquí  nàutic cansa una mica a les 
cames i braços, així que és normal 
que al principi caiguis a l’aigua... Si no 
entens alguna cosa, t’ho repeteixen 
i s’expliquen molt bé. Quan comen-
ces, fa una mica de por, però quan ja 
ho has provat un cop, veus que pots 
fer-ho... quan comença l’estiu, espe-
rem impacients que arribi la setmana 
d’esquí nàutic...

Abril Serra Sais     onze anys

...Recomano aquesta escola a tots els que 
els agrada l’esquí nàutic i volen aprendre... 
m’agradaria repetir...

Cloe Diaz     onze anys

Ja sabeu que l’Ajuntament 
gestiona l’activitat per 
a tots els nens i nenes 
de set a quinze anys, el 
curset és de tardes i es fa 
l’última setmana de juny i 
és gratuït, bé, cal pagar la 
llicència federativa de vint 
euros i s’ha d’estar empa-
dronat al nostre municipi. 

Gràcies per col·laborar. 
Tots heu guanyat!!!

Tots els participants poden passar 
pel llac a recollir el seu val-regal 
d’una esquiada.

Abril i Biel Serra Sais.

Esther Botella & Xavi Mill 
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FUNDACIÓ PERRAMON, 
LA FUSIÓ DE L’ART
La Fundació Perramon de Ventalló vol donar una visió de l’art del nostre temps 
a tot el públic per mitjà de l’exhibició de la seva col·lecció permanent, composta per 
més de dues-centes obres, que van des dels anys seixanta fins a l’actualitat.

Així, any rere any, La Fundació Perramon vesteix Ventalló 
amb una festa per celebrar l’art, la poesia, la música, la 
vida... i arrecerar-nos en la cultura.

Aquesta col·lecció consta d’obres de diverses generacions 
d’artistes contemporanis, formen un ampli ventall de ten-
dències, des de l’abstracció a la figuració, l’expressionisme, 
el surrealisme... i en diferents suports, com la  pintura, 
l’escultura, el dibuix, etc.

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, 
en un entorn privilegiat.

A més a més, des de fa anys, a l’estiu, la Fundació Perra-
mon programa vetllades que uneixen música i poesia. 
Habitualment es fan els dos primers divendres i dissabtes 
del mes de juliol, en diferents espais de la Fundació 
i que els preparen amb molta dedicació. La interpretació 
va a càrrec d’Aina Girbau i Canet i Carme Canet i Capeta, 
acompanyades al piano per en Ferran Cullell i Massallé. 
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FLUVIUS 
DE PERE PUIGBERT
Des de ben petit he sentit un fort vincle amb la natura i amb la terra 
que m’ha vist créixer: tinc gravats records que no s’esborren, 
com ara enfilant-me al pi del jardí de casa, fent volar l’estel al camp 
envoltat de roselles, o banyant-me a les aigües del Fluvià (a les Roques del Tit),
i és que l’Empordà, en general, ha estat un far en la meva vida personal 
i professional, ja que tinc part de la identitat arrelada en aquest territori.

És per això que des que vaig iniciar-me 
en l’art de la realització audiovisual, tot 
i haver viatjat i treballat en projectes 
que m’han portat lluny d’aquí, sempre 
he sentit la necessitat de retornar a 
l’origen, com si una força magnètica 
m’empenyés a iniciar noves aventures 
creatives a prop de Ventalló. Així es va 
iniciar un dels últims projectes que he 
realitzat, que m’ha portat a recórrer el 
riu Fluvià de dalt a baix, de riba a riba, 
de dins a fora, per tal de captar-ne 
l’essència: fluir de l’aigua. 

La proposta neix d’una necessitat de 
reivindicar i donar veu als rius, i es 
plasma principalment en un film poètic 
de dotze minuts. Aquest film forma 
part d’un espai expositiu que ofereixi al visitant la possibilitat 
de connectar amb el riu, de viure una immersió en aquesta 
realitat tan màgica, hipnòtica, i que tenim tan a prop. Fluvius 
vol ser la continuació d’un camí iniciat amb Anima Naturae, 

una exposició audiovisual que mostrava l’Empordà més verge 
a través d’una sèrie de sis peces audiovisuals poètiques d’un 
minut inspirades en l’art del haiku, i que va rebre més de 
3000 visitants de tot el món al llarg de la seva itinerància per 

Making Of.

Making Of.

diversos museus. 

El procés de realització del projecte 
Fluvius (paraula llatina que signifi-
ca “riu” o “fluir”) va suposar un any 
de rodatge, amb la càmera amunt 
i avall, intentant copsar l’ànima del 
riu i, al seu pas, connectant amb la 
meva realitat interior. Les jornades es 
convertien en llargues hores d’espera, 
palplantat enmig d’un paisatge que 
m’absorbia per complet, intuint 
on havia de posicionar-me amb la 
càmera i què havia d’enregistrar. A 
vegades, el fet de situar-me dins del 
riu suposava un autèntic repte, ja 
que aparells electrònics i aigua no 
acostumen a portar-se bé, i això em 



21

ART I CULTURA

va suposar més d’un ensurt, com ara la pèrdua d’un dron, 
o el bany inesperat i accidentat d’una càmera (que afortu-
nadament vaig poder recuperar).

Tot aquest complex procés de rodatge va anar acompan-
yat paral·lelament d’un procés de muntatge, que per a mi 
és un moment màgic, ja que és quan el film pren vida. Jo 
vaig iniciar la meva carrera professional com a editor de 
documentals, i una de les primeres coses que vaig apren-
dre va ser que el muntatge és l’art de descobrir un camí. El 
més interessant d’aquest procés, sobretot quan es tracta 
d’editar un documental, és que no hi ha una única via a 
seguir si un grup de muntadors edita una mateixa escena, 
cada un la muntarà d’una forma particular i diferent. Per 
això, editar és com caminar, pas a pas, descobrint a cada 

Un frame del documental.

Instal·lació.

instant nous paisatges, nous colors, nous aromes, amb els 
ulls i el cor ben oberts, sabent que allò que em mou a mi, 
potser a tu no t’interessa.

Des d’aquesta subjectivitat, es fa imprescindible que el 
camí que tracis sigui coherent amb allò que tu sents, i 
que les relacions que estableixes entre les imatges i els 
sons estiguin ben meditades. Si és així, el resultat serà 
sincer, autèntic, i l’audiovisual funcionarà com un tot. Si no, 
tindràs un conjunt d’imatges i sons inconnexos, sense una 
ànima que les vinculi. No és imprescindible explicar una 
història, però sí que hi ha d’haver una idea, un fil narratiu, 
en forma de columna vertebral que et pugui ajudar a unir 
totes les peces. Aquesta idea, que has de sentir i tenir ben 
present, serà el teu mapa vertader.

La idea que hi ha darrere de Fluvius 
és la de “captar com flueix un riu”, i 
tota la meva feina es basava a acon-
seguir-ho mitjançant el llenguatge 
audiovisual. La meva finalitat en cap 
moment ha estat la de “retratar” el riu 
Fluvià de forma fidedigna, sinó captar 
l’essència d’un riu i, si sóc realment 
sincer amb mi mateix, sé que fins i 
tot aquest objectiu és inassolible. 
L’essència d’un riu, o l’ànima de la na-
tura, només es poden experimentar 
submergint-s’hi, respirant l’aroma del 
bosc de ribera, sentint la remor de 
l’aigua, entregant-se al moment pre-
sent. Jo només puc intentar apropar 
l’espectador a totes aquestes sensa-
cions, amb el desig que descobreixi la 
màgia de la vida en com flueix el riu.
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Fluvius es pot experimentar 
fins al 26 de setembre a l’Ecomuseu 

Farinera de Castelló d’Empúries, 
i a partir del 8 d’octubre 

al Museu de l’Aigua de Salt.  

Més informació a: 
www.fluvius.cat 

www.perepuigbert.com

Amb tot, qui m’havia de dir que aquest viatge creatiu i 
singular s’acabaria convertint en un projecte col·lectiu i 
multidisciplinari? Un cop finalitzat el film vaig iniciar una 
col·laboració amb l’amic i artista Torrent Pagès, dissen-
yant un espai expositiu on poder visualitzar el film en 
condicions òptimes. Més endavant també es va sumar al 

Cartell de Fluvius.

projecte l’Associació ART343, i d’altres col·laboradors que 
han aportat els seus coneixements indispensables per 
fer possible Fluvius, que permet gaudir al visitant d’una 
experiència audiovisual en una instal·lació on s’uneixen 
art, tecnologia i natura.  El projecte ha estat coproduït per 
l’Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries, El Museu de 
l’Anxova i de la Sal de l’Escala, El Museu de l’Aigua de Salt 
i Aigua Vilajuïga, que varen creure en la proposta des d’un 
primer moment.

La meva aventura creativa amb l’Empordà no finalitza 
aquí, i és que actualment em trobo en la postproducció 
d’un llargmetratge documental que és un homenatge 
a l’univers quotidià, i al llegat cultural i familiar, d’unes 
persones vinculades al món rural empordanès, dominat 
pel vent de la tramuntana. El rodatge l’he portat a terme 
pràcticament de forma íntegra al terme de Ventalló, amb 
familiars i persones que la majoria de vosaltres coneixeu, i 
espero que es pugui estrenar ben aviat, arribant als espec-
tadors d’aquí i d’arreu del món, seguint un recorregut en 
festivals de cinema nacionals i internacionals.
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Vista aèria de l’Olivar.

Enric Pladevall. 
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ENRIC PLADEVALL,  
ENTRE L’OLIVAR I LA CRIPTA
Primer de tot, com vàreu venir a 
Ventalló?, i per què?
Vàrem venir a parar a Ventalló una 
mica per atzar. Coneixia Don Carlos 
(tal com el coneixia la gent del po-
ble), amb ell havia fet exposicions a la 
seva Galeria 13 de Barcelona. Li vaig 
demanar si sabia d’algun terreny on 
poder fer el projecte artístic i així vaig 
anar a parar a l’Olivar Gran, llavors te-
nia quaranta-nou anys i molta il·lusió 
per dur-lo a terme. 

Al marge de la il·lusió, cal un mo-
tiu, quin va ser?
El motiu venia d’una gran decisió per-
sonal, ja que havia de decidir què fer 
amb la meva vida: si continuava fent 
exposicions arreu del món i promo-
cionar-me per “escalar”, “triomfar” 
o “competir”, el que implica molta 
activitat extraartística: màrqueting, 
relacions públiques, etc.; o triava un 

projecte personal en el qual només 
competís amb mi mateix i que po-
gués assolir amb l’esforç personal i 
el temps. 

I quina opció vàreu triar?
Vaig triar, afortunadament, la segona 
opció. I aquí estic, treballant. Ara, 
però, ja amb setanta anys, m’ho aga-
faré amb més tranquil·litat. L’Olivar i 

la Cripta són el gran projecte artístic 
de la meva vida. Ha valgut la pena tot 
l’esforç esmerçat.

I vàreu començar per l’Olivar. Què 
és concretament?, quins varen ser, i 
són, els seus objectius?
La Fundació l’Olivar es va crear l’any 
2004. La finalitat era la de crear 
un jardí d’escultures que englobés 
art i natura i fer, alhora, activitats 
culturals. Hem tingut presentacions 
de llibres de Quim Español, presen-
tades per Jorge Wagensberg, de 
Lluís Solà, Montse Guallart i Max 
Sunyer, Joan Maria Minguet, Marc 
Recha, Nils-Udo presentat per Pilar 
Parcerisas, Agustí Fernández i Ivo 
Sans, Toni Jodar, i també residèn-
cies de joves artistes internacionals 
—amb col·laboració de la Fundació 
Perramon de Ventalló i la Funda-
ció del Banc Sabadell—, cursets 
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de cal·ligrafia japonesa, concerts 
de jazz, etc. Tot això s’ha pogut fer 
gràcies a l’aprovació del Pla Espacial 
l’Olivar de l’any 2009, que va perme-
tre la construcció del petit B&B amb 
un espai polivalent que serveix tant 
de menjador com de sala de con-
ferències i concerts. 

I a continuació, la Cripta...
El projecte Cripta, en el qual porto 
gairebé quatre anys treballant, es 
troba actualment al 90% d’assolir la 

seva totalitat. Els entrebancs meteo-
rològics han estat durs, especialment 
per les tempestes i tramuntades. 
Fa dos anys vaig poder comptar amb 
un ajut de la Generalitat de Catalu-
nya, i també amb el suport de parti-
culars i empreses: Fluidra, Grues Palli, 
Ciments Molins, Antoni Vila Casas, 
Daniel Teo de Singapur, i un llarg etc. 
Gràcies a aquests suports el projecte 
ha anat avançant fins a aconseguir la 
col·locació de l’olivera i el sostre. Ara 
tenim tota l’arquitectura acabada. 

Ens falten, però, dues coses impor-
tants: restablir tot el paisatge exte-
rior (moviments de terra, conductes 
de ventilació, plantes...) i alguns 
acabats interiors, les instal·lacions 
elèctriques per a la il·luminació del 
conjunt, focus teatrals, so, imatge, 
projector de vídeo, olors... i tota la 
domòtica que farà funcionar tot el 
projecte. Els acabats són lents, es-
pecialment la il·luminació, part molt 
important per assolir els objectius 
artístics desitjats. 

AVANTPROJECTE CRIPTA

Una Cripta dedicada a un arbre, 
aquest és en essència l’objectiu i el 
sentit d’aquest projecte. Ja fa alguns 
anys que em voltava pel cap  la idea 
de fer una cripta a l’Olivar amb un 
dels meus menhirs, a l’estil de les 
navetes menorquines, amb les quals 
ja havia treballat als anys vuitanta en 
petites peces de bronze, inspirades 
en aquestes construccions. 

La Cripta comença a agafar forma, en 
el projecte per un arbre centenari. I 
també per l’experiència viscuda en el 
projecte “Arbre de la vida”, que vaig fer 
per a CosmoCaixa. Finalment, l’Olivar 
és el lloc escollit, i on pren tot el sentit. 
El primer va ser trobar i triar l’olivera 
mil·lenària que tingués la força, morfo-
logia, presència i dimensió adequades. 
L’he trobat o ella m’ha trobat?

Com remarca l’amic Lluís Solà, autor 
del poema “Arbre del món”, que 
participa de l’obra: Cripta és un mot 
grec que en principi vol dir amagat, 
ocult, cobert, protegit. Hi ha una 
cèlebre sentència grega que diu: a la 
natura li agrada amagar-se (encriptar-
se, amagar-se, és a dir, no revelar-se 
plenament, no revelar el seu secret). 
Després, el cristianisme l’usa en el 
sentit de lloc ocult d’una església. 
El mot, doncs, té joc.

Si tenia algun dubte d’utilitzar la pa-
raula Cripta, per les connotacions re-
ligioses, aquestes van desaparèixer en 
trobar-hi el joc de què parla en Lluís.

És aquest sentit d’enigma, de protec-
ció, de revelació d’un ésser viscut, un 
arbre del món, del nostre món, de la 

nostra terra, d’aquest lloc, el qual vull 
venerar, sublimar, en aquesta cripta. 
Aquesta veneració, però, estaria més 
a prop dels tòtems de la sèrie Tità, 
amb la qual em proposo explorar les 
interrelacions i contradiccions entre 
el món natural i l’esser humà. És la 
intuïció que m’ha acompanyat des 
dels inicis de la meva obra.

S’allunyaria en aquest sentit de les 
criptes dels primers cristians destina-
des al culte dels sants i dels màrtirs 
que hi enterraven. Però no s’allunyaria 
de la seva “espiritualitat” ni del 
concepte del sagrat, més vinculat al 
desconegut de què ens parla el poeta 
Joan Vinyoli. Se situaria, lluny, molt 
lluny dels dogmes i religions del més 
enllà. I tal vegada es trobaria molt 
més a prop del xintoisme japonès.

Voldria, però, que en tot moment 
aquesta cripta fos un cant a la vida, 
més que un monument funerari, 
que també ho és, perquè honorar el 
“passat” és del tot imprescindible per 
honorar la vida, “l’ara” i el “demà”. És 
un espai on sentir l’energia d’un ar-
bre, on estar amb ell, on experimen-
tar el vitalisme tràgic, tant físicament 
com emocionalment. Entrar en la 
fosca, caminar pel llarg túnel, sentir 
el temps i l’espai, apropant-te lenta-
ment cap a la llum, cap al sublim. Un 
homenatge a l’Arbre del món. El dia 8 d’abril de 2021 l’olivera va entrar al cilindre i el sostre la va segellar com un sarcòfag.  
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MEMÒRIA ARTÍSTICA 
I TÈCNICA 

És una cripta cilíndrica de ferro de 
8 metres de diàmetre i 11 me-
tres d’alçada. A l’exterior es veu 
únicament un cercle de ferro de 
5 metres de diàmetre amb el text 
del poeta Lluís Sola “Arbre del 
món” amb lletres de ferro. Al mig 
d’aquest cercle, un vidre de 90 
cm de diàmetre ens permet veure 
l’olivera suspesa amb cables, alho-
ra que permet l’entrada precisa de 
llum natural a l’interior. Les arrels 
miren al cel i les branques a terra. 
El mínim que es pot demanar a 
un artista és que alteri l’ordre de 
les coses.

S’accedeix a l’interior de la cripta 
per una escala que et porta a un 
espai-recepció soterrat, que dóna 
entrada al túnel de 23 metres 
de llargada. Aquest túnel entra 
tangencialment a un balcó situat 
aproximadament a la meitat de la 
cripta. El visitant es troba l’olivera 
al davant mateix. El balcó permet 
de donar-hi la volta 360 graus 
i, alhora, contemplar el mirall 
d’aigua circular que hi ha al fons 
(6 metres d’alçada) reflectint-
ne les branques i duplicant-ne 
la distància. L’espai-recepció 
ens permetrà de descalçar-nos, 
d’apropar-nos-hi  i de sentir la 
seva  presència, el seu alè. 

La Cripta tindrà llum zenital 
(regulada amb un diafragma) i 
artificial. Només podran entrar-hi 
una, màxim de cinc a set persones 
alhora. Tot el conjunt haurà d’estar 
estudiat amb precisió, pel que fa 
a les distàncies,  les absències, les 
mesures, la memòria, les penom-
bres, la llum del sol i de la lluna. 
I per sobre de tot amb relació a 
l’home que hi camina, que hi res-
pira, que hi veu i que hi sent.

Enric Pladevall
Espectacular imatge de l’olivera suspesa amb cables, alhora que permet l’entrada precisa de llum 
natural a l’interior.

L’olivera ja dins de la cripta.
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ALGUNES VALORACIONS, COMENTARIS, OPINIONS...

Agraïments a l’amic, poeta, arquitecte i escriptor Quim Español. I molt especialment a tots els 
col·laboradors grans, mitjans i petits que han fet possible acabar la segona part del projecte i 
encarar la tercera i última amb molta il·lusió i esperança.

I també el meu agraïment a l’Ajuntament de Ventalló pel seu suport d’ençà l’inici del projecte.

Enric Pladevall

Carles B. Gorbs 

Natura i cultura són dues dinàmiques en una: la 
preservació i la creació, l’espontaneïtat i la raó. 
El paisatge, com l’art, és una creació humana guiada 
per un principi estètic. A l’Olivar, de la mà i el saber 
fer de l’artista Enric Pladevall es troben la natura i la 
cultura, el paisatge i l’art en un dels indrets, al mig 
de l’Empordà, de més alta bellesa i sensibilitat. Els 
arbres, allí, com les escultures, esdevenen éssers 
vius, respiren en l’infinit i pensen en present. La 
Fundació hi desplega l’espai, el lloc i les idees.

Vicenç Altaió
Poeta, escriptor i traficant d’idees 

Reconec que m’emociona un prat, un bosc, una 
posta de sol… Però només dues vegades a la vida he 
sentit la sublimació d’aquesta emoció, gràcies a la 
mà de l’home: quan vaig entrar a Chillida Leku amb 
Eduardo Chillida i quan vaig passejar per l’Olivar 
amb Enric Pladevall.

Lluís Bassat
Publicista

L’obra d’Enric Pladevall, com la música, arriba 
als racons més sensibles dels éssers humans, 
independentment dels seus orígens, de les seves 
cultures, perquè ens parla de valors universals. Lluny 
de modes i tendències ha sabut trobar un camí on 
no hi ha res gratuït, res és excessiu, tot és mesura i, 
per sobre de tot, calidesa.

De tots els seus projectes, el que millor transmet el 
caràcter de l’Enric i de la seva obra probablement 
és l’Olivar. L’experiència de viure la fermesa i 
l’autenticitat del lloc, amb el perfecte encaix de les 
obres, no deixa indiferent 
a ningú que ho hagi pogut experimentar.

Rosa Maria Malet
Directora de la Fundació Joan Miró

Arbre del món 

Arbre del món,
arrel de l’ara,
secret i cant,
cercle i alè,
aurora d’ala.

Lluís Solà 

L’Olivar. Foto: EuDalD CaMPs
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L’ENEMIC A DINS
El 22 de juliol del 2021 va morir en Samuel. 
Tots i totes vam llegir la notícia i vam sentir els 
testimonis i ens va córrer un calfred pel cos. 
Al segle XXI va perdre la vida un noi 
mentre cridaven “maricón”.

Fa temps vaig llegir que podem mo-
dificar els nostres pensaments per mi-
tjà de la cal·ligrafia. A l’inici de l’article 
estava confusa i una mica incrèdula, 
però a mesura que vaig aprofun-
dir vaig descobrir que la cal·ligrafia 
expressa el nostre estar. És mitjançant 
l’escriptura que plasmem els es-
tats d’ànim i les nostres emocions. 
L’article defensava la idea que si una 
cosa és resultat de l’altra, també pot 
ser la via de canvi, i argumentava 
amb tot d’estudis d’universitats pres-
tigioses que si modifiques l’escriptura 
conscientment, acabes modificant la 
manera de pensar.

I el llenguatge? Vaig pensar. El llen-
guatge, l’idioma, el vocabulari és la 
cal·ligrafia del pensament. Quan el 
llenguatge és pobre, simple, bàsic i 
limitat, les idees són simples, bàsi-
ques i limitades. Els conceptes es 
redueixen i no hi ha lloc per res més.
Quan el llenguatge és masclista, 
racista i homòfob, les idees que el 
forgen també són així. I sense voler-
ho, em vaig descobrir a mi mateixa 
fent una anàlisi minuciosa del meu 
llenguatge, escollint cada paraula 
com qui rebusca entre samarretes 
velles per fer-ne draps, lluitant amb 
mi mateixa per escollir una paraula 
millor, que englobés el sentit i que 
no contingués malícia ni menyspreu. 
I així, a poc a poc, vaig començar a 
contrarestar tot el pes de generacions 
en expressar-me.

I tot i que encara em queda molta 
feina per fer, estic farta d’interrompre 
converses perquè algú dels conver-
sants, bona gent, homes i dones de 

profit, educats, dels que diries que 
tenen certa cultura utilitzen paraules 
despectives. Les utilitzen dins d’una 
broma, d’un context no ofensiu, 
d’un acudit antic... I jo ja no callo. 
Agafo tot el to serè, clar i contun-
dent i els miro als ulls mentre dic: 
aquesta paraula no és adequada. I 
llavors em repliquen sobre la llibertat 
d’expressió, la facilitat amb la qual 
m’ofenc o simplement ho justifiquen 
com un malentès. Però les paraules 
ens construeixen el pensament, i el 
pensament dicta les accions i a poc a 
poc, a mesura de banalitzar concep-
tes empobrim les idees i construïm 
un món una mica pitjor.

M’han demanat que escrigui un arti-
cle sobre el moviment LGTBIQ+, però 
no hi ha prou pàgines en aquesta 
revista per poder expressar la ràbia, la 
por, la impotència davant de tantíssi-
mes situacions, viscudes per mi, com 
a part del col·lectiu o per companyes 
o companys o per desconeguts i 
desconegudes; aquí, a casa nostra, 
a Ventalló mateix, però també arreu 
del territori. No hi ha prou espai per 

intentar transmetre les mirades de la 
gent quan anem agafades de la mà, 
quan el nostre fill ens diu “mama” a 
les dues, quan hem de guixar amb 
boli tots els formularis en el que ens 
demanen el nom del pare, quan el 
nostre fill decideix fer un dibuix que 
no compleix amb els requisits de 
l’escola “el dia del pare”, quan el nos-
tre tipus de família és inexistent en 
quasi tots els contes que trobem a les 
nostres llibreries, biblioteques, etc.

Així que no puc complir amb la mis-
sió encomanada. Ho sento. Tot el que 
puc fer és buscar l’origen del que per 
a mi són faltes de respecte i intentar 
transmetre-ho tant com pugui. Tot el 
que puc fer és continuar apel·lant a 
les persones del meu voltant perquè 
no facin servir paraules que ens fan 
pitjors éssers humans i que, eventual-
ment, maten a gent com en Samuel.

Removeu una mica les vostres cons-
ciències, que l’enemic el portem tots 
a dins.

Montse Carmona
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ENSENYAMENT ESCOLA OLIVERES MIL·LENÀRIES DE VENTALLÓ

UN CURS DIFERENT 
DINS LA NORMALITAT
Només de tancar el curs, un curs caracteritzat pel confinament, el Departament ens va 
comunicar que ja podíem planificar el curs 2020-2021. Amb la normativa a les mans, i tenint 
en compte les característiques de la nostra escola, de seguida vam començar a treballar per 
tal de redactar el Pla d’Actuació. Va ser un treball en xarxa entre els membres de l’equip 
directiu de ZER, els de la nostra escola i l’Ajuntament. 

Tots els membres d’aquestes tres 
entitats, a l’hora d’elaborar aquest 
document, teníem clar que havíem de 
prioritzar la seguretat i la normalitat 
del curs. Sens dubte, a l’hora de redac-
tar-lo hi va haver moments d’incertesa, 
de dubtes a l’hora d’interpretar algun 
dels punts de la normativa... però, com 
que teníem molt clar quines eren les 
nostres prioritats, sempre vam arribar 
a un consens.

Cada any, a l’hora de començar un 
nou curs escolar, una il·lusió renovada 
es reflecteix en el rostre de cadascun 
dels membres del claustre. M’atreviria 
a dir que el curs passat, la il·lusió de 
cadascuna de nosaltres era doblement 
renovada. Vam treballar de valent per 
tal que totes les famílies haguessin 
rebut la informació sobre el protocol 
d’actuació (entrades, sortides, distàn-
cia, rentat de mans, ventilació...) i per 
tenir-ho tot a punt el primer dia de 
curs.

Recordo les pessigolletes a l’estómac 
quan va sonar la música i vam veure 
que començaven a entrar els primers 
infants. Sens dubte, a través de la seva 
mirada i l’expressió dels seus ulls, cla-
rament podíem entreveure el somriure 
que es dibuixava darrere de cadascuna 
de les mascaretes. 

Recordo perfectament quan els hi 
vaig preguntar com els hi havia anat 
l’estiu i la seva resposta va ser dir-me 
que tenien moltes ganes de tornar a 
l’escola, de retrobar-se amb els seus 

companys/es i de tornar a veure les 
mestres. Recordo que em vaig emo-
cionar quan em van dir que ens havien 
trobat a faltar i que tot aniria bé. 

Em va sorprendre l’interès general 
amb què van escoltar totes les ex-
plicacions del Pla d’Actuació, la gran 
majoria d’ells ja les coneixia i això sí 
que us ho hem d’agrair a vosaltres, 
les famílies, per haver-los-hi explicat 
tan bé, i la normalitat amb què van 
acceptar i interioritzar tots els canvis. 
És ben cert que el poder d’adaptació 
dels infants supera el dels adults.

Tot i el nostre convenciment que 
estàvem fent el correcte segons la 
normativa, és cert, sobretot al llarg de 
les primeres setmanes, que hi va haver 
moments d’incertesa, de dubtes, de 
por... Recordo els primers divendres, 
quan les famílies ja havien recollit els 
seus fills/es, en acomiadar-nos i desi-
tjar-nos un bon cap de setmana, entre 
nosaltres hi havia el sentiment d’haver 
aconseguit una petita gran victòria 
al virus, i marxàvem contentes cap a 
casa pensant a poder-nos retrobar tots 
plegats el pròxim dilluns.

Un altre aspecte que m’agradaria des-
tacar d’aquest curs, tot i haver estat 
presencial, és el fet que els infants no 
es poguessin relacionar ni interactuar 
entre ells, tal com estaven acostumats, 
ja que només ho podien fer amb els 
companys/es del seu grup bombolla. 
Precisament, se’ns va mig prohibir una 
de les necessitats fonamentals més 

importants de l’ésser humà, com és el 
de poder-nos relacionar entre nosal-
tres de manera lliure. 

Esperem que aquest nou curs que 
comencem sigui diferent en aquest 
aspecte, que en principi sembla que sí, 
i que de mica en mica totes aquestes 
restriccions es puguin anar relaxant 
fins a arribar a desaparèixer.

Des d’aquí vull agrair la confiança 
dipositada i el suport que en tot 
moment ens heu demostrat. Sé que 
s’han pres algunes decisions que, tot i 
no haver estat del tot compartides, les 
heu acceptades. Entre tots hem pogut 
començar i acabar aquest curs de la 
manera més normal possible.
 
Moltes gràcies de part meva i de les 
meves companyes.

Teia Prat i Viñas
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LES ACTIVITATS 
QUOTIDIANES, EL TREBALL 
D’HÀBITS I RUTINES ENS 
FACILITEN EL CAMÍ!
Se’ns presentava un curs complicat per afrontament de la pandèmia per la covid-19. La 
situació de crisi sanitària va fer necessària l’aplicació continuada d’una sèrie de mesures 
que van canviar de manera notable el funcionament de la Llar. Grups bombolla, diferents 
entrades i esglaonades, pati partit en dos espais, habilitar espais per menjador i dormitori 
pels dos grups bombolla… tot un repte per a nosaltres!

ENSENYAMENT LLAR D’INFANTS

És un repte que hem superat entre 
tots, infants, equip educatiu, famílies, 
Ajuntament i Orió, i és que plegats 
hem fet una feina extraordinària!

Els infants, però, han estat els verita-
bles protagonistes, i és que a mesura 
que passaven els dies, i amb el treball 
d’hàbits i rutines, van assolir molt rà-
pidament els nous canvis i les noves 
mesures adoptades a la Llar. 

Tal com diu el currículum “En les ac-
tivitats de vida quotidiana s’alternen 
els moments d’higiene personal amb 
els de joc, de descans i d’alimentació 
i s’estableix sovint una seqüència 
d’accions que es reprodueix de for-
ma periòdica. Els infants s’orienten 
en aquests diferents processos i 
s’habituen a l’organització específica 
de cada centre, hi adquireixen els 
valors implícits que l’equip docent els 
atribueix, i vivencien des de la prime-
ra infància si tenir cura d’un mateix i 
proporcionar-se benestar és rellevant 
i positiu per al seu entorn social.”

Realment aquestes activitats de la 
vida quotidiana, aquest dia a dia, 
van donar fruit en un breu espai de 
temps! Només d’arribar ja corrien a 
treure les sabates i canviar-les per 
les que tenien a la Llar, tot seguit es 

rentaven les mans, i ja podien anar a 
passar una bona estona amb la resta 
de nens i nenes! A l’hora de canviar 
bolquers i beure aigua... ep!, aquesta 
línia vermella que hi ha a terra no 
la podem passar... “només la poden 
passar la Montse, l’Andrea, l’Olga i 
la Sílvia perquè porten mascareta...” 
deien alguns!, i és que també van 
haver d’habilitar el lavabo per als dos 
grups. Us ho cregueu o no van ser 
prou capaços d’assimilar un munt de 
canvis en un no-res! 

No obstant això, sí que és veritat que 
sentim un xic de tristor pel fet de 
no poder haver compartit amb les 
famílies totes les sortides, totes les 
festes que celebràvem plegats, i un 
munt d’activitats..., com fèiem cada 
any, amb tot i això sempre han estat 

presents i no han deixat mai de treba-
llar per la Llar! Fins i tot en aquestes 
èpoques difícils es van organitzar per 
poder-nos fer un bonic regal de Reis. 
I és que per les festes de Nadal van 
treballar plegats, sempre respectant 
les mesures necessàries, per fer-nos, 
també amb el suport de l’Ajuntament, 
un meravellós laberint de palets 
pel pati de la Llar. Mil gràcies com 
sempre!!

Els infants, les famílies, l’Ajuntament, 
Orió, tots, tots junts ens han facilitat 
un camí que es presentava complicat! 
I és per això que només ens resta 
agrair-los a tots la confiança, el suport 
i el fet de caminar sempre al nostre 
costat sense deixar-nos de la mà. 

Equip educatiu
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CENSALS I CONSUETA.1 SALDET

HISTÒRIA

1 La “consueta”, referit a religió, és un llibre de consuetuds i costums, de pràctiques i cerimònies d’una església. En aquest cas, en faig una 
transcripció literal del contingut de la consueta de la parròquia de Saldet.

2 Com podem comprovar en el segle XVIII les festes del poble de Saldet, Sta. Eugènia i la Verge del Remei es celebraven consecutivament 
els dies 11 i 12 de setembre. Ignorem en quin moment la festa del Remei passar a celebrar-se el segon diumenge d’octubre.

Llevador de las Rendas que de las 
fundacions de Missas y Aniversaris 
fundats en la Parroquia Iglesia de 
Saldet, reb tots los anys lo Rector de 
dita Iglesia.

Y al ultim posaré algunas notas del 
que se ha de observar en dita Parro-
quia. Compost per mi Joseph Bech 
Presbiter y Rector de Saldet any 1743.
Enseguint lo Ordre del Mm Sr Dn 
Balthazar Bassero y Lledó Bisber de 
Gerona en sa visita del [no es llegeix 
bé] de Abril de 1734 en que manaba 
per la conservació de las rendas se fes 
un llibre en que se escriguessin totas 
las pias Institucions y Fundacions 
chalendant en ditas partidas los actes 
de com allí és deveuren; per aixó vaig 
determinar compondren un llebadó, 
en que no faltás cosa de las sobreditas, 
deixant tambe algun full ó puesto per 
a continuar los esmersos, ó encarraga-
ments de Censals, com tambe algunas 
notas, que he encontrat en altras 
papers, ó llevadors vells com se veurá 
en lo decurs.

Nota, que, per encontrar algunas 
obligacions diferents o que ara no se 
usan en esta Parroquia fas la present 
Consueta.

Consueta de lo que se ha de Obser-
var en esta Parroquia de Saldet.

Pmo.. Lo dia 2 de Febrer deu lo Rec-
tor fer la Benediccio de las Candelas 
ÿ despres Professo per lo sementiri ô 
fora abans del Offici ô Missa Segona.

Item.. Lo dia primer de Quaresma 
deu Benehir la Cendra a hora de 
Missa matinal.

Item.. Lo Diumenge de Ram se fa 
la Benediccio ÿ despres Professo 
ut supra.

Item.. Lo Diumenge de Pasqua, 
com tambe de sincogesma, ÿ lo 
dia de Nadal se acostuma cantar 
Vespres en la hora acostumada ÿ 
despres dir lo Rosari ut placebit.

Item.. Lo dia de Sant March se 
canta la Llatania ÿ se fa Professo 
per lo Poble ÿ  segons costum.

Item.. En lo de Sant Pere Marti 
se fa la Benedicció de la Olivera 
a hora de Missa Matinal, ÿ se fa la 
Professo per Poble ÿ se canta las 
Llatanias

Item.. En lo primer dia de las 
rogacions se fa professo també 
per lo Poble cantant en dita Professor 
las Llatanias.

Item.. En lo dia de Santa Creu de 
Maig se fa també Professo per lo 
poble ÿ se cantan los Evangelis al 
debant de casa Truà y despres se fa 
la Benediccio del terme ÿ despres 
continua la Professo cantant tambe 
las Llatanias.

Item.. En lo dia de Corpus se fa 
Professo per lo poble portant lo SSm. 
Es â saber despres de Missa Major. Y 
lo Diumenge següent se fa lo cap de 
octava, so es, se exposa N. Amo en la 
Missa Major ÿ nada amplius.

Item.. En lo dia de Santa Eugenia2 
Patrona de es poble die 11 de Setem-
bre se acostumia dir tercia antes del 
Offici, é immediatament lo Offici ab la 

solemnitat que requireix dit dia ÿ ab 
la assistencia dels sacerdots convidats 
per lo Rector ÿ no se acostuma dir 
completas lo dia antes ni vespres lo 
dia mateix. En lo andema empero die 
12 se fa la festa de la Mare de Deu 
del Remeÿ ab assistencia de quatre 
Sacerdots en lo Offici qual se diu en 
dit Altar ÿ donan sis passetas del Baci 
an al Ror  [Cor?] per dita funció, pero 
no se canta tercia

Item.. En lo dia de tots Sants se 
cantan Vespres de vius ô del reso ÿ 
despres de difunts

Nota =  respecta, que en 1823 han 
mort alguns que sabian cantar ves-
pres hê sessat de cantarne, per no 
tenir ajudants.  Joseph Pardas Rr

Narcís Torrent Quer
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1 Zamora, Francisco de. Diario de los Viajes hechos en Cataluña. Editorial Curial. Barcelona 1973. p. 359.

2 Surroca, Joan. “El conreu d’arròs a l’Empordà durant el segle XVIII” Estudis d’Història Agraria. Núm. 2. 1979. p. 1.

3 Caussa Sunyer, Jaume. “Santa Eugènia de Saldet i la seva història”. Institut d’Estudis Empordanesos. Impreso en Artes Gráficas Trayter.  
  Figueres. p. 172. 1962.

HISTÒRIA

EL CULTIU DE L’ARRÒS
Els testimonis de Francisco de Zamora sobre el cultiu d’arròs a l’Armentera a finals 
del segle XVIII,1 i el de Joan Surroca, que assegurava que a Saldet també se’n conreava,2 
confirmen la presència d’aquest cereal en aquests llocs.

També J. Caussa3 (l’Armentera, 1893–
1976) explica com “la canalització (s. 
XVIII) del rec Sirvent ‘séquia de l’Alt 
Empordà, a la zona d’inundació de la 
Muga i del Fluvià, que es forma als 
termes de Garrigàs i Siurana, limita 
pel Sud el de Riumors i després de 
travessar el de Sant Pere Pescador 
desguassa al Nord de la desembo-
cadura del Fluvià’ facilità el desguàs 
de les aigües estancades dels termes 
de Riumors, Castelló d’Empúries, 
Sant Pere Pescador i Vilamacolum, i 
més modernament les dels estanys 
de Vilacolum i Siurana, fent possible 
el conreu de grans extensions de 
terra, l’ordenament de les closes de 
Castelló i Riumors, lliurant al país 
de febres pal·lúdiques” el veïnatge 
d’aquests municipis amb el meu, 
m’acabà de convèncer que vivíem 
en un lloc on les febres intermitents 
‘paludisme’ havien jugat de ben se-
gur, un paper molt important quant 
a la salut pública: aiguamolls, conreu 
d’arròs i paludisme començaven a 
ser  termes familiars per a mi. 

Durant els segles XVII i XVIII, el litoral 
empordanès, de Castelló d’Empúries 
a Pals, esdevingué la zona de conreu 
d’arròs més important de Catalunya. 
J. Surroca fa inventari de les po-
blacions arrosseres de l’Empordà: 
Palau-Sator, Fontclara, Sant Julià de 
Boada, Sant Feliu de Boada, Fon-
tanilles, Torroella de Montgrí, Pals, 
Gualta, Verges, Canet de Verges, la 

Tallada d’Empordà, Bellcaire, Ullà, 
Albons, l’Escala, Saldet, Pelacalç, 
Montiró, Viladamat, Tor i Marenyà. 
A Sant Pere Pescador no es cultivarà 
arròs fins a l’any 1939. Autors com 
Pere Gil i Pere de Corbera, al segle 
XVII, o Francisco de Zamora, al XVIII, 
en varen descriure la importància de 
la seva producció.

Francisco de Zamora, en passar per 
l’Armentera, va escriure: “en una 
pequeña parte del término siembran 
arroz” i segueix, “pretenden que si no 
hubiesen arroces no habria manos ni 
estiércoles para cultivar el terreno” 
en referència a la poca mà d’obra o 
jornalers del poble, més endavant 
afegeix: “para una cosecha de arroz 
se necesitan dos años: uno para la 
tierra y hacer la siembra y el otro 
para recoger la cosecha”.

Zamora també fa un petit comentari 
del que ja podia constituir un frau en 
aquells temps: “nos dijeron que los 
valencianos traen mucho arroz, 
quitada la arista, para blanquearlo aquí 
y venderlo después por arroz de esta 
tierra”. Sortint d’Empúries es trobà “una 
acequia de riego de arroces” i també en 
arribar a l’Escala informa de la tecno-
logia que empren els molins: “vi los 
molinos de arroz movidos por una caba-
lleria, los cuales eran así generalmente 
antes de empezar los de agua, unos 80 
años hace”. Finalment, alguns dels seus 
comentaris demostren que no tenia 
gaires simpaties pel conreu de l’arròs: 
“pasamos por el pueblo de Sobrestany, 
en que se hace arroz: ya indica su mise-
ria” o “la siembra de arroz es malsana, 
de lo que llevo mil pruebas”.

Narcís Torrent Quer
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MEDI AMBIENT

COMUNITATS ENERGÈTIQUES, 
una estratègia a favor del món rural
Soc veí de Pelacalç (Ventalló) i gràcies a l’antena de telefonia que tenim a prop durant 
molts mesos podem gaudir de la possibilitat de teletreballar des de casa nostra. 
A Pelacalç hi viuen de forma estable a quatre cases, i en altres en períodes irregulars, 
però també hi passen llargues temporades.

Professionalment, em dedico al 
foment de l’eficiència energètica 
i a la transició cap a nous models 
energètics de proximitat a Cata-
lunya, perquè està per fer i és tan 
important com a qualsevol altre lloc 
del món, ja que el repte de la crisi 
climàtica és global i ens afecta a tots.

Ho hem viscut en la mateixa pell 
amb el xàfec que vàrem tenir previ al 
Glòria i que ens va afectar molt sig-
nificativament a Pelacalç i Valveralla i 
amb altres esdeveniments meteoro-
lògics que de tant en tant afecten les 
nostres contrades.

Amb aquestes xifres i amb les condi-
cions actuals, els habitants de pobles 
com el nostre mai podran ser partí-
cips actius de la transició energètica 
i beneficiar-se de la nova economia 
que hauria de facilitar, entre altres 
coses, el reequilibri territorial.

Podem considerar que la creació de 
comunitats energètiques és una de 
les solucions possibles per activar 
aquest canvi en el sector elèctric, 
que farà que gent que visqui a 
qualsevol indret pugui participar 
d’uns nous objectius a l’hora de 
generar electricitat. Si al llarg dels 
últims cent anys el gran objectiu 
ha sigut generar grans quantitats 
d’energia i disposar de potència per 
alimentar la indústria, ara estem en 
condicions de posar la ciutadania al 
centre i produir de forma renovable, 
de proximitat i, sobretot, fent que els 
objectius prioritaris siguin els bene-

ficis mediambientals i els econòmics 
dels socis de les respectives comuni-
tats energètiques.

De totes les opcions de comunitats 
energètiques, em centraré en la 
que crec que és més atractiva per a 
poblacions com la nostra, que són 
les comunitats ciutadanes d’energia. 
A la directiva europea tenim nor-
mes comuns per al mercat elèctric 
intern, i que els països membres han 
de transposar a la seva legislació 
nacional abans del 31 de desembre 
del 2021.

Suposant que Espanya compleixi amb 
el seu compromís, ens podem imagi-
nar que a finals d’any tindrem una llei 
amb el text de la directiva europea, i 
que la normativa necessària que en 
desenvolupi els detalls veurà la llum 
al llarg del 2022.

Estem en condicions 
de posar la ciutadania 
al centre i produir 
de forma renovable 
i de proximitat
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MEDI AMBIENT

Què és i què podrà fer 
una CCE? 

En el següent paràgraf hi ha la tra-
ducció de la directiva:

“Entitat jurídica de participació volun-
tària i oberta que estigui efectivament 
controlada per accionistes o que 
els seus membres siguin persones 
físiques, autoritats locals, inclosos 
els municipis, o petites empreses, 
l’objectiu principal dels quals sigui 
oferir beneficis mediambientals, 
econòmics o socials als seus membres 
o a la localitat on es desenvolupa la 
seva activitat, més que no pas generar 
rendibilitat financera. Una comunitat 
ciutadana d’energia pot participar en 
la generació, inclosa la provinent de 
fonts renovables, la distribució, el sub-
ministrament, el consum, l’agregació, 
l’emmagatzemament d’energia, la 
prestació de serveis d’eficiència ener-
gètica, la prestació de serveis de recà-
rrega per a vehicles elèctrics o d’altres 
serveis energètics als seus accionistes 
o membres.”

D’aquest paràgraf en podem extreure 
algunes idees.

En primer lloc, veiem que exclou les 
grans empreses, ja que les obre a un 
nombre limitat de participants i, a 
més, demana control efectiu per part 
dels socis, de manera que sigui una 
associació, una cooperativa o qual-
sevol mena d’entitat, cada soci tindrà 
un vot, independentment de la seva 
aportació. 

També llegim que el seu objectiu 
no és generar rendibilitat finance-
ra, un motiu més per entendre que 
s’exclouen grans empreses, ja que 
això no casa de cap manera amb els 
seus objectius.

Finalment, llegim les activitats en les 
quals podrà participar, que són totes 
dels del sector elèctric.

Posem un exemple: una comunitat 
ciutadana creada amb l’abast d’una 
zona de l’Alt Empordà com la nostra, 
podria tenir generació en algunes 
teulades públiques, pavellons espor-
tius, escola, etc., i dos o tres parcs 
solars.

Tota la ciutadania de Ventalló i dels 
pobles que en formem part, de forma 
voluntària, més l’Ajuntament, podria 
formar part de la comunitat ciutada-
na. Insisteixo, de forma voluntària, 
un veí no i la seva veïna sí, ja que 
l’optimització energètica no es farà a 
través dels cables sinó d’Internet. Es 
preveurà, per exemple, si demà a les 
12 farà molt sol o hi haurà núvols, i 
això permetrà decidir avui si es ca-
rreguen les bateries que hi haurà en 
alguns pobles, i a quin nivell, per ga-
rantir que demà també es disposarà 
d’energia del sol, malgrat que no es 
produeixi en aquell moment. Tot ple-
gat ha de servir per pagar una factura 
més econòmica a cada llar i a cada 
ajuntament, i el benefici individual 
serà resultat del benefici col·lectiu.
Els habitants de Ventalló i dels pobles 
que en formem part podríem, cadas-

cú amb el seu criteri, decidir partici-
par o no d’aquesta comunitat, que 
d’altra manera seria inassolible per la 
complexitat i necessitat d’un nombre 
mínim de participants.

Per si hi teniu interès, aquest vídeo 
també explica molt bé el que són les 
comunitats energètiques:

www.youtube.com/
watch?v=ezRdlI19FQw

Ja hi ha exemples de comunitats 
energètiques, com les set que s’estan 
fent a la província de Girona, dos al 
Vallès Oriental, setze en preparació a 
Lleida i dos a Tarragona. 

Hem de començar a sembrar per 
fer camí cap a un model molt més 
sostenible. 

Carles Pujol i Soler

Tota la ciutadania de Ventalló 
i dels pobles que en formem 

part, de forma voluntària, més 
l’Ajuntament, podria formar part 

de la comunitat ciutadana
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APICULTURA I CONEIXEMENT 
DE L’ABELLA
Em dic Adrià Cusí Brieba, tinc trenta-cinc anys i sóc de Barcelona. 
Des del 1995 venim a Ventalló i estem instal·lats en una casa al carrer 
de l’Església 9, i des del 2019 hi visc permanentment.

De ben petit, amb deu anys, vaig 
tenir el meu primer contacte amb la 
ramaderia, ajudant de manera desin-
teressada a la granja que portaven en 
Josep Morera i la Núria. Recordo que 
els dissabtes em llevava ben d’hora 
i me n’anava a la granja a ajudar-los 

Davant de casa amb un pot de mel de colza.

a netejar els estables de les vaques, 
alimentar els vedells amb la llet aca-
bada de munyir o fins i tot portar el 
tractor per alimentar el bestiar. I una 
de les grans recompenses era poder 
esmorzar amb la llet que feia poc 
que havien munyit. Jo, molt feliç des 

d’aquell moment, somiava a poder 
venir al poble i viure-hi.
 
El 2019 va sorgir la idea de tenir 
abelles, casualment vaig conèixer un 
apicultor professional i em vaig oferir 
a ajudar-lo i, alhora, aprendre l’ofici. 
Gràcies a ell puc explicar-vos una 
mica com funcionen les abelles. 

Per començar, us voldria parlar dels 
individus que formen una colònia 
d’abelles, algunes de les seves ca-
racterístiques i funcions, i també, del 
funcionament d’un rusc.

Els individus del rusc són: la reina, 
l’obrera i l’abellot. Passen per tres 
estats abans de néixer i sortir de la 
cel·la, que serien l’ou (òvul), estat 
larvari i estat nimfal. 

Les reines provenen d’un òvul fe-
cundat amb esperma dels abellots 
i tarden setze dies a néixer normal-
ment. S’alimenten exclusivament 
de gelea reial des de l’estat larvari 
fins a la mort. Quan neixen com-
peteixen entre elles, les reines que 
han nascut o estan per néixer, sols 
pot haver-hi una per rusc. La super-
vivent  impregna de feromones el 
rusc perquè les abelles de l’interior 
l’acceptin com a reina pròpia. Passats 
uns deu dies comença el vol nupcial, 
que vindria a ser l’aparellament amb 
diferents abellots per a la fecundació 
de la mateixa reina. Ja fecundada 
amb l’esperma dels abellots, pocs 
dies després començarà a pondre 
ous (òvuls), un en cada una de les 
cavitats hexagonals. Si els ous són 
fecundats amb esperma donaran 
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com a resultat obreres i si els ous 
no són fecundats donaran com a 
resultat abellots. L’edat de les reines 
sol ser d’uns quatre a cinc anys, tot 
i que dins l’apicultura la vida òptima 
sol ser de dos a tres anys. 

Les obreres provenen de l’òvul de la 
reina fecundat amb esperma dels abe-
llots i tarden vint-i-un dies en néixer. 
Quan ho fan són petites, blanquinoses 
i inofensives. S’alimenten de pol·len i 
mel. Al llarg de la seva vida desenvo-
luparan diferents funcions, primer dins 
del rusc, com alimentadores, incuba-
dores, netejadores, productores de 
gelea reial o guardianes. Després, fora 

del rusc com recol·lectores de nèctar, 
de pol·len, pròpolis o fins i tot aigua 
sempre segons les necessitats que 
tingui el rusc.

L’augment o la disminució de la 
població del rusc anirà en funció de 
l’entrada de nèctar, a més entrada, 
més pon la reina i, per tant, més han 
de treballar les obreres per poder 
alimentar a les futures cries, en canvi, 
a l’hivern es reverteix la situació. És 
per això que la vida de les obreres en 
èpoques de melada és més curta, uns 
quaranta dies respecte en èpoques 
d’escassetat, uns dos mesos, pel tre-
ball que suposa mantenir la colònia.

Els abellots provenen de l’òvul de la 
reina sense fecundar, i tarden vint-i-
quatre dies a néixer. Visiblement són 
diferents de les obreres i a les reines, 
són més grans, tenen l’abdomen i els 
ulls més grossos i un comportament 
més passiu. S’alimenten de pol·len i 
mel. Tenen principalment la finalitat 
d’aparellar-se i fecundar futures reines, 
sobretot a partir de l’abril, que és quan 
comença la divisió natural dels ruscs. 
En èpoques de molta entrada de nèc-
tar n’hi ha molts, però en les èpoques 
d’escassetat de nèctar passen a ser 
prescindibles per al rusc.

És important saber que la cria del rusc 
des de la posta de l’ou fins que surt de 
la cel·la necessita una temperatura de 
34ºC i una humitat constant. Per acon-
seguir-ho primer utilitzen el pròpolis 
per aïllar el rusc de filtracions i reduir 
l’entrada. Després, a l’hivern, usen el 
moviment de les seves ales per pro-
duir la calor necessària per mantenir 
la temperatura, i a l’estiu usen l’aigua 
per refrigerar el rusc. També poden 
abandonar el rusc temporalment si la 
temperatura és molt alta.

PRODUCTES EXTRETS

Per acabar, voldria explicar els pro-
ductes que he extret aquest any: el 
pol·len, les mels de romaní, de colza, i 
de mil flors, la cera verge i el pròpolis. 
Cal dir que tots els productes estan 
produïts a Ventalló.

• Pol·len: Vaig començar la temporada 
al març amb la recol·lecció de pol·len, 
que principalment provenia de l’estepa 
blanca, la colza, el romaní, o l’aladern, 
entre d’altres. Les obreres visiten les 
flors i s’emporten el pol·len formant 
unes boletes amb les seves potes i les 
transporten al rusc amb el parell de 
potes del darrere que té una forma de 
cistella. El pol·len s’ha de recollir cada 
dia per evitar possibles fermentacions 
per la climatologia, ja que les nits enca-
ra solen ser fredes. Després se seleccio-
na i es neteja traient qualsevol element 
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que no formi part del pol·len. Per últim, 
s’envasa al congelador per mantenir la 
bona qualitat d’un pol·len fresc.

• Mel de romaní, colza, i mil flors: 
Vaig començar per la mel de romaní, 
que la vaig extreure a principis d’abril. 
Aquesta és una mel poc espessa 
i clara, tot i que, si fa fred s’acaba 
cristal·litzant. Després, vaig extreure la 
mel de colza a principis de maig, que 
és una mel que cristal·litza ràpidament, 
té un color blanc i un tacte a la llengua 
semblant a la mantega i amb un gust 
menys dolç. Per últim, vaig extreure 
durant els mesos d’estiu la mel de mil 
flors que presenta un color més obscur 
que les altres mels, és més dolça i aca-
ba cristal·litzant els mesos d’hivern.

En la foto s’aprecia com les abelles volen entrar a la caixa i algunes d’elles porten les boletes de 
pol·len al parell de potes del darrere.

Vull puntualitzar que les abelles recu-
llen nèctar, que és una mescla d’aigua i 
sucre (fructosa i sacarosa), i el conver-
teixen en mel, reduint la seva humitat 
entre el 16% i el 20%  mitjançant les 
ales per evaporar l’aigua present, tam-
bé es transmeten el nèctar entre elles 
perquè els enzims bucals de les abelles 
actuïn en la formació de la mel. 

• Cera verge: Aquest és un produc-
te que no es pot recol·lectar, sinó 
que s’extreu quan es treu la mel. Les 
abelles en èpoques de melada segre-
guen cera per l’anvers de l’abdomen, 
necessiten menjar mel per produir-ne. 
Elles l’utilitzen per segellar les cavitats 
hexagonals quan la mel es troba prou 

madura, és a dir, quan té la humitat 
adequada. Aquesta cera s’anomena 
opercle, i quan s’extreu la mel, s’ha 
de treure. Un cop extreta aquesta 
cera es pot fondre mitjançant una 
caldera amb calor i vapor d’aigua. en 
el meu cas, obtenint una cera de molt 
bona qualitat que es pot utilitzar en 
cosmètica o farmàcia, i també, per fer 
productes casolans.

• Pròpolis: És una substància gomosa 
i resinosa que l’extreuen de les gem-
mes d’alguns arbres com el roure, el 
castanyer de les índies, de les conífe-
res, aurons, bedolls entre altres. Elles 
l’extreuen de les plantes formant unes 
boletes amb les potes i transportant-
lo amb el parell de potes del darrere 
igual que fan amb el pol·len. Elles 
l’utilitzen dins del rusc per aïllar-lo de 
filtracions, per reduir l’entrada i, a més, 
per aïllar elements presents dins del 
rusc, però que no formen part d’ell.

En apicultura s’utilitzen unes malles de 
plàstic o metall amb uns forats d’una 
mida determinada perquè en mesos 
de poca melada l’omplin de pròpolis 
aprofitant el seu afany de voler aïllar 
el rusc. El pròpolis es pot utilitzar en 
cosmètica o en farmàcia, i també per 
fer productes casolans.  

Tots aquests coneixements em venen 
dels més de dos anys d’experiència dins 
del sector, dels coneixements aportats 
per diversos apicultors que he anat 
coneixent, a més d’un llibre molt com-
plet d’apicultura que es diu “Apicultura, 
conocimiento de la abeja y manejo de 
la colmena” de l’autor Pierre Jean-Prost.

Per a qualsevol dubte o pregunta po-
deu passar pel carrer de l’Església 9 de 
Ventalló, us puc ensenyar el que faig i 
explicar-vos més coses, també podeu 
veure-ho a l’instagram. Un plaer.

646 263 572

@mels_cusi
adriaaacb@gmail.com
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REIVINDIQUEM 
LES OLIVERES MIL·LENÀRIES
La serra de Ventalló, apèndix del Montgrí, les Gavarres i el Cap de Creus, 
concentren desenes d’oliveres mil·lenàries i centenàries, patrimoni natural i històric, 
testimonis vius de totes les èpoques des de l’Edat Mitjana, quan van començar a produir. 
Aquest material genètic de valor incalculable produeix olives idèntiques a les que feien 
servir per extraure oli els nostres avantpassats.

A Ventalló, la consciència i l’orgull de 
tenir plantades oliveres des de temps 
immemorials i de tenir-les encara 
en producció, es remunta a tant de 
temps enrere que es va decidir ba-
tejar el centre d’ensenyament com a 
Escola Oliveres Mil·lenàries.

Per tot plegat, pensem que cal fer un 
pas més en la reivindicació d’aquest 
llegat històric. Compartim la inquie-
tud i la necessitat de fer un projecte 
de catalogació i preservació de tots 
els exemplars d’oliveres mil·lenàries 
i centenàries de les comarques 
gironines. El catàleg ha d’incorporar 
una fitxa amb l’edat precisa, mi-
tjançant proves de carboni 14 o 
similars; l’historial climàtic, per veure 
l’adaptació als canvis accelerats que 
pateix el planeta i molt especialment 
el nostre entorn; un estudi genètic 
sobre les varietats, argudell, corivell 
o cadaquesenca.

A partir d’aquest inventari, cal fer-ne 
un pla de protecció i manteniment, 
amb la implicació dels productors i 
les organitzacions agràries i totes les 
institucions: ajuntaments, consells 
comarcals, Diputació, Generalitat de 
Catalunya o Universitat de Girona. 
Aquest ambiciós projecte és dels 
més transversals imaginables, ja que 
uneix agricultura, medi ambient, his-
tòria, arqueologia, botànica, turisme 
i salut.
 
Per això, el diumenge dia 3 d’octubre
d’aquest 2021, a les 10:30 hores, 

esteu convocats a l’acte de reivindi-
cació de les oliveres històriques, que 
tindrà lloc a la Bassa, de Ventalló. Hi 
participaran representants de diver-
ses institucions i organismes. A l’acte 
tenim el suport de la Mancomunitat 
de la Taula del Sénia, on han censat 
prop de cinc mil oliveres mil·lenàries.

Una olivera mil·lenària a Ventallo. Foto: Dolors gibErt

Hem de ser molt  conscients que 
parlarem de preservar oliveres planta-
des abans que Colom sortís amb les 
caravel·les, testimonis dels atacs de 
pirates, de les invasions napoleòniques, 
de guerres o del naixement del turisme.

Salvador Garcia Arboç

PATRIMONI
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ENFILALL DE PIULADES
Entorn de l’església de Sant Miquel de Ventalló i els trenta anys 
de la recuperació del rellotge del s. XVIII.

Francesc Palomera i Auquer @fpalomeraventallo
Recentment ha fet trenta anys que per Cap d’Any van 
tornar a sonar les campanes del rellotge de Ventalló, 
després de més de mig segle de silenci. El 1991 també 
es va rehabilitar l’espadanya i la torre de l’església.

Salvi Puigbert i Costal 
@salviventallo
Coneixeu alguna altra 
església amb dos cam-
panars, un d’espadanya i 
un de torre?
Si coneixeu algun cas 
similar de l’entorn, 
feu-nos-ho saber 
a l’Instagram de 
l’Ajuntament.

Salvi Puigbert i Costal @salviventallo
La mesura del temps medieval anava referenciada amb 
el sol. El proppassat 8 de setembre ens va visitar Eduard 
Farré, fundador de la Societat Catalana de Gnomònica 
(estudi de rellotges de sol i mecànics). Ens va aconsellar 
restaurar el rellotge de sol de l’església i exposar l’antic 
rellotge mecànic de l’església de Ventalló.

Salvi Puigbert i Costal @salviventallo
Curiositats: Sabíeu que l’església de Sant Vicenç de Valve-
ralla és de les poques esglésies que no està orientada a 
llevant (est), sinó que està orientada a tramuntana (nord)?
Si coneixeu algun cas similar de l’entorn, feu-nos-ho 
saber a l’Instagram de l’Ajuntament.

Rellotge mecànic del campanar de Ventalló (finals del s. XVIII).

Imatge de Google Earth.

Imatge del rellotge 
de sol de l’església de 

Sant Miquel de Ventalló, 
deteriorat pel temps.

Primera resposta:

Jordi Guixeras i Lòpez 
@j.guixeras
Sant Feliu de Boada, però 
amb menys encert com-
positiu del mestre d’obres, 
van ser més tímids o van 
acabar els calés.
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Jordi Guixeras i López @j.guixeras
La parròquia de Ventalló es constituïa a principis del 
s. XVII, fins aquell moment era sufragània de Valveralla.
La construcció de la nova església de Sant Miquel sobre 
l’antiga capella es va fer en el període 1673-1677, 
com magníficament narra Érika Serna en el número 8 
(any 2000) de la Revista Ventalló que trobareu a la web 
de l’Ajuntament de Ventalló.

Jordi Guixeras i López @j.guixeras
L’actual església parroquial de Sant Vicenç de Valveralla 
va ser construïda a mitjan segle XVIII (a la façana hi ha 
gravada la data de 1754 i a la sagristia les de 1748 i 
1749). Va substituir una església més antiga, segons la 
veu popular, situada en un turó una mica allunyat del 
poble, al costat de l’antic camí ral.
Els carreus de l’antiga església es van fer servir per alçar 
la capçalera del nou temple, l’únic tram fet amb pedra 
tallada i escairada, la resta és de maçoneria comuna. 
Curiosament, sense saber-ne els motius, es va orientar a 
tramuntana en lloc de llevant.

Jordi Guixeras i López @j.guixeras
La parròquia de Sant Andreu de Vila-robau es constituïa 
el s. XVII, fins aquell moment era sufragània de Palol.
L’any 1721 erigia la nova església de Sant Andreu. 
L’antiga capella preromànica del s. IX, encaixada dins el 
nucli antic, no permetia una ampliació. Es va construir a 
l’entrada del poble d’una nau amb capçalera poligonal i 
capelles laterals.

Jordi Guixeras i López @j.guixeras
Abans d’acabar el segle XVIII (les campanes originals 
del rellotge són de 1798) la parròquia de Ventalló es 
va decidir a construir la seva torre. La van afegir al costat 
nord de l’espadanya, sobre el cementiri. Alhora, van fer
 un afegitó al sud per fer-hi l’escala d’accés a la coberta 
i van canviar l’antiga finestra de punt per un rosetó. 
També es va fer alguna modificació a la porta del 
cementiri, però no sabem com era l’original.

Imatge aproximada de la construcció original de l’església 
de Sant Miquel de Ventalló. Podeu veure una projecció 3D 
a Instagram @salviventallo.

Tornem-hi! La parròquia de Valveralla també havia fet un 
campanar de torre, un rosetó i van esgrafiar la façana!!
Fotografia: Josep Casquete

Ves per on! La parròquia de Vila-robau havia fet un campanar 
modern de torre i un rosetó!! 

No s’hi van posar per poc! 
Més alt i amb rellotge 
mecànic!!

PATRIMONI

UNA MICA D’HISTÒRIA DE L’ESGLÉSIA DE VENTALLÓ I EL SEU ENTORN
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Jordi Guixeras i López @j.guixeras

La Guerra Civil Espanyola (1936-1939): La victòria 
popular sobre la revolta militar del 18 de juliol de 1936 
contra el govern de la República a Barcelona comporta 
la renúncia dels militars revoltats de Girona i Figueres. 
La creació del Comitè Central de Milícies Antifeixistes de 
Catalunya (amb el Comitè d’Orriols com a representant 
més conegut de la zona) va suposar una repressió a la 
rereguarda republicana. Es van produir assassinats de 
persones conservadores i eclesiàstics. El nostre municipi 
no va ser una excepció. Alhora, es va destruir el retaule 
barroc de Sant Miquel, es van fer caure les campanes 
religioses (les del rellotge de la torre, en ser civils, es 
van conservar), es van profanar les tombes interiors de 
l’església i es va enderrocar el púlpit.

Jordi Guixeras i López @j.guixeras

La postguerra: La victòria militar del general Franco 
l’any 1939 posava fi a la Guerra Civil i començava una 
etapa de repressió i dictadura, on l’Església reprenia 
un paper central en la vida quotidiana. Es van recons-
truir altars, es van comprar imatges religioses i es 
van desplaçar les campanes del rellotge de la torre a 
l’espadanya per fer tots els tocs civils i religiosos. 

Jordi Guixeras i López @j.guixeras

L’any 1940 es començava a construir el nou cementiri 
municipal en un punt equidistant entre els tres pobles 
que hauria de contenir les restes dels antics cementi-
ris situats a les sagreres de les esglésies de Valveralla, 
Ventalló i l’església vella de Vila-robau. Els nous enterra-
ments foren immediats, però el trasllat fou successiu fins 
als anys 1960 i 1970 del s. XX, quan s’enderrocaren els 
antics cementiris.

PATRIMONI

Foto Arxiu Revista Ventalló: 
Altar barroc de Ventalló revestit de flors durant una celebració 
litúrgica abans de la Guerra Civil.  Segons Érika Serna
 (Revista Ventalló, 8) de principis del s. XVIII.
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Salvi Puigbert i Costal @salviventallo

L’última campanera d’ofici que va tenir Ventalló, fins als 
anys vuitanta del s. XX, va ser la Gràcia Lafont (Gracieta 
Periques), mare d’en Met Periques (Jaume Delclós). 
Posteriorment la va succeir per un període breu en 
Josep Pagés Baguer (Pepet Baltasar). Actualment 
desenvolupa aquesta funció Francesc Palomera.

Salvi Puigbert i Costal @salviventallo

A principis dels anys setanta del s. XX, l’Ajuntament de 
Ventalló va endegar uns dels projectes de transformació 
més profunda que s’ha realitzat a Ventalló: L’obertura 
del nucli antic.

Salvi Puigbert i Costal @salviventallo

Va significar l’ampliació del carrer Reravalls, l’enderroc 
del cementiri vell i rectoria, i la creació de la plaça de la 
Font.

PATRIMONI

Arxiu Clarana: 
Gràcia Lafont i el seu fill Jaume Delclós durant una festivitat.

Foto d’Arxiu Serramitjana-Roca:
Rectoria de Ventalló a mitjan s. XX.

Arxiu Palomera: 
Josep Pagés (1990) en el bateig de les noves campanes.
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Salvi Puigbert i Costal @salviventallo

Les restes que encara quedaven al cementiri vell, als 
peus del campanar, es van acabar de traslladar al 
cementiri nou. I es va enderrocar conjuntament amb 
la rectoria.

Francesc Palomera i Auquer @fpalomeraventallo

L’any 1989 la parròquia i l’Ajuntament de Ventalló van començar una col·lecta per reunir un pressupost de 909.000 ptes. 
(5.463,20 euros) per posar en funcionament l’antic rellotge mecànic i posar-hi campanes noves. També es va sortejar un xai 
de l’avi Palomera. Amb tot, la quantitat es va assolir amb escreix.

Salvi Puigbert i Costal @salviventallo

El resultat va ser un accés rodat al centre del poble 
(carrer Escoles - Reravalls - Plaça de la Font).

Foto d’Arxiu Serramitjana-Roca:  Enderroc de la rectoria.
Estat actual de la plaça de la Font des d’un angle similar al 
de la foto d’arxiu anterior.

Cartells 
Arxiu Palomera.

TRENTA ANYS DE LA RECUPERACIÓ DEL RELLOTGE



43

PATRIMONI

Francesc Palomera i Auquer @fpalomeraventallo

En Moisès Gifre i en Lluís Boix, ferrers jubilats de 
l’Armentera, que també posaren en funcionament el 
rellotge de l’Armentera, van començar a treballar a la 
torre del campanar. El van electrificar, ja que als antics 
se’ls hi havia de donar corda cada dia. Van crear nous 
contrapesos que pengen de dalt a baix per l’interior del 
buit del campanar, ja que els antics no es van trobar.

Francesc Palomera i Auquer @fpalomeraventallo

La nit de Nadal de 1990 es van batejar de manera 
solemne les campanes amb els mateixos noms que 
havien tingut les desaparegudes per la Guerra Civil:

Miquela (Ø72 cm, alçada 75 cm i 220 kg.) 
Porta escrit “M’ha donat la veu el que m’escolta. 
Ventalló, 1 de gener de 1991” i un baix relleu de Sant 
Miquel igual a l’existent a la portalada.

Maria Salvaterra (Ø60 cm, alçada 60 cm i 120 kg.) 
Porta escrit en llatí “Horas non numero nisi serenas 
(només compto les hores serenes). Ventalló 1 de gener 
de 1991”.

Francesc Palomera i Auquer @fpalomeraventallo

El 27 de desembre es penjaven les campanes a la torre.

Foto Arxiu Palomera: Lluís Boix i Moisès Gifre reparant el rellotge.

Fotos d’Arxiu Palomera: 
Salvador Sala, Cassiano Matas, Venanci Lloveras i Emili Villalba.
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Francesc Palomera i Auquer @fpalomeraventallo

Va ser un esdeveniment seguit per molts veïns de 
Ventalló.

Francesc Palomera i Auquer @fpalomeraventallo

El maig de 1991 s’iniciaven les obres de rehabilitació de 
la torre i el teulat l’espadanya de l’església. Projecte dels 
arquitectes Ferran Prats i Lluís Auquer. 

Francesc Palomera i Auquer @fpalomeraventallo

La nit del Cap d’Any, ara fa trenta anys, la Miquela i la 
Maria Salvaterra van tocar per primera vegada les hores, 
despertant el rellotge d’un silenci de més de mig segle.

Jordi Guixeras i López @j.guixeras

El resultat final va ser la recuperació de la coberta de 
l’espadanya, que suposem similar a l’original de quan es 
va construir l’església al s. XVII.

Foto d’Arxiu Palomera: 
En primer pla Josep Riu. Al fons a la dreta, José Moreno, 
Joan Puigbert i Francesc Sais (Paco fuster).

Foto d’Arxiu Palomera: 
Cassiano Matas (Ferrer jubilat), Francesc Palomera (alcalde) 
i mossèn Quim Giol. 

TRENTA ANYS DE LA REHABILITACIÓ DELS CAMPANARS

Francesc Palomera i Auquer
Jordi Guixeras i López, arquitecte

Salvi Puigbert I Costal, arquitecte (coordinador)
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TERRITORI

UN REPTE DEL DR. SOLER, 
AMB RÈCORD!
236 a peu i 41 bicicletes! I tots els i les qui hi heu anat 
sense registrar-vos? Sumem uns 800?

La història és la següent: un home, 
un propòsit, una aplicació, i molta 
gent. Un home amagat darrere el 
nom de “Dr. Soler”, que crea recorre-
guts a diferents pobles de l’Empordà 
amb un únic objectiu:  que la gent 
en gaudeixi. I també pensa en el 
poble, en què tots els petits nego-
cis i persones es puguin donar a 
conèixer. (El bar de Lladó, durant el 
mes de març, semblava l’Sturbucks® 
de la rambla!). “Doctor? Doctor de 
què? Doctor en corriols!” em va dir. 
D’aquí ve el seu nom. I Soler, el seu 
cognom.

Ell tria el poble, traça el recorregut, 
l’enregistra virtualment a l’app Stra-
va, i ho anuncia el dia 1 de cada mes. 
“Aquest mes el repte és a Valveralla! 
Si ho poseu al Google Maps, alguna 
cosa us sortirà!”. Així començava el 
seu comunicat.

Vàrem quedar per marcar la ruta 
i es va donar a la meva confiança. 
Quina pressió! Volia fer-lo perfecte. 
Diferent. Que la gent se’n recordés. 
Havien de ser màxim 8 km, no podia 
passar pel mateix lloc —ni tan sols 
a prop— i no podia fer zig-zags 
innecessaris perquè el GPS no ho 
captava. I, això ja per criteri venta-
lloní, havia de passar pels llocs més 
emblemàtics. El vàrem marcar amb 
cintes de plàstic (el Dr. Soler no pen-
sa amb “màrqueting” i no cobra res 
per fer-ho; en cas que alguns 
ens preguntem “què costaria fer-ho 
amb roba”?), tots dos, caminant 
xino-xano. L’últim dia de mes, quan 
ja el repte ha acabat, es treuen. 
Ve ell i les treu una a una. 

I per què ho fas tot això? Sense 
guanyar ni un duro amb la feina 
que porta? —li vaig preguntar. “Ja 
que jo no puc córrer, faig córrer a 
la gent!” —em va respondre. Per 
contra, potser algú dels qui va venir 
va tirar un paper a terra (ho dubto). 
Però defensaria aferrissadament que 
el tipus de persones que es mouen 
a fer el repte són gent amb ganes, 
respectuosa i educada. 

En resum, el Repte de Valveralla 
ha estat extraordinari a causa de 
la col·laboració de tot el poble: 
l’Ajuntament i el seu suport, en Josep 

Massó i la seva paciència, en Jordi i 
el seu tractor, i tots els col·laboradors 
que l’han fet ÚNIC!

Espero que l’hàgiu gaudit i que a 
partir d’ara us baixeu l’Strava i els 
aneu a fer tots. Que és Empordà, és 
salut, i és vida.

Anna Puigbert Aymà
Fundadora de Tiffany’s Empordà®
Coorganitzadora del Repte

Lourdes 
Riera i Subich
PA I QUEVIURES
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PAGESIA

PAGESIA I CANVI CLIMÀTIC
Al llarg de la història, les nostres comarques han viscut molts canvis de model agrícola, 
encara conservem oliveres plantades del temps dels romans, sitges i vestigis de l’activitat 
dels pagesos empordanesos al llarg de dos mil anys, com aquell que no diu res.

Però ara afrontarem un repte que no 
serà fàcil de superar, la modificació, 
sembla que més ràpida del que es 
podia esperar, del clima. Les conse-
qüències seran diverses i cal que ens 
plantegem l’escenari més desfavora-
ble, fins ara totes les previsions s’han 
acomplert, i a una velocitat molt 
superior a l’esperada, l’increment de 
temperatura mitjana que es preveia 
per al 2030, ja s’ha donat al 2020, per 
tant, ja anem a correcuita.

Un augment continuat de la tempe-
ratura mitjana anual, amb uns hiverns 
molt més suaus, pot posar en perill 
la continuïtat de molts conreus, la po-
mera mateix. La pomera és un puntal 
de la pagesia gironina, amb una IGP 
que reforça la seva comercialització, 
necessita moltes hores de fred a 
l’hivern, així que l’afectació seria molt 
important en la capacitat productiva 
dels arbres.

Els períodes de sequera seran més 
extrems, això compromet molt serio-
sament la producció de cereals, el risc 
d’incendi i les condicions extremes 
que es donaran faran que els incendis 
de cinquena generació, els que no es 
poden apagar, siguin cada any més 
freqüents i és molt probable que les 
comarques més seques de Catalunya 
esdevinguin un desert.

També les pluges i els temporals 
seran més intensos i concentrats 
amb èpoques més concretes, ja en 
vàrem tenir una mostra ben clara 
l’any passat, amb una bona pluviome-
tria anual, però tota concentrada en 
períodes molt curts, que va produir 
greus inundacions i va malmetre tots 
els conreus de la plana.

A tot plegat s’hi afegiran noves 
plagues a combatre, seran un dels 
primers desplaçats climàtics, els 
insectes, que busquen espais nous on 
troben un hàbitat desocupat. Ja en 
coneixem una primera mostra amb 
el bernat marbrejat, espècie introduï-
da, amb un control molt difícil i una 
implantació molt ràpida.

La propera reforma de la PAC ens 
marca un camí més verd, les mesures 
agroambientals s’han de generalitzar 
i la mitigació climàtica és una realitat 
que la UE vol afrontar a través dels 
pagesos, les tècniques de sembra 
directa, l’estalvi d’adobs inorgànics, 
la racionalització de l’ús de fitosani-
taris, estalvi de l’aigua, en definitiva, 
una agricultura circular, feta mirant 
a l’entorn. El camí cap a una agricul-
tura regenerativa, a on a través de la 
gestió del sol, les plantes i els boscos 
ens permeti fixar més CO2 a la terra 
del que s’emet, no és un trànsit fàcil, 

cal una regirada de les explotacions i 
enfocar a un altre model.

La posició de les explotacions 
agrícoles és feble a l’hora d’afrontar 
el canvi climàtic. La revolució ver-
da dels anys 50/60 del segle pas-
sat i les empentes contínues de 
l’agroindústria han portat a un model 
agrari d’especialització, a un mono-
cultiu per explotació. N’hi ha qui es 
dedica a la fruita, d’altres a cereals, 
i les explotacions ramaderes estan 
vinculades a les grans agroindústries 
amb una dependència elevada. Hem 
posat tots els ous al mateix cistell. La 
diversificació de la producció dins de 
les explotacions serà molt important 
per poder encaixar el model europeu, 
però també ens servirà per enfortir 
econòmicament les empreses i per 
plantar cara al canvi climàtic amb més 
seguretat.

Narcís Poch

La posició de les explotacions agrícoles és feble a l’hora d’afrontar el canvi climàtic. 
Foto: Dolors gibErt
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EL VOLUNTARIAT
El voluntariat és el conjunt de persones que dediquen una part del seu temps lliure a realitzar 
una acció al servei dels altres o de la comunitat en general, sense esperar res a canvi.

Durant l’incendi d’aquest estiu diverses persones, de forma totalment voluntària i anònima, van 
col·laborar i van participar a extingir-lo. 

SOLIDARITAT

Així podríem definir el voluntari com 
aquell que: 

Quina falta fa gent així 
a la nostra societat?

Davant el neguit i el caos que pro-
voquen les situacions d’emergències, 
el voluntariat representa una es-
perança en les persones. En po-
bles petits com el nostre l’esperit 
de col·laboració és absolutament 
indispensable, quan fem pinya i tots 
anem a una, som capaços de tot. 
Cal fer una aposta en aquest sentit 
si volem avançar com a societat i 
com a país.

Situacions d’emergència, en els 
darrers temps, per desgràcia n’hem 
viscudes: el temporal Glòria, la pan-
dèmia de la covid-19 i aquest estiu 
incendis. 

Al municipi de Ventalló mai han fal-
tat, i aquestes persones que sempre 
han ofert el seu ajut, no volen sortir 
de l’anonimat. Diuen que ho fan per-
què volen i que no volen res a canvi 
ni que se’ls reconegui públicament.

Des d’aquí, fem arribar un agraïment 
immens a tots els que van trucar pel 
confinament per si podien ser útils a 
alguna persona gran per dur-li el que 
necessités.

I agraïm als que d’aquí o de pobles 
propers es van desplaçar en els in-
cendis per si podien ajudar, treballant 
camps o el que calgués. I a les em-
preses de fora i les que estan vincu-
lades al municipi pel seu oferiment i 
l’ajuda directa que ens van donar, per 
posar tots els medis i formar part de 
l’extinció del foc.

També destaquem la col·laboració i 
coordinació dels veïns per vigilar el 
riu i torrent durant la nit en el tempo-
ral Glòria.

Certament els bombers i equips 
d’emergència van fer una feina 
cabdal, de la qual estarem sempre 
agraïts, però des d’aquí vull reivin-
dicar tots aquells petits gestos, de 
persones anònimes, que en situacions 
extremes o no tan extremes, amb les 
que sempre es pot comptar per 
alleujar a molta gent que en un 
moment donat passa una situació 
complicada.

Cada un d’aquests actes us fan més 
grans com a persones, però sobre-
tot, ens fa més grans com a poble i 
m’omplo d’orgull al dir que som un 
poble molt solidari, amb un capital 
humà inavaluable. 

I davant d’això, ens hem de con-
vèncer que entre tots som capaços 
de canviar el món. Encara que hi ha 
coses que són de molt mal arreglar.

Mei Costa

• Actua a favor dels altres o de la 
comunitat en general.

• És solidari i compromès amb 
l’entorn, la comunitat i la societat.

• Estableix per pròpia voluntat 
i des de la plena llibertat un 
compromís d’actuació.

• És sensible a les mancances i 
necessitats de la societat i l’entorn 
enteses com un global.

• Decideix des de la convicció 
personal passar a l’acció.

• És actiu, dinàmic, emprenedor, 
responsable, i disposat a assumir 
compromisos.

• Actua coordinadament en el 
marc d’una organització.

• Dona sense esperar res a canvi.
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Camp de refugiats de Moria (Grècia). Foto any 2015 DE PaCo orti.

UNA SOLIDARITAT IMPRESCINDIBLE
Deia Eduardo Galeano, escriptor uruguaià (1940-2015), que “a diferència de la solidaritat, 
que és horitzontal i s’exerceix d’igual a igual, la caritat es practica de dalt a baix, humilia a 
qui la rep i mai altera, ni tan sols una miqueta, les relacions de poder”.

I així és.

La solidaritat no té res a veure amb la 
caritat ni amb les ideologies políti-
ques, ni els principis de cada un, ni la 
religió que hom pugui o no practi-
car. La solidaritat és un compromís 
amb l’entorn, entre iguals, l’objectiu 
del qual és ajudar, humilment, i en 
allò que puguis, a un altre que ho 
necessita. És, probablement, una de 
les actituds humanes més rellevants, 
ja que, sense ella, tota la resta de 
principis perden sentit.

No ajudem a l’altre com a favor. No 
esperem que l’altre ens retorni el 
nostre gest. Ho fem com a acte de 
justícia, de lògica pura; avui tu neces-
sites ajuda i jo te l’ofereixo desinte-
ressadament. 

El sentit de la solidaritat, doncs, no és 
ajudar pensant a rebre res a canvi i 
és útil sentir-se identificat amb qui la 
pateix sabent que tu podries també 
estar demà al seu lloc. Ser conscient 
que els altres no són simples esta-
dístiques i que, darrere de cada cas, 
hi ha un drama humà. Erich Fromm, 
psicoanalista i sociòleg nord-americà 
(1900-1980), al seu molt recomanable 
llibre L’art d’estimar (1956) deia, entre 
moltes altres coses, que l’amor s’ha 
de donar desinteressadament, sense 
esperar res a canvi. És exactament 
això.

I és que el patiment d’algú mai ens 
pot ser aliè. No ho pot ser perquè 
en el patiment d’altri està també el 
nostre patiment. Directe o indirecte. A 
curt o a llarg termini. Tot dona voltes, 
el món és canviant i la història es 
pot capgirar en qualsevol moment. 

Ningú no pot estar segur que, algun 
dia, ell no necessitarà que algú li doni 
un cop de mà per sortir de qualsevol 
adversitat. És a dir, tots nosaltres po-
dem ser o som ja, a l’hora, oferidors 
i receptors de solidaritat. Encara que 
ara ens sembli impossible pensar-ho 
així.

Les petites comunitats ho saben molt 
bé. Saben que si no s’ajuden entre 
elles, no prosperaran, no millorarà 
la seva vida, no estaran segurs. Però, 
què passa quan la necessitat d’ajuda 
pot ser generalitzada, massiva, enor-
me i allunyada del nostre entorn més 
immediat? Tenim la mateixa actitud? 
O diem, “ja s’ho faran”, “no és el meu 
problema”, “ells s’ho han buscat”.

Diàriament veiem, pels mitjans de 
comunicació, a poblacions i països, 
en qualsevol indret del món, en situa-
cions extremes. Creure que aquests 

casos “no són el teu problema” o 
“que ells s’ho han buscat” és un error 
que només pot ser fruit de la ig-
norància o la mala fe. Avui tot el que 
passi al planeta és el nostre problema 
i ningú, ningú, busca el patiment. De 
la mateixa manera que ningú, ningú, 
vol marxar de casa seva, del seu país, 
i deixar a la seva família si no té una 
raó per fer-ho; la por, la fam, la po-
bresa, la mort...

La situació d’aquests països, aquests 
conflictes, tenen un origen i en tots 
ells el món occidental hi té una 
responsabilitat directa. Són fruit de 
decisions estratègiques, d’interessos 
econòmics, de lluites de poder a occi-
dent que, per altra banda... és qui els 
ven l’armament. Els països en conflic-
te, que quedi clar, no tenen indústria 
per poder-ho fer. Algú a occident, 
països i empreses, fan negoci de la 
desgràcia. Si volem que aquesta allau 
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A les platges de l’illa de Lesbos (Grècia) es poden trobar muntanyes de salvavides dels nombrosos 
refugiats que han arribat a l’illa. Foto any 2015 DE PaCo orti.

migratòria finalitzi, en el cas dels con-
flictes bèl·lics, el primer que hauríem 
de fer és demanar als nostres governs 
que no utilitzin tercers països per als 
seus interessos i reclamar respon-
sabilitats a la indústria d’armament 
que els equipa. Però també deixar 
de donar suport a règims corruptes 
i tiranies que no vetllen pel bé comú 
i tenen a la població esclavitzada i 
atemorida. Nosaltres podem intentar 
que això canviï. Altrament en som 
corresponsables...

Per això cal ser conscients que, re-
sultat de mantenir el nostre nivell de 
vida i la nostra tranquil·litat, és que 
milers, potser milions de famílies sen-
ceres, alienes al conflicte, en són les 
víctimes. I fugen. És clar que fugen. 
Com fugiríem nosaltres. Com fugien 
els nostres avis cap a França, Mèxic o 
els Estats Units durant la Guerra Civil. 
Com fugiria tothom si el seu país es 
convertís en inhabitable per qualsevol 
motiu.

Avui són ells, però demà, encara que 
no ho sembli, podem ser nosaltres, 
els nostres fills o els nostres nets. Les 
imatges que diàriament veiem per 
tot arreu fan que ens acostumem a 
aquestes desgràcies i no parem aten-
ció en el drama que hi ha al darrere. 
Deixem de sentir-nos identificats amb 
les víctimes o apel·lats a fer qualsevol 
cosa que estigui a les nostres mans 
quan, sovint, l’acció que seria neces-
sària que realitzéssim per ajudar a 
multitud de gent és ínfima i no ens 
suposaria massa esforç.

Aquesta actitud, al contrari del que 
alguns creuen, no és mai puntual. La 
solidaritat no respon a un moment de 

debilitat, a una sola i única situa-
ció concreta. Tot i que tampoc cal 
obsessionar-ne en el tema, la solida-
ritat s’exerceix sempre. Diàriament, 
cada dia. És una forma d’entendre la 
societat. És una actitud de vida, diària. 

S’entén que ens puguem sentir més 
interpel·lats a exercir-la quan veiem 
grans catàstrofes o desastres. Però 
paral·lelament a aquests actes de 
solidaritat internacional necessaris 
hi ha la imprescindible col·laboració 
solidària local. La de la comunitat o 
poble on vius, la del familiar o amic, 
la del veí... i la del desconegut.

“El ser capaç d’omplir l’oci d’una ma-
nera intel·ligent és el darrer resultat de 
la civilització” deia Bertrand Russell 
(1872-1970), un dels més influents 
filòsofs del segle XX guardonat amb 
el Premi Nobel de Literatura l’any 
1950. És fàcil pensar que Russell, 
amb aquestes paraules, albirava ja 
una època en la qual cada individu 

haurà de decidir a què dedicarà el 
seu temps lliure i, molt probablement, 
hauria estat satisfet de saber que 
molts de nosaltres, a més de treballar, 
llegir, estar amb la família, fer exercici 
i badar sanament sobre l’existència, 
dedicàvem part d’aquest temps i, per 
què no, el temps complet o profes-
sionalment, a la solidaritat. 

Oriol Ferrer i Paco Orti

Oriol Ferrer
Va ser coordinador als anys vuitanta 
de diverses campanyes d’ajuda 
a Etiòpia, Eritrea i Nicaragua. 
Actualment col·labora en distintes 
campanyes d’ajuda als refugiats i amb 
el Banc dels Aliments.

Paco Orti
Col·labora activament en distintes 
campanyes d’ajuda als refugiats. Ha 
estat voluntari als camps de refugiats 
de Lesbos i Atenes i col·labora amb el 
Banc dels Aliments.

Ningú, vol marxar de casa seva, 
del seu país, i deixar a la seva 

família si no té una raó per fer-ho; 
la por, la fam, la pobresa, la mort...
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EL MALDECAP DELS POLLS
La pediculosi, la infestació per polls del 
cap, és molt corrent en criatures en
edat escolar. I el seu tractament 
demana temps i perseverança.

Com evitar el contagi?

Revisar sovint el cap dels 
nens. Darrere de les orelles, 
el clatell i el serrell.

Rentar amb freqüència 
els cabells amb aigua i 
sabó, dos o tres cops per 
setmana.

Pentinar diàriament els 
cabells. Netejar les pintes 
i els raspalls sovint i evitar-
ne l’ús compartit.

Ferran Bossacoma desaconsella l’ús 
de locions i xampús com a prevenció 
“perquè, entre altres raons, les apli-
cacions inadequades poden afavorir 
la creació de resistències i danyar el 
cabell i el cuir cabellut”. I remarca que 
“els polls no tenen res a veure amb la 
falta d’higiene”. 

Actualment, les epidèmies de pedi-
culosi estan relacionades amb dos 
factors:

1. L’OBLIT: la família no vigila 
el cap de l’infant, donant per fet 
que no hi haurà polls.

2. L’EXCÉS: quan hi ha polls, es 
fan servir indiscriminadament els 
insecticides disponibles, sense 
fer un tractament sistemàtic ni 
seguir les instruccions. 

Com podem saber 
si hi ha polls?

Si separem els cabells i mirem el cuir 
cabellut, veurem ràpidament els polls. 
I també són fàcils de veure els ous, 
que semblen una mena de caspa, 
però enganxada a la base del cabell, 
sobretot a darrere de les orelles, el 
clatell o el serrell. Els signes principals 
d’una infecció per polls són:

Picor persistent al cap 
i al cuir cabellut.

Petites protuberàncies vermelles 
al cuir cabellut o al coll.

Presència d’ous.

Sensació de formigueig al cap.

Si sembla que n’hi ha, el millor mèto-
de per comprovar-ho és raspallar els 
cabells amb una pinta de pues fines 
i espolsar-la sobre un paper: els ous 
cauran sobre el paper i es veuran 
petits punts blancs. Si hi ha ous, és 
probable que hi hagi polls. 

1 

2

3

Els polls són uns insec-
tes que només viuen en 
les persones. Hi ha tres 
espècies diferents en 
funció d’on s’allotgen: 
al cap, al cos i al pubis. 
El poll del cap és un 

insecte que viu entre els cabells i en 
alguns casos pot afectar celles, pes-
tanyes i barba. Té de dos a quatre mm 
de longitud, és de color grisenc, sense 
ales i s’alimenta de sang que xucla de 
la pell del cap quan pica. Es reprodueix 
ràpidament: cada femella pon de 100 
a 300 ous (llémenes), que són de color 
blanc i que s’enganxen a la base del 
cabell. Quan tenim polls s’anomena 
pediculosi. 

La pediculosi

El símptoma principal és la picor del 
cuir cabellut ocasionada per la irritació 
de la saliva que l’insecte diposita a 
la petita ferida de la picada. Ferran 
Bossacoma, cap del servei de Farmà-
cia de la Fundació Salut Empordà, 
explica que la pediculosi “és molt 
corrent en criatures en edat escolar, 
especialment d’entre 4 i 6 anys, sigui 
quin sigui el seu nivell social”. I recorda 
que “els polls no salten ni volen, però 
es transmeten fàcilment. La forma de 
contagi més habitual és per contacte 
directe dels cabells o l’intercanvi de 
raspalls, pintes, gorres... S’ha de tenir 
en compte que els animals domèstics 
no transmeten els polls”.
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I SI ÉS QUE SÍ?

Quin és el tractament 
més adequat?

Varia en funció de l’edat i de cada cas. 
En termes generals:

Menors de sis mesos: 
fer servir els mètodes 
d’eliminació mecànics 
(pintes de pues fines).

De sis mesos a dos anys: 
pintes o productes tòpics 
derivats de la silicona 
(locions, cremes o xampús).

Majors de dos anys i adults: 
preparats tòpics, com 
permetrina o silicones.

El cap del servei de Farmàcia de la 
FSE desaconsella fer servir prepa-
rats a base de plantes, olis, vinagre 
o alcohol “que s’han utilitzat tradi-
cionalment, però que no es disposa 
d’evidència suficient que n’avali l’ús”. 
I recorda “que cal visitar el metge 
si els símptomes continuen després 
del tractament o si hi ha àrees de la 
pell envermellides o sensibles, la qual 
cosa podria significar una infecció”.

Fundació Salut Empordà

SABÍEU QUE...

Si sou adults i no esteu en contacte amb nens, és difícil 
contagiar-vos. Però si hi ha criatures a casa, és molt probable que 
agafeu polls si ells en tenen. En el cas de les embarassades, l’ideal 
és minimitzar l’ús de qualsevol producte químic i de medicaments. 
És per això que es recomana matar els polls fent servir pintes de 
pues fines. També podeu optar pels productes naturals elaborats 
a base de l’arbre del te que es venen a la farmàcia. Si això no us 
funciona, com a última opció podeu recórrer a la permetrina o les 
silicones per a ús tòpic. 

La permetrina és un insecticida catalogat dins la categoria B de 
medicaments, la qual cosa vol dir que són fàrmacs en què no s’ha 
demostrat evidència de risc fetal. En el mateix grup de la permetrina 
hi ha, per exemple, el paracetamol. 

Cal comunicar-ho a les persones que conviuen 
amb l’afectat o hi tenen contacte. És recomanable 
que quan un alumne té polls no vagi a classe.

Comprar en una farmàcia una loció antiparasitària. 
El tractament de la pediculosi demana temps i 
perseverança. Cal seguir les indicacions d’ús del 
producte i repetir-lo més d’un cop.

Desinfectar  roba i llençols, pintes i raspalls, 
joguines i estores i entapissats. Es recomana 
rentar els objectes amb aigua calenta (55-60 ºC) 
durant uns 20 minuts o bé utilitzar l’aspiradora.

És important que a les escoles tots els alumnes 
amb polls siguin tractats simultàniament i els 
familiars dels nens afectats també. Recordeu que 
els infants que no tenen polls no s’han de tractar.

El tractament 
de la pediculosi 
demana temps 
i perseverança
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JACOB
Trobareu la història de Jacob al claustre de  la catedral de Girona. 
És al darrer pilar de la galeria sud, gravada a la pedra. 

Coneixem el personatge per la his-
tòria sagrada i, sobretot, per la Bíblia. 
Jacob, el que ha de fugir de casa 
perquè el  pare l’ha beneït en lloc de 
l’hereu, Esaú. Esaú, fort, més avesat a 
les armes que Jacob, no s’ho prengué 
gens bé. Jacob ha de fugir per salvar 
la vida. La història fa pensar en Caín 
i Abel. Com si Esaú fos ara Caín, el 
germà maleït, i Jacob fos Abel, el be-
neït. Però, aquesta vegada, la història 
no es repetirà: el germà no matarà 
el germà. Esaú no matarà Jacob, tot i 
que en tindrà més d’una ocasió.

En aquesta fugida, Jacob, trist, 
desemparat, arriba a una ciutat, però 
no gosa entrar-hi. Dorm fora, al ras, 
en un lloc sagrat. Una pedra li fa 
de coixí. I somnia. Un somni d’allò 
més sorprenent: Una llarga escala 
arriba fins al cel.  I a dalt, el tron de 
Déu, que li confirma la promesa: 

“Seràs pare d’un gran poble, les fa-
mílies del país es valdran del teu nom 
per beneir-se”.

El somni es repetirà al cap d’una colla 
d’anys quan Jacob, que vol  tornar 
a casa, atemorit, pensa com farà les 
paus amb el germà i el seu exèrcit. 
La nit abans de trobar-se amb Esaú, 
Jacob somnia: de nou l’escala, de 
nou el tron i un àngel de Déu amb el 
que Jacob lluitarà tota la nit. Jacob 
no guanya, al contrari, però a l’alba, 
l’àngel li diu: “Deixa’m anar”. “No fins 
que em beneeixis”.  I l’àngel, que puja 
l’escala i s’asseu al tron: “No et diràs 
més Jacob, et diràs Israel, perquè has 
lluitat amb Déu amb els homes i has 
vençut”. Quan es desperta, va coix. Ha 
passat la nit lluitant amb aquell per-
sonatge misteriós i quedarà coix per 
tota la vida. Però ha rebut un gran do: 
l’esperança.

M’impressiona aquesta plana de 
la Bíblia gravada al claustre de la 
catedral. Jacob ajagut, amb el cap 
repenjat a la pedra. Del cap de 
Jacob, en surt Jacob que lluita amb 
un àngel, amb l’escala al fons de 
l’escena. El temps del romànic, 
insegur i convuls, tampoc fou un 
temps fàcil. Potser per això les 
pedres del claustre ens expliquen 
el somni de Jacob. Que lluita amb 
Déu tota la nit, per guanyar-se la 
benedicció. 

Marxant, penso en el vers d’en 
Guimerà: 

“Lluny de ton cor l’esdevenir que aterra,
que amor és sols la veritat divina,
i escala de Jacob sobre la terra
los segles són. Humanitat: camina”.

Mn. Joaquim Giol i Aymerich

Claustre Pilar 3. © CaPítol CatEDral DE girona. Foto gustavo at MEnDoza
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DE MICHIGAN A VENTALLÓ
El meu nom és Isabela Cristancho i el 2 de març vaig sortir de casa a Michigan, EUA, 
per assumir la vida com au pair a Ventalló, Catalunya, amb la família De Delàs Albert. 
Vaig arribar a Espanya entusiasmada amb tot el que tenia per davant; viatjar fàcilment 
a diferents països, aprendre nous idiomes, veure coses que no sabia que existien, 
conèixer gent nova, menjars nous i molt més. 

Vaig estar a Ventalló durant apro-
ximadament dues setmanes, vaig 
assistir a classes d’espanyol, vaig 
aprendre a conduir un automòbil 
manual, em vaig inscriure al gimnàs 
i vaig conèixer una gran família. Tot 
semblava anar a la perfecció, quan el 
coronavirus va començar a colpejar 
a Espanya a un ritme alarmant. No 
gaire després, Espanya va entrar en 
estat d’emergència i va començar el 
tancament. La classe d’espanyol va 
ser cancel·lada, Joana i Guim ja no 
assistien a l’escola, no hi havia raó 
perquè jo pogués gestionar l’auto 
manual i, per descomptat, el gim-
nàs no va ser l’excepció. Vaig rebre 
notícies de l’Ambaixada dels Estats 
Units a Madrid que deia: “Tots els 
ciutadans dels Estats Units han de 
tornar o preparar-se per romandre 
a Espanya per un període indefinit”. 
Vaig prendre la decisió de quedar-
me per temps indefinit.

Si bé no he pogut sortir del poble, 
no em penedeixo de la meva decisió 
de quedar-me una mica. He tastat 
menjars nous que mai no hagués 
imaginat, és a dir: orella de porc, 
eriçó de mar i cap de gambetes. 
Vaig aprendre sobre les plantes 
autòctones al voltant de Ventalló 
i l’agricultura que l’envolta. Vaig 
arribar a sostenir porquets i veure 
el procés d’una granja industrial no 
orgànica (i entendre l’important que 
és). Les muntanyes que envolten a 
Ventalló mai deixen de deixar-me 
sense alè cada dia i cada nit. Encara 
estic aprenent activament espanyol 
(i català) amb l’ajuda de tots els que 
m’envolten. L’auto manual encara 

està a la vista, així que si vull recor-
dar els dies de maneig, puc mirar 
per la finestra. Sempre puc pujar a 
la bicicleta el·líptica si estranyo el 
gimnàs i, el més important, la gran 
família segueix sent genial.

El coronavirus pot haver canviat la 
vida de molts, inclosa la meva, però 
no podria estar més agraïda de ser 
on sóc. Cada dia em sorprèn amb 
alguna cosa nova, ja sigui un joc per 
jugar amb la Joana, una idea de la 
Maria Rosa, alguna cosa per discutir 
amb en Pi, un plat d’en Joan i la Pilar, 
o una bona riallada d’en Guim. 

Gràcies, Joana, Maria Rosa, Pi, Joan, 
Pilar i Guim per mostrar-me una 
infinita amabilitat (i per descomptat, 
“els brunyols”).

Isabela

Les muntanyes 
que envolten a 
Ventalló mai deixen 
de deixar-me 
sense alè cada dia 
i cada nit

VIDA SOCIAL
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EN MEMÒRIA DE 
FÈLIX PUJOL I GUIOMAR EGUILLOR
En Fèlix i la Guiomar eren tan aspres que en Rafael Bruguera de l’Escala els definia com 
empordanesos de Barcelona. I com bons empordanesos, quan grates aquesta crosta dura, 
descobreixes persones que tenen molt per oferir.

Van arribar a Ventalló l’any 1991, 
quan van comprar l’Era d’en 
Puig, ara fa trenta anys. Des de la 
jubilació d’en Fèlix com a perio-
dista de La Vanguardia, passaven 
llargues temporades a l’Empordà.

Vam tenir el privilegi de ser amics 
seus, fruir del seu nivell cultural, 
de compartir taules i ampolles 
de cava (que adoraven) i tenir 
llargues discussions polítiques, 
filosòfiques, científiques o sobre 
la influència de l’astrologia. El 
que no vam aconseguir mai va 
ser posar-nos d’acord.

Amics, esperem que on aneu 
trobeu algú per seguir discutint 
de política. Seria massa senzill 
pensar que unes persones 
passionals com vosaltres es 
conformarien descansant en pau.

Narcís Gasull i Colomer 
Salvi Puigbert i Costal

Fèlix Pujol i Galindo

Va morir el 22 d’abril de 2021, a 
78 anys. Periodista que desenvolupà 
la seva carrera professional a La 
Vanguardia, va ser des de cap de 
política, director de tancament o 
autor de l’entrevista diària durant 
més de cinc anys. Una vegada 
jubilat, va seguir la seva vocació amb 
col·laboracions al Diari de Girona, 
dirigint tertúlies a Roses TV o a 
l’Ateneu Barcelonès.

Guiomar Eguillor Ramos-Paul

Va morir el 27 de juliol de 2021 a 
75 anys. Llicenciada en Filosofia i 
Lletres i formada en astrologia a 
Londres, era autora d’una desena 
de llibres i la col·laboradora més 
longeva de La Vanguardia, on feia 
l’horòscop diàriament, des de 1989.

Isabel Chaves Martínez 
i Jaume Saló Puig es van casar 

el 30 d’abril de 2021 
a l’Ajuntament de Ventalló.  
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Naixements

El passat 30 de desembre de 2020 va 
néixer a Londres un nou saldetenc, 
l’Ignasi Torrent Ortiz, fill de l’Elena 
Ortiz Gil i l’Ignasi Torrent Oliva, que 
actualment viuen i treballen al Regne 
Unit. Després dels mesos de confi-
nament, l’Ignasi finalment ha pogut 
venir a conèixer Saldet i a gaudir de 
l’estiu amb la família i els amics.

Hola, sóc l’Emma Alabau Garrido, 
vaig néixer el dia 22 de març i visc a 
Valveralla.

Hola! Sóc l’Aday Riuró Marcé. 
Vaig néixer el 7 de juliol del 2021. 
I sóc el germanet de l’Abril, que 
molts coneixeu. De moment, deixo 
dormir molt al papa i a la mama, i 
amb això ja els tinc contents.

Som la Malva Roca Romero 
(25/05/2021), la Maria Puig 
Guerrero (16/06/2021) i la Clara 
Puigbert Gornaeva (31/07/2021), i 
hem nascut l’una darrere l’altra, amb 
tres mesos de diferència! Però el més 
sorprenent és que també ho varen fer 
els nostres papes ara fa uns anys... en 
Martí (15/04/1983), en Santi (20/05/1983) 
i en Pere (24/03/1983), quines coses!!

Som en Bru i la Clara i vam néixer 
el 24 d’agost a Girona, on vivim 
amb els nostres pares, Aina i 
Narcís. Ens podreu trobar tot 
sovint a ca l’Isern de Montiró, amb 
els avis M. Lluïsa i Narcís.

Hola! Sóc en Mateu, vaig néixer el 
20 de març a Barcelona i em varen 
batejar a l’església de Sant Vicenç 
de Valveralla. Sóc molt rialler i el 
més petit de Can Vilert!!!

Hola! Em dic Oriol Carrera Ferrer, 
vaig néixer el 3 de gener. Visc a 
Can Deri (Valveralla) amb els meus 
pares, germà, avis i besavis.



Festa Major 
de Ventalló 2021

DIVENDRES 1 D’OCTUBRE

21.30 h Teatre. Pep Plaza —en Pep Plaza en directe— Al pavelló. 

Entrada anticipada 10 euros, al 972 793 156, de 10 h a 14 h, de dilluns a divendres. 

DISSABTE 2 D’OCTUBRE 

10.00 h  Entreteniment rural Tiffany’s, a la Bassa

17.00 h  Actuació infantil: Atrapa somnis, a la plaça de l’Ajuntament

18.30 h  Presentació del llibre de Robert Sabater
  D’Abantes a Xurrencai. El parlar de l’Empordà (Gorbs), 
  a la plaça de l’Ajuntament

21.00 h  Concert de Germà Negre al pavelló*

23.00 h  Concert de Serial Killerz al pavelló* 

* Cal fer reserva avançada de l’entrada, amb un preu de 3 euros, un concert, i 5 euros els dos concerts. 
Caldrà trucar al 972 793 156 de dilluns a divendres de 10 h a 14 h. 
A partir de les 19.30 h hi haurà servei de food trucks a la zona del pavelló.

DIUMENGE 3 D’OCTUBRE

10.00 h  Repic de campanes de Festa Major

10.15 h  Parlem del projecte entorn de les oliveres mil·lenàries 
   (informació complementària al full annex), al parc de la Bassa

12.00 h   Missa amb l’acompanyament dels Rossinyolets

12.30 h  La sardana a la plaça de l’Ajuntament

13.00 h  Vermut musical amb Jaume Ibars al parc de la Bassa

17.00 h   Audició de sardanes, al pavelló*

19.00 h  Concert amb l’Orquestra Montecarlo al pavelló*

* Cal fer reserva de l’entrada al concert, prèviament, trucant al 972 793 156, 
de dilluns a divendres de 10 h a 14 h.

A causa de l’anticipació de l’elaboració del programa per l’edició de la revista, 
algun acte o lloc es pot veure modificat en hora i ubicació.

ORGANITZA:

Ajuntament 
de Ventalló

COL·LABOREN:


