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Serveis i telèfons d’interès
Ajuntament

Altres serveis

Telèfon...............................................972 78 00 95
Fax.....................................................972 78 02 38
A/e Secretaria......................ajuntament@latallada.cat
A/e Alcaldia...............................alcaldia@latallada.cat
A/e Cultura.................................cultura@latallada.cat
A/e Medi Ambient............ mediambient@latallada.cat
A/e Joventut.............................joventut@latallada.cat
A/e Serveis Socials.........................social@latallada.cat
Plana web.......................................www.latallada.cat
Horaris de l’Ajuntament
Servei
Dies
Horari
Administració ......cada dia .................... De 10 a 13 h
Secretaria ........... de dilluns a dimecres.. De 10 a 13 h
........................... dimecres ................... De 16 a 19 h
Arquitecta .......... dilluns . ..................... De 10 a 13 h
Alcaldia .............. dilluns . .................. De 9.30 a 13 h
........................... dimarts .................. De 9.30 a 13 h
........................... dimecres ................... De 16 a 19 h

Salut
Consultoris
La Tallada................................................ 972 78 05 60
........................................... dijous de 4 a 7 de la tarda
Verges.................................................... 972 78 04 94
...........dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 9 a 1 h
CAP de Torroella..................................... 972 76 11 01
Hospital de Palamós................................ 972 60 01 60
Hospital Josep Trueta.............................. 972 94 02 00
Farmàcies
Verges.................................................... 972 78 00 34
Bellcaire.................................................. 972 78 84 71
Albons.................................................... 972 76 51 06
ASSISTÈNCIA SOCIALial
Verges (dimarts de 9 a 14 h)................... 972 78 00 07
Torroella.................................................. 972 76 00 29
Transport sociosanitari Creu Roja............. 972 30 09 92

Correus................................................de 12 a 12.30 h
Local social Empordanet.......................... 972 78 03 02
Perruqueria dimecres i divendres ............. de 15 a 19 h
Agrupació de Jutjats de Pau.................... 972 78 00 07
Servei de Pedicura (hores a convenir)
..................................................... (Fina) 676 29 42 90
Parròquia................................................ 972 78 87 21
Horari de misses:
La Tallada............diumenge: Hivern 12 h - Estiu 09 h
Tor.......................... dissabte: Hivern 19 h - Estiu 20 h
Marenyà......1r dg. de cada més: Hivern 12 h - Estiu 09 h

RECOLLIDA DE DEIXALLES
SERSALL
Contenidors no selectius...........................dill, dim i div
Els contenidors es netegen un cop al mes i dos cops a l’estiu
Deixalleria de la tallada d’empordà
Horari A (De l’1 d’oct. al 31 de maig).........de 8 a 20 h
Horari B (De l’1 de juny al 30 de set.)..........de 8 a 21 h
Cal recollir la targeta d’accés a l’Ajuntament
Consell Comarcal del Baix empordà
Deixalles selectives
Vidre.........................................................un cop al mes
Plàstic i paper..............................................cada dimarts

Seguretat i emergències
Mossos d’Esquadra...................................................112
Bombers...................................................................112
Emergències en general............................................112

Transports
RENFE Informació....................................902 24 02 02
SARFA Informació.........902 30 20 25 i 972 30 12 93
TAXI..............................619 76 81 45 i 600 86 32 30

Proveïdors D’AIGUA, GAS I ELECTRICITAT

Educació
Institut Escola Francesc Cambó i Batlle (Verges)
.............................................................. 972 78 01 41
Llar d’Infants de Verges........................... 972 78 05 82
IES Montgrí............................................. 972 75 92 42

Xarxa Wimax (Internet)
Megatró ............................................. 972 59 43 25

Amb col·laboració de:

FECSA - Endesa Avaries......................... 902
AigÜes - Sorea
Primer truqueu a Lluís Serra.................... 678
Si no el trobeu truqueu a SOREA ........... 972
SOREA Urgències.................................... 902
Universal Gas..................................... 972
Emergències........................................... 661
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Si fos així, que ja no hi hagués món, quedaria aquest
darrer Aspre i Pla com a testimoni de les dèries d’una
petita comunitat de catalans en un racó de l’Empordà.
Potser un equip d’investigadors de no sé quina civilització de les generacions properes, trobarien enmig de la
runa les restes petrificades de quatre fulls inconnexes on
després de complicadíssis estudis i assajos, els científics
desxifrarien el sentit del nostre últim missatge.
Segur que ens descriurien com a hiperactius, veient com
tant aviat feiem tallers de cuina com caminades. Amants
de trobar-nos i entaular-nos per qualsevol motiu. Curiosos per conèixer què passava al cap del nostre carrer i
més enllà de les Antípodes. Tossuts en la defensa d’un
idioma que sentiem com a propi. Perseverants en seguir
endavant malgrat les dificultats. Esperançats veien els dibuixos de la nostra mainada. Solidaris amb els que pateixen. Confiats en un futur millor on poguèssim esser el
que lliurement voliem.
Nadal truca a la porta. Obrim-la de bat a bat i amaremnos de bona voluntat. Però, escolteu, no s’hi val fer-ho
només fins el 7 de Gener. Aquesta actitud ens hauria de
durar un xic més que les vacances escolars. No es tracta
d’anar pel món amb un somriure beatífic a la cara, no
és això. Es força, força més. Es creure que junts ens en
sortirem. Que costarà molt, moltíssim, però que si tots hi
posem una mica d’esforç, segur que serem capaços de
construir una societat més justa.
Entretant, recordeu les paraules del poeta “la vida és allò
que ens passa mentre fem plans pel futur”.
Bones festes.
Consell de Redacció
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Resultats a la Tallada d’Empordà
de les eleccions del
25 de Novembre al Parlament
			

2012

2010

CANDIDATURES		

VOTS

CiU 			

136

51,90%

Total votants		

264

79,76%

70,50%

Abstenció		

67

20,24%

29,50%

Vots nuls		

2

0,76%

2,20%

Esquerra-Cat Sí		

62

23,66%

Vots en blanc		

0

0%

3,96%

ICV-EUiA			

23

8,77%

Vots a candidatures

262

99,24%

93,83%

CUP				

16

6,10%

PSC 			

11

4,19%

PP				

8

3,05%

PxC 			

2

0,76%

FARTS.cat 		

2

0,76%

SI

1

0,38%

1

0,38%

			

Percentatge de vots

CiU			
Esquerra-Cat Sí
ICV-EUiA		
CUP			
PSC			
PP			
Altres			

51,90%
23,66%
8,77%
6,10%
4,19%
3,05%
2,29%

			

C’s			

Programa “Girona, territori cardioprotegit”

Activitats pràctiques de l’ús del desfibril·lador instal·lat a l’Empordanet.
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Empord’Art

1r Concurs
de Fotografia

Desembre 2012

Jocs de cucanya

5

Fets i gent

El Cor de La Tallada

Teatre: Homes!

El grup de teatre de Figueres “El Submarí”, va fer-nos riure una bona estona.

La colla del 47
El dia 2 de desembre de 2012 es va celebrar en el bar L’Empordanet una trobada
de nois i noies del municipi de La Tallada d’Empordà que vam néixer l’any 1947.

Érem 14 amb les companyies corresponents, es va començar
amb una presentació de fotografies de l’època, explicacions,
i anècdotes diverses. Vam fer un dinar de germanor amb un
pastís de “Felicitats pels 65 anys”.
Es va fer l’entrega d’un llibret “1947 l’any que tu vas néixer”
el qual resumeix notícies generals d’aquell l’any. Ja que es
l’edad de la jubilació, (n’hi ha uns que ja estan jubilats, altres
ho faran aviat, i els demès ho faran més tard) tothom va coin-
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cidir que s’ha de viure el dia a dia, vam explicar les experiències
viscudes i tots volíem donar l’exemple de moltes coses fetes
durant aquest temps viscut, s’han format noves famílies amb
moltes ganes de fer un futur millor, etc. Ens vam acomiadar de
la diada, desitjant-nos salud i molts anys de vida.
Va ser un dia complert per a tots!

La colla del 47

Número 11

Balanç de la primera campanya de CER
(Captura-Esterilització-Retorn) de gats de carrer
Entre els mesos de juny
i novembre d’enguany
s’ha dut a terme aquesta
campanya durant la qual s’han
esterilitzat 72 gats de carrer a
La Tallada, Tor i Marenyà.
El balanç ha estat molt positiu. Tan si considereu que
els gats assilvestrats són una plaga com si us agraden els animals, estareu d’acord que aquesta és una
bona iniciativa, lògica i civilitzada.
Des de l’organització de les campanyes, es vol agrair la
col·laboració de l’Ajuntament i els veïns, l’inestimable
tasca dels veterinaris i, sobretot, la implicació dels voluntaris que ho han fet possible.

Meteorologia

Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre

Temperatura
mitjana període
1984-2011

Temperatura
mitjana
2012

Pluviometria
mitjana acumulada
període 1984-2011

Pluviometria
acumulada
2012

20,5
23,2
23,1
19,8
16,1
11,1

21,3
22,2
23,9
19,7
15,8
11,7

43,3
29,0
34,2
67,1
109,3
68,4

6,1
23,3
7,1
66,2
182,5
44,8

Estació Experimental Fundació
Mas Badia (IRTA)
Ctra. de la Tallada s/n
17134 - La Tallada de l’Empordà
Tel: 972 78 02 75
Fac: 972 78 05 17

DIAGRAMA OMBROTÈRMIC LA TALLADA D’EMPORDÀ 2012

Desembre 2012

Temperatura [ºC]

Pluviometria [mm]

Pluviometria
mitjana acumulada
període 1984-2011
Pluviometria
acumulada 2012

Temperatura
mitjana període
1984-2011
Temperatura
mitjana 2012
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Casal d’estiu

Medallista
a Londres’12

La flama del
Canigó

Paula Klamburg Roque, medallista olímpica a Londres 2012 en les proves
de natació sincronitzada, va visitar la piscina de La Tallada.

JARDINS DEL TER
Lluís de las Cuevas
MANTENIMENT JARDINS I PISCINES
TEPIS / HERBA ARTIFICIAL
REGS AUTOMÀTICS
TEL: 647 175 554
jardinsdelter@hotmail.com
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Caminades populars

De dia i de nit, sóm un municipi de caminadors. Ah, la gana no la perdem mai...

Desembre 2012
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Els embolics
de Leonor

www.somescola.cat

L’obra de teatre Els embolics de Leonor del Grup de Teatre de Bellcaire.

Sardinada
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Sant Galderic

La trobada de motos clàssiques va ser molt lluïda.

Enguany exposavem estris de cuina de totes les èpoques.

C/ La Bisbal a Figueres, s.n. (C/31, Km 359)
17134 La Tallada d’Empordà GIRONA
		
Shaun
Jennings mobile: (0034) 629 743 327
		 director tel/fax: (0034) 972 780 638
		
email: info@icasl.net
Servei de bugaderia i Venda de mòduls

Desembre 2012
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Marenyà

Inauguració obres de restauració l’església Sant Esteve de Marenyà amb concert de jazz Xavi Molina Quartet.

Halloween.

ROURA
TALLER MECANIC ROURA
SERVEI TÈCNIC
LA TALLADA D’EMPORDA - 17134

TEL. 972 78 05 65 FAX. 972 78 04 43

Festa Major i sopar de veïns.
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Canet

Bicicletada.

Missa de Sant Mateu.

Jocs de cucanya.

Halloween.

DEFUNCIONS

Habitants empadronats: 462

Desembre 2012

Ines Falgàs i Masmartí 19/10/2012
Josep Alabau i Bagudà 01/12/2012
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La Colla del Sinofós

Benvolguts/des amics i amigues,
El temps passa volant i ja estem a punt d’acabar l’any. Un any en que
malauradament hi ha hagut algunes males notícies, com ara les defuncions d’amics i/o familiars nostres. Sempre guardarem un bon record
de tots ells.
Com sempre a la Caseta hem continuat treballant i fent coses, cada
vegada més ja que aquesta temporada comencem a les 3 de la tarda
amb el taller de Memòria, cap a les 4 anem al Parc de Salut, si fa bon
temps, i en acabat tornem a la Caseta a fer manualitats per sortejar
-les per La Marató fins que algú diu:noies...potser que recollíssim!!! I
és que la Caseta els dimecres a la tarda és un no parar de entrar i sortir,
unes ens hi estem tota la tarda d’altres una estona, però sempre hi ha
un ambientillo!
Aquí teniu un recull de les nostres activitats i com sempre recordar-vos
que els tallers són oberts a tothom.

La Colla del Sinofós us desitja molt bones festes, molta salut i un molt

bon any nou!!!

Molt Important!
La loteria d’aquest any té un error d’impremta; a la data del sorteig enlloc de posar 2012 posa 2011.
També hagués hagut de posar que està “adquirida a l’Anxova milionària de l’Escala”. No patiu que
tocarà i us la pagarem.

TALLER
MECÀNIC

Joan
Figueras
Reparació d’Automòbils
i Maquinària

Ctra. de Figueres, s/n
17134 LA TALLADA D’EMPORDÀ (Girona)
Tel. i Fax. 972 78 00 67
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Taller de manualitats
Al Taller de Manualitats fem coses noves i també reciclem...

Desembre 2012
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La Colla del Sinofós

Dinar de La Marató

Com cada any la generositat i el voluntariat han donat el seu fruit: 920 €
de donatiu per la investigació del càncer i amb aliments pel Banc d’aliments.

Cal dir que el regal més preuat va ser una nina, la qual d’ençà
que ens la van donar, va estar en algunes de les nostres
cases, per tal de: rentar-la, guarnir-la i que cada dimecres
ens hi passàvem una estona afalagant-la, per la qual cosa té
molt bona energia, felicitats a qui la va guanyar!
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Us ho agraïm de tot cor!
P.S. Tothom va trobar-se un bitllet de 100 € al costat del seu
plat,però la organització no tenia canvi...

Número 11

2012
ADREÇAT A LA INVESTIGACIÓ CONTRA EL CÀNCER
Dinar

Ingressos
Despeses
Beneficis Dinar

Sorteig
Donatius particulars

335,90 €
487 €
30 €
40 €
20 €
7,10 €

Total donatius
Donatiu per La Marató

1.330 €
994,10 €

97,10 €
920 €

Total recaptat: 920 €

Els membres de La Colla del Sinofós
agraeixen aquest gest de solidaritat i generositat a tots els assistents i a tots els
col·laboradors i sobretot als voluntaris!
Han col·laborat:

Queviures La Tallada (Ca la Dolors)
Bar-Restaurant L’Empordanet
“Can Raliu”
Pastisseria M. Àngels
2a Joventut de l’Escala
Amb el suport de:

Ajuntament de
la Tallada d’Empordà

Tel./Fax: 972 780 388 jpascual@sitelcon.com
C/ Major, 7 - 17134
LA TALLADA D’EMPORDÀ (Girona)

Desembre 2012
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La Colla del Sinofós

Exposició a Materàlia
A mitjans d’agost ens van convidar a berenar a Canet i nosaltres
van aprofitar per anar a veure l’exposició que hi havia a Materàlia del
pintor vergelità Francesc Massanes “Paisatges d’Europa”.
En aquest berenar també ens vam apuntar a
un sopar organitzat pels amics de Foixà i Rupià,
i ens va servir per anar posant fil a l’agulla per
la sortida a Lourdes que alguns volíem fer al
setembre.

Sortida a Barcelona
al Teatre Tívoli

Tota la colla a fer “cultura”... 2 hores i mitja de bon humor veient
la Companyia de teatre La Cubana amb Campanades de Boda.
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La Castanyada
La fred arriba i és temps de torrar castanyes i, si es fa
amb bona companyia encara és millor!
Aquest any van venir molts amics de fora, tot i que el vent
ens va jugar una mala passada, finalment en Maurici va poder coure-les i tot s’ha de dir estaven “mengívoles”.
L’obra de teatre Per la Mort de Déu de la Companyia El Teló
Esquinçat va amenitzar la tarda i tots varem riure una estona.
També vam recollir molts aliments pel Banc d’Aliments.
Gràcies a tots els que vàreu participar i col·laborar.

La Fundació Mascort
És ben cert que
no cal anar lluny per
veure coses boniques i
extraordinàries
i la Colla del Sinofós
ho sap ben bé.
A finals de juny vam anar a visitar
la Fundació Mascort de Torroella
de Montgrí, l’entrada és gratuïta i
realment val la pena visitar les exposicions que es fan durant tot l’any.
www.fundaciomascort.com

Desembre 2012
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La Colla del Sinofós

Sortida a Lourdes
La nostra primera gran sortida ha estat per anar a Lourdes, tots varem
quedar molts contents i aquí teniu una mostra:
Mai no hagués pensat que ens ho passaríem tan bé i que
trobaríem tan bons amics, i que ho seran per sempre, fent
aquest viatge!
«Qui va patir més però, va ser la nostra Fina, sempre esperant a tothom, ja que soms una mica grans i només faltaria
que algú es perdés, quin daltabaix! que no faltés de res a
ningú i que tot estigués bé.»
«Tot va ser molt animat i divertit, vàrem resar el rosari a la
Mare de Déu, vam anar a la Processió de les Torxes, a la
Missa Internacional, a les piscines... i també vàrem cantar i a
més no va ploure!»
«De camí de tornada gràcies a en Pere Martí de Rupià el
nostre super-xofer, van anar a veure les Grutes de Betarrán
què són úniques al mon.»
«De tornada ens varem aturar a l’embarcador dels Canals
de Midi per estirar les cames i fer una queixalada què ens
va reanimar a tots. Després amb la Fina explicant acudits i
cantant, no ens vàrem adonar i ja érem a casa!!!»
Pel que vulgui aquí us fem una mica d’explicació:
L’any 1858 la localitat de Lourdes era molt petita i era molt
poc coneguda a França. Lourdes es troba l’inici del Pirineus
i cap a l’oest hi ha un promontori rocós conegut amb el
nom de Massabielle ( Roques velles) als seus peus corre el riu
Grave a un costat dels murs de roca seminegres la natura va
obrir una pronunciada gruta de 3 metres i mig d’amplada
per 3 metres i mig d’alçada.

rence, bisbe que va acollir les revelacions privades de Santa
Bernadette constitueixen el Santuari original. Posteriorment
tot el conjunt de temples i edificis que tenen com a centre
la Gruta esmenada van rebre el nom de Santuari de la Mare
de Déu de Lourdes Trobarem també la Basílica Pius X amb
unes xifres que són verdaderament sorprenents: 12.000 m2
amb una capacitat per 25.000 persones, 191 m de llarg per
61 m. de amplada.
Tot el Santuari té 52 hectàrees, hi ha 22 llocs de culte, a
l’any rep 6 milions de visitants aproximadament. El seu responsable és el bisbe de Tarbes-Lourdes, que anomena com
a representant permanent un rector que és qui es fa càrrec
d’unes 7.000 persones de la Hospitalitat de la Mare de Déu
de Lourdes i les més de 100.000 hospitalitats de les diferents
peregrinacions i regions del món.

La Gruta de Massabielle era un lloc solitari amb un terra
àrid i sec en el qual creixien els rosers silvestres que eren les
flors de la zona, És aquí segons el testimoni de Bernadette
Soubirous que es va produir una de les aparicions marianes
més conegudes de la història.
Avui juntament amb aquesta gruta de les Revelacions s’alça
un santuari i un lloc de peregrinació- La Basílica de la Immaculada Concepció que va ser construïda per Monsenyor Lau-
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També hi ha 30 sacerdots, que pertanyen a quatre congregacions religioses diferents, per rebre i acompanyar a peregrins i celebrar i administrar sagraments amés de les cinc
comunitats femenines que també estan al servei del santuari
i quasi tres cents treballadors fixes per oferir més de seixanta
serveis.
A banda del santuari també podem visitar a Lourdes:
• El Castell del segle XIV, reedificat en el XVI. Residència
dels contes de Bigorre.
• Torre defensiva del segle XIV que guarda al seu interior
un bon Museu d’Arts i Tradicions Populars dels Pirineus.
• Molí de Boly. On va néixer Bernardette Soubirous el 7
de gener de 1844. Els seus pares eren moliners i coneguts a
Lourdes com els moliners de Boly.

La Paquita de Canet
remenant un calaix que
té coses dels seus sogres
va trobar aquesta cançó
en un calendari de 1926.

• Casa paterna de Bernardette o molí Lacadé, on va viure
la família a partir de 1863. En aquesta casa va morir la mare,
Louise Castérot, el 8 de desembre de 1866.
• Cachot, o calabós, al carrer de Petits-Fossés. Es va fer servir de
presó en altres temps. I allí va viure la família de Bernardette en
un únic quarto que mesurava 4,40 por 4 metres. Des de aquest
lloc va sortir Bernardette a buscar llenya la primera vegada que
va tenir les visions, el 11 de febrer de 1858. Avui és un museu.
• Bartres, Petit poblet situat a uns 3 km de Lourdes. María
Aravant va criar aquí a la petita Bernardette, en lloc del seu
propi fill mort recientment. Bernardette portava a pasturar les
ovelles a Bartres i anys després es va construir una capella.
• Passejos turístics i senderisme por la zona hi ha vàries estacions de esquí a pocs kilòmetres (Barège, La Mongie, etc.).
• Per dormir us recomanem: l’Hotel Saint Sauveur, per qualitat, preu i proximitat.

Tor
Com ja sabeu ens agrada estar junts i compartir alegries amb els amics i veïns
dels pobles del municipi. Per l’aniversari de la Roser, en feia... més de 18! Al
seu jardí ho van celebrar, i com podeu veure ens va acompanyar l’Inès tan
trempada, sempre la portarem al nostre cor.

Mai no sé el que jo faria
Mai no sé el que jo faré;
Doneu-me’n Senyor, la guia,
digueu-me què podrà ser
La ment arreu és enduta,
Com jaguida ela grat del vent
Ací la plana és eixuta,
Allà és el sol massa ardent.
Senyor, aquesta errà és debades,
Que no en trec sinó fatic:
Per tantes vies marrades,
Doneu-me la mà d’amic,

Canet

I com no podia ser d’altra manera cap a Canet van tornar a anar per celebrar
un altre aniversari i una trobada per gaudir de bona companyia.

I si aquesta que tinc ara
Tampoc no l’he de seguir,
Feu-me la senyal ben clara,
I cerqueu-me altra camí
Clementine Arderiu
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Sumar és créixer

Per fi ja som a Tor!
El camí fins aquí ha estat llarg, però ha valgut la pena.
Malgrat ser força joves, la nostra història s’inicia ja fa 23
anys, quan ens vam conèixer a Verges, el poble gran que
quedava més a prop d’on vivíem, que era Canet. És curiós
que en un poble d’aproximadament 30 habitants no ens
coneguéssim, però heu de pensar que ella vivia al Mas Badia i jo a Can Saló, és a dir, jo al “centre” i ella “als afores”
del poble. A partir de 14 anys, a casa ja es podia sortir i
amb la meva Derbi Variant vaig començar a anar a Verges,
a jugar a bàsquet i a fer colla amb els nois i noies de la
meva edat. I és així com ens vam conèixer amb la Raquel.
Ens vam fer amics de seguida, però la cosa va quedar així:
amics i prou. La Raquel també jugava a bàsquet i anava a
l’escola de Verges. Ella ja hi tenia la seva colla i de fet vaig
ser jo el nouvingut perquè no coneixia ningú (jo estudiava
a Torroella, anava “als hermanos...”). Durant molts anys
hem estat amics, molt bons amics: ens explicàvem amors i
desamors, sortíem i ens ho passàvem bé i... res més. Però
ara farà 12 anys que amb la colla vam decidir fer un viatge
a Mallorca i allà va canviar tot. No sé si van ser els aires de
l’illa però la veritat és que ens vam “embolicar” davant
de la mirada atònita de tots els nostres amics que mai no
haurien pensat que acabaríem junts (feien apostes sobre
quant de temps duraríem junts!). Us haig de reconèixer
que ja feia temps que m’agradava la Raquel però ella no es
va fixar en mi fins a Mallorca i per això aquesta illa sempre
serà tan especial per a tots dos.
Al cap de dos anys de sortir, ens vam casar i, per motius de
feina de la Raquel, vam decidir viure a Palafrugell, lluny de
casa, però més còmode. Jo sóc professor de matemàtiques
i economia al col·legi Sant Gabriel de Torroella de Montgrí i
desplaçar-me uns quants quilòmetres no era problema.
Però un dia, la Raquel va prendre una decisió d’aquelles
que et canvien la vida. Va tornar a estudiar i ho va fer a
la Bisbal. Res ja no ens lligava a Palafrugell i vam posar a
la venda la casa que teníem i ens en vam anar al pis dels
pares, a Verges. La idea, però, era venir a Tor però calia
tenir paciència i esperar. La cosa va anar bé, molt bé, i just
acabar els estudis ja va trobar feina al mateix ajuntament
de la Bisbal i d’allà va acabar a l’ajuntament de la Tallada.
Les bones notícies només havien començat ja que a Verges
va néixer el nostre primer tresor, l’Oriol.
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Al cap de poc més d’un any, vam saber que esperàvem un
altre fill, una nena en aquest cas, i vam decidir deixar el pis
de Verges (que ja no era el dels pares sinó un altre) i venir
a la Tallada, a una casa més gran, per esperar l’arribada de
l’altre tresoret, la Clàudia. La casa de Tor havia començat i
ja ho vèiem a tocar.
I finalment, el dia 20 d’octubre, ens vam mudar a la nostra
tan esperada casa i vam poder començar, per fi, una vida
més tranquil·la.
I per què Tor? Doncs, mireu, nosaltres, com ja us hem explicat, ja som del municipi, però del poble de Canet, i volíem
tornar a viure a prop de la família i dels amics. L’ altre motiu
és que també ens sentim una mica de Tor. La meva mare és
d’aquí; va néixer a Can Martí, o sigui, a l’actual Devesa de Tor.
A mi, em feia molta il·lusió tornar al poble de la mare i, com
que els pares hi tenien un terreny, vam aprofitar l’oportunitat
i els vam demanar si ens deixarien fer-nos-hi una casa. Ens van
dir que sí (cosa que els agrairem sempre) i en aquest moment
va començar la història de la casa on ja vivim.
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La meva infantesa està mot lligada a aquest poble. Recordo perfectament les visites amb la mare a cals avis cada
setmana per ajudar l’àvia a cuidar l’hort, quan anàvem a
la botiga de la Roser, les festes majors (veníem tota la família i ens quedàvem a la nit) o anar a Can Barrera a visitar
l’Elvira. També recordo l’època en la qual veníem amb tota
una colla del poble (el meu cosí Joan Ma, en Jordi i en
Santi Antúnez, en David i en Marc Resta, en Jordi Gibrat,
el meu germà Quim...) a jugar futbol a Can Pareta.
Així, doncs, per a nosaltres Tor no és un poble desconegut,
hi coneixem molta gent i esperem conèixer-ne molta més.
De fet, jo hi tinc la meva cosina vivint-hi!
Ens agradaria explicar-vos una anècdota: quan vivíem a
Palafrugell, tothom coneixia la Raquel ja que, tenint-hi botigues, és fàcil conèixer gent i ser conegut. Jo no coneixia
ningú i ningú no em coneixia. Era l’home de la Raquel de
les botigues i, a mi, ja m’estava bé. Però quan vam decidir
venir a Tor, jo feia broma dient-li que el conegut seria jo i
ella seria la dona del nen de la Dolors de Can Martí, o la
dona del nen de Can Saló de Canet, o del nen de la Dolors
Gasull o potser la dona d’en Mia Guàrdia. Però no, no ha

Per l’Oriol, Tor ja és el seu
poble i, per la Clàudia, segur
que també ho serà
estat així en absolut. Pel fet de treballar a l’Ajuntament i
ser tan extrovertida (ja coneixeu la Raquel) em temo que
continuaré sent... l’home de la Raquel.
Aquí hi estem molt bé. Ens agrada la casa, ens agrada el
poble, la seva gent i, pel que hem pogut veure, l’ambient
i “bon rotllo” que s’hi respira. Ja sabíem de l’activitat del
Casal i ens encantarà poder formar-ne part. Ens ho vam
passar molt bé el dia de la castanyada i segur que ens ho
passarem igual de bé amb el que ha de venir.
Per a l’Oriol, Tor ja és el seu poble i, per a la Clàudia, segur
que també ho serà.
Volem acabar agraint-vos la benvinguda que ja ens heu
donat alguns de vosaltres. Casa nostra és casa vostra!

Mia, Raquel, Oriol i Clàudia

E.S. VERGES
Pedro Carvalho
MACFONT, S.A.

Recursos del Mar per a la Indústria Alimentària

Tel. 972 78 01 34
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Cultura popular

Origen dels
Mossos d’Esquadra
És ben sabut que el mal capteniment del comte-duc d’Olivares
envers Catalunya va ésser causa d’un malestar general en
aquest país, que va esclatar d’una manera violenta i sagnant el dia 7 de juny del 1640 en el cèlebre Corpus de Sang.
Aquest fet va obrir un llarg període d’inquietud, de revoltes,
de lluites acarnissades entre els catalans sublevats i els exèrcits
espanyols, en les quals intervingueren també els francesos:
unes vegades a favor i altres en contra de Catalunya.
Diu l’adagi que “en temps de belluga campi qui puga”, i això
ningú no ho entén ni ho sap practicar amb tant de pler com
la gent que no té escrúpols de cap mena i que ha convertit
la seva vida en una aventura egoista, no tenim en compte els
mitjans, per cruels que siguin, quan es tracta d’aconseguir
el triomf en els afers en què s’embolica. De gent d’aquesta
mena sempre n’hi ha haguda, però en aquell temps abundava tant que fins els camins i els boscos n’anaven plens.
Aquell llarg període d’inseguretat fou molt a propòsit per a
la vida dels bandolers. Es movien amb gran facilitat, anaven
d’un poble a l’altre sense témer res, es barrejaven amb els
revoltats, més per cobejança del botí que no pas per patriotisme, i feien víctimes les famílies de tota mena de malvestats,
tant en les persones com en les hisendes.
Tot això féu sentir la necessitat de crear una força armada capaç de desbaratar tots els plans d’aquella gent i àdhuc de ferla desaparèixer. Però els temps eren calamitosos: Catalunya,
amenaçada per totes bandes, envaïda per nombrosos exèrcits, empobrida per un seguit de guerres, no podia esmerçar
l’atenció i els cabals sinó en la defensa del seu territori i els
seus furs.
Fou aleshores que Pere Antoni Veciana, batlle de la ciutat de
Valls, fundà, l’any 1690, un cos armat, sostingut amb cabals
propis, per la qual raó els individus que el formaven foren
anomenats mossos de can Veciana o del Batlle de Valls.
Ben aviat aquest esbart de minyons coratjosos, que de bon
principi es reduïen a vint-i-cinc escollits entre els més cepats,
valerosos i ben vistos de Valls i els encontorns, comandats pel
seu fundador, es féu notar per l’activitat i l’encert en la perse-
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cució dels malfactors i bandolers, objecte únic i exclusiu de la
seva fundació. Més tard, l’any 1705, l’entusiasta fundador de
l’esmentada força la va augmentar fins a quaranta individus i
després fins a cinquanta; sempre remunerats amb cabals propis, malgrat per a sosternir-los tingués necessitat de reduir el
seu patrimoni. Aleshores els poble de Valls i els de la rodalia
oferiren espontàniament llur cooperació per tal de sostenir
l’armament i alleujar la casa Veciana del sacrifici econòmic
que realitzava.
Els bandolers que envaïen els vilatges, en la seguretat del
triomf i del botí, van disminuir. El fundador d’aquesta institució
per a la seguretat pública, quasi sempre dirigia personalment
les atrevides operacions dels seus subordinats i constantment
l’èxit responia al cúmul d’assenyades qualitats del cap de subalterns. Les comarques veïnes de Valls reconegueren el gran
bé que rebien de la institució, i el nom de mossos de Valls o
d’En Veciana es féu popular per tot el Camp de Tarragona i
altres comarques.
Acabades les guerres, els bandolers que fins aleshores havien
estat entretinguts cercant el botí per les ciutats, s’escamparen
pels llogarrets, la justícia dels quals, considerant-se impotent
per a oposar resistència, es veia obligada a transigir mitjançant
tributs que es feien efectius en diades convingudes, i es comprometia no solament a guardar el secret, sinó, encara, a proporcionar estatge als bandolers, i fins a facilitar-los la fugida
en cas de perill. Com és natural, tot aquest cúmul de circumstàncies cridà l’atenció de les autoritats i del mateix rei, el qual,
amb data de vint-i-u d’abril de l’any 1719, promulgava una
ordre per a la creació d’una companyia de fusellers destinada a l’extermini de bandolers i malfactors. Aquella reial ordre
disposava que per a l’organització dels fusellers es seguís la
norma en què estava reglamentada la força del batlle de Valls,
a qui es confià el comandament d’una companyia, i més tard
el de tota la força.
Així va quedar definitivament establert i organitzat el cos de
Mossos de l’Esquadra.
Història aportada per Pere Pagès, treta del llibre “Terra i Ànima,
lectures sobre coses de Catalunya”, edició del 1935.
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Hem anat a...

Descoberta

Bernat pescaire.

Agró blanc.

Becadell.

Els habitants de La Tallada d’Empordà tenim la sort de
tenir ben a prop, a menys de 30 minuts de cotxe, un espai protegit molt ric en espècies salvatges, tant vegetals
com animals. Es tracta del Parc Natural dels Aiguamolls
de l’Emporda. Situat vora mar, entre Sant Pere Pescador
i Castelló d’Empúries, aquest indret on la terra i l’aigua
dels rius i del mar s’interpenetren, és particularment ric
en ocells aquàtics i és un autèntic plaer poder observarlos viure i moure’s en molt bones condicions.
El dia 27 de setembre cap al vespre, vam organitzar una
visita a aquest indret amb algunes persones de La Tallada. Els prismàtics no hi podien faltar i un llargavista ens
permetia observar els ocells més llunyans. Vam començar
la passejada a peu pel Mas del Mata on una antiga torre per assecar l’arròs serveix d’observatori i permet tenir
una bona vista del conjunt del Parc. Des d’allí vam veure,
entre altres, un agró roig. Els cavalls que pasturaven entre els joncs estaven voltats d’esplugabous que s’atipaven
dels insectes que pertorbaven els cavalls.
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Esplugabous.

Vàrem passejar fins al capvespre anant d’un observatori a
l’altre i vàrem poder admirar cigonyes, bernats pescaires
i agrós blancs entre d’altres, i també espècies més petites
corrent prop de l’aigua o al fang, com el batallaire, el
corriol petit o el territ menut, buscant cucs, insectes o
petits crustacis.
Poc temps abans de marxar, un blauet és va posar uns
moments a prop nostre. En poc temps, vam poder observar més de vint especies d’ocells.
Els participants van tornar molt satisfets. Seria interessant
organitzar una altra sortida a la tardor o a l’hivern per poder
observar els ocells migratoris que vénen del nord d’Europa,
particularment les nombroses espècies d’ànecs.

Text: Eric Thibout
Fotos: E. Thibout i Fina Juárez
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Arran de terra

Coneixem el nostre municipi:
el marc històric
En el darrer Aspre i Pla, vàrem publicar un interessant article de
David Urtós sobre el marc geogràfic del municipi de La Tallada.
Continuem aquí fent ara referència a la part històrica.
La Tallada d’Empordà, és un municipi de la comarca del Baix
Empordà. El poble de la Tallada, està situat a l’esquerra del
riu Ter, entre Verges i Albons que delimita l’Alt Empordà,
a més a més, està format per tres poblets anomenats: Tor,
Marenyà i Canet de la Tallada.

La Tallada d’Empordà
El poble, està situat al límit entre els aspres i la plana de
regadiu. Sembla que té el seu origen en l’antic castell situat
al cor del nucli històric, del qual se’n conserven encara importants panys de muralla i la major part de les torres de
defensa del recinte. Al seu voltant el poble va anar creixent
poc a poc fins assolir l’actual configuració fa pocs anys.
Ara les muralles i les torres han quedat integrades dins les
cases particulars, les quals s’han anat adossant als murs per
la part interior del primitiu recinte. Algunes de les cases conserven les llindes de les portes amb inscripcions dels segles
XVII i XVIII, fet habitual en molts pobles de la comarca.

L’església de la Tallada, d’estil romànic.
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A part del recinte emmurallat, l’edifici més notable del nucli
és l’església de Santa Maria, que originalment era la capella
del castell. És una església romànica del segle XII-XIII (apareix
citada els anys 1279 i 1280), d’una sola nau i absis semicircular. Al damunt de l’absis conserva una fortificació més moderna, una torre semblant a les que solem trobar a moltes
esglésies de l’Empordà.

Tor
És el segon nucli del municipi, i està situat sobre una petita
elevació que domina la plana que s’estén a llevant. És un
poble d’estructura compacta, que té la part més antiga a
l’est de la carretera vella de Figueres. Durant els darrers anys
s’han edificat algunes cases a la banda de ponent, a la part
més enlairada del petit turó.

Església de Tor.
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En el nucli antic destaquem algunes cases amb portals adovellats, i alguns notables casals del segle XVI. Però l’edifici
més important és l’església de Sant Climent, que depèn de
la parròquia de Marenyà.
Aquesta església es troba entrant pel carrer del pla i seguint
per la placeta de la font fins arribar a la Plaça de l’Església,
on hi ha l’església de Sant Climent, d’origen romànic. El
temple és romànic i està edificat sobre una base de roca. És
ornat amb lesenes i una rastellera de petites mènsules sota
la cornisa de la taula. La portalada de la façana és d’època
posterior, concretament del 1752, data que figura en la llinda juntament amb una inscripció en llatí. El campanar és
d’espadanya, de dues obertures, i també ha estat finalitzat
en època tardana.

Marenyà
Està situat cap a l’interior del terme municipal, al peu de
la serralada que s’enfila cap al nord fins a arribar al Puig
Segalar.

verses sageteres. La portalada és de dos arcs i mig, amb llindar
i timpà llis. A la part superior s’obren dues obertures de mig
punt molt allargades que configuren el campanar. Un altre
porta el mur de mig dia ha estat tapiada i gairebé coberta per
un dels conforts que asseguren els murs laterals del temple.
L’església de Marenyà conserva una làpida gòtica datada al
1320 i una pica d’aigua beneita del segle XVI. Al sòl hi ha
làpides sepulcrals del segle XVII. En el mur i la volta de l’abscís
hi ha restes de pintures murals romàniques que recentment
han estat restaurades, recuperant el seu esplendor.

Canet de la Tallada
A l’extrem sud-est del municipi, a prop del Ter, trobem el nucli de Canet. Un petit poble en el que darrerament s’hi han
anat construint algunes cases que han ajudat a consolidar
un nucli urbà que encara no fa deu anys era considerat com
una agrupació de masos en els estaments oficials i en els
registres de l’administració de l’Estat.

Església de Sant Esteve de Marenyà.

Castell de Canet de la Tallada.

És també en aquest poble o als seus voltants on s’han trobat
les restes de poblament més antigues. Tot i que modestes,
algunes sitges i troballes de ceràmica al seu entorn evidencien
una ocupació almenys des d’època ibèrica (segles III-II a.C.)
fins a l’Antiguitat Tardana (segles I-IV d.C.), i que hauria tingut
la seva continuïtat en el primitiu nucli de Marenyà construït
entorn l’església.

Canet ja és esmentat l’any 1087 amb el nom de Caned, i
la seva església, Sant Mateu, que és esmentada al 1182, és
d‟una nau amb capelles laterals i capçalera serrada. L’actual
edifici, d‟estructura tardo-gòtica, ha sofert diverses reformes i
reparacions a causa dels desperfectes de les diferents riuades.
És una obra del segles XVII i XVIII. La seva única nau és coberta
amb volta de creueria, com les dues capelles laterals, datades
dels anys 1605 i 1744. El campanar és una gran torre de base
quadrada coberta amb una teulada de doble vessant.

L’església parroquial de Sant Climent és romànica, d’una nau
amb un absis semicircular. Va ser fortificada a la baixa edat
mitjana, de manera que en els murs, sobresalts, es veuen di-
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David Urtós
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Volta al món

Austràlia

Austràlia! Cada vegada que sentia que algú se n’anava de viatge
a Austràlia pensava que lluny que em quedava. Només de pensar en
recórrer els 17.000km que separen Catalunya d’aquest país ja desestimava
aquesta opció. Però, com són les coses, per qüestions professionals
aquest any he viscut 3 mesos a Brisbane (costa est d’Austràlia).
Des d’aquestes línies vull dir-vos que Austràlia no decep. És
veritat que queda molt lluny, però per a tots aquells que us
agradi la natura, és un paradís.
Vaig sortir de Barcelona el dia 4 d’abril en direcció Singapur
i d’allí, cap a Brisbane. Arribada allà, em vaig incorporar a
les meves tasques a la Universitat de Queensland. Val a dir
que vaig ser molt ben acollida i això va facilitar molt la meva
adaptació.
Però com us podeu imaginar, quan un es troba a l’altre costat de món, t’organitzes bé el temps per poder acomplir
amb els deures professionals però també per fer una mica
de turisme. Durant la meva estada vaig fer 4 escapades que
em van permetre visitar Fraser Island, Sídney i les Blue Mountains, The Great Barrier Reaf i l’Outback australià. Com podeu veure, vaig aprofitar bé el temps per poder-me endur un
bon record. A continuació us en faré cinc cèntims, vaja, us
explicaré alguna cosa perquè en pugueu fer un tastet.
El primer que cal dir és que l’Austràlia continental té una superfície de 7,69 milions de km2 i és l’illa més gran del món.
Del nord al sud té uns 3.700 km mentre que d’est a oest
en té uns 4.000. Això no obstant, només té uns 20 milions
d’habitants. La capital és Canberra tot i que la majoria de la
població es troba localitzada a Sídney, Melbourne, Brisbane
i Adelaide.
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Fraser island és l’illa de sorra més gran del món (1800 km2) i
es troba a uns 200 km al nord de Brisbane. Té una longitud
d’uns 120 km i una amplada d’uns 24. La illa té boscos tropicals (rainforest) i dunes de sorra. És l’hàbitat d’algunes espècies de mamífers, una gran diversitat d’aus, rèptils, amfibis i
també alguns cocodrils. No obstant això, l’illa és famosa pels
seus llacs d’aigua dolça i pels dingoes o gossos salvatges. Si
algun dia em perdo, busqueu-me a prop del llac McKenzie.
És de sílice gairebé pura i l’aigua és molt àcida (pH proper a
3.5) de manera que quan t’hi banyes fas gairebé un peeling
natural. Jutgeu vosaltres mateixos la bellesa del llac en la
fotografia. Pel que fa als dingoes (Canis lupus dingo) és una
espècie protegida ja que consideren que en aquesta illa es
troba com a raça pura.

Un dingoe.
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La meva segona sortida va ser a Sídney i a les Blue Mountains.
Sídney és la ciutat més gran d’Austràlia amb una població
propera als 4 milions d’habitants. És la capital de Nova Gales
del Sud i va ser el primer assentament de la primera colònia
britànica a Austràlia. Es va fundar al 1788 per Arthur Phillip. Es troba localitzada a la vora de la Badia de Jackson. En
aquesta ciutat és molt famós el seu port i l’Opera House, així
com les seves platges. Es caracteritza per ser una de les ciutats
més cares d’Austràlia juntament amb Melbourne. També es
considera que és la ciutat amb millor qualitat de vida del món.
Probablement, Sídney sigui la ciutat més coneguda del món a
causa de l’emblemàtica Opera House o Palau de l’Opera que
és un edifici situat al port de Sídney, dissenyat per l’arquitecte
danès Jorn Utzon, inaugurat l’any 1973 i guardonat amb el
títol de patrimoni de la Humanitat de la UNESCO.
Les Blue Mountains són una regió muntanyosa situada a uns
50 km a l’oest de Sídney. Realment són un espectacle per
a la vista quan prenen una coloració blavosa a causa de la
dispersió de la radiació ultraviolada en l’aire.

Arribada a l’equador de la meva
estada, vaig decidir que no podia marxar d’Austràlia sense
haver visitat la Gran Barrera de
Corall (the Great Barrier Reef).
La Gran Barrera de Corall és
l’escull de corall més gran del
món. Es troba localitzat a la
costa de Queensland al nordest d’Austràlia i és la base d’una
gran diversitat d’espècies (balenes, dofins, marsopes, tortuga
de mar, cocodril marí, taurons,
rajades, mol·luscs, 215 espècies d’ocells i més de 1.500 espècies de peixos: peix pallasso, llobarro vermell, etc.). Mai
m’hagués pensat que podria veure una meravella natural
com aquesta. Fins i tot, hi vaig fer snorkel!!! Si aneu a Austràlia, no us ho podeu perdre!
I ja per acabar, el cap de setmana abans d’emprendre la
meva tornada cap a casa, me’n vaig anar al desert australià o, com l’anomenen ells, a l’Outback. Aquí, visita obligada a una altra icona del país, l’Ulurú o Ayers Rock (318 m
d’alçada) que es troba al territori central d’Austràlia. És una
formació de roca aïllada enmig d’un terreny ben planer. És
la muntanya sagrada dels aborígens i juntament amb el Kata
Tjuta tenen un gran valor cultural. Representa el moment
en què va començar la vida, el principi de la història aborigen. La zona conté una gran quantitat de coves i pintures
aborígens que són llocs sagrats. L’Ulurú és espectacular a la
posta del sol quan pren un color vermell brillant i és també
Patrimoni de la Humanitat. Jo he tingut l’oportunitat de dormir al ras sota les estrelles del cel australià on encara no es
coneix el significat de la contaminació lumínica. Això sí, al
ser a l’hivern, amb un fred increïble.
No acabaria mai d’explicar-vos coses que he vist i experiències que he viscut a Austràlia. Però ho he de deixar aquí
perquè exhaureixo l’espai disponible. Tot i això, no vull acomiadar-me sense esmentar els koales i els cangurs. Són animalons encantadors. Però si aneu a Austràlia, vigileu. Hi ha
molts animals perillosos com serpents verinoses i cocodrils.
També, Austràlia és famosa pels taurons que hi ha a gairebé
per tota la seva costa. Ah! i una altra cosa, si hi aneu tingueu
a punt una bona guardiola perquè és un país amb un nivell
de vida molt alt.

L’Ulurú o Ayers Rock.

Desembre 2012

Maria Dolors Guàrdia Gasull
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Entrevista

Dolors Tarrats Blanch
El 1947 un avió va trencar la barrera del so, va morir Manolete, varem conèixer
el transistor i els nordamericans van empescar-se el Pla Marshall per ajudar a
la reconstrucció europea després de la Segona Guerra Mundial.
El primer diumenge de Desembre d’enguany el nostre municipi va viure
una celebració singular. Catorze persones nascudes l’any 1947 a La Tallada
es van entaular a l’Empordanet per celebrar el seu 65è aniversari. Fou una bona anyada.
(detalls a plana 6). El 47 va néixer la Dolors. La nostra Dolors de la botiga.
Destil·la tranquilitat. El seu parlar és pausat i somriu de forma continguda, fins que una fotografia del passat – una de
les grans aficions del seu pare – l’hi il·lumina el rostre i torna
a esser la nena de Can Net.
Va néixer just al davant d’on viu i treballa avui, en una família que estima i viu de la terra. L’avi Joanet era pastor
“d’oelles”, com sempre se n’ha dit a casa seva i el seu pare,
en Tià també ho va seguir sent un temps, compaginant-ho
amb les vaques i el camp. De l’àvia Llúcia i la seva mare, la
Maria, va heretar algunes receptes que fan les delícies de qui
les ha tastat: la sèpia amb pèsols i la vedella amb bolets, fan
ensalivar més d’un dels nostres veïns.
La Dolors és la gran de tres germans, la segueixen en Joan
i la Imma. Va anar a estudi al poble mateix, amb el Sr. Boix
i la Senyoreta Pastoret, que a partir de les 5 de la tarda al
pis de dalt de l’escola, on avui tenim la sala de plens de
l’Ajuntament, els seguia ensenyant a casa seva per aprendre
secretariat, amb un ull posat en la cassola del sopar i l’altre
pendent de les futures administratives. Quan en fa divuit, la
Dolors acaba els estudis i se’n va a treballar a Girona, a la
Gestoria Izquierdo, on hi passa gairebé tres anys.
Deixa la feina, no per falta de ganes de treballar sinó perquè el costum de l’época imposava que si una dona volia
casar-se, abans havia de tenir tota la roba necessària per a la
casa a punt pel moment. L’aixovar, per entendre’ns: llençols,
tovalles, roba de llit... Ja tenim la Dolors cosint i brodant.
Un dia, però, acaba la feina i, dona d’empenta com és, decideix que vol mantindre’s ocupada. La seva mare, la Maria
Blanch, sempre havia fet de perruquera a casa seva. Com
que li agrada, se’n va a fer un curs d’un any a Barcelona per
aprendre l’ofici. El 68 obre la seva pròpia perruqueria i els
caps de les talladenques comencen a passar per les seves
mans.
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Uns anys abans, amb un noi ben plantat de davant de casa,
en Josep Oliver Vila, anaven a ballar a can Gabriel de Palafrugell gairebé cada cap de setmana. Entre pasdobles i boleros,
la relació es va consolidar i el 1969, decideixen casar-se.
La mainada no triga a arribar: primer l’Ignasi, al cap de quatre anys les bessones Olga i Ester, i la Cristina el 1981.
En Josep, el seu home, segueix fent de pagès com sempre
i ella, que no es resigna al paper tradicional de les dones
casades segons el model d’aquells anys, fa de perruquera
però encara li queda energia per decidir, el 1978, agafar el
traspàs d’una botiga de queviures del poble, la que portava
la dona d’en Pitu Maurici, el ferrer. En una habitació de casa
seva, a Can Vila, instal.la el negoci.
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El dia del seu casament: feien molt de goig!

A La Tallada hi havia dues botigues, aquesta que esmentem
i la de Can Silvestre, al costat de l’Ajuntament, on avui viuen
en Joan Gasull i la Maria. Quan la botiga va plegar, la Dolors
també va recollir-ne el testimoni.
Fa seguir les dues feines i entre tints i paquets de pastes
Gallo, la vida va passant. I així segueix fins el 1982, quan
decideix que amb la botiga ja té prou feina.
A la botiga, on avui la trobem sempre disposada a servir-nos,
és on s’ho passa més bé. Li agrada molt la seva feina. La
gent no tant sols hi va a buscar els productes que necessita

Amb la seva mare a la plaça de Verges, un any per la Sopa.

per a la llar; “és més que anar a comprar”, ens diu. Cadascú
té una història per a explicar, petita o gran, i troba en la discreció de la Dolors, la millor receptora. Els clients demanen
consell, informació, companyia...
Algun cop les seves filles, que cada festiu no falten al dinar,
li donen un cop de mà. Però ella tira endavant amb el negoci
en solitari, perquè tots fan la seva vida, com és llei, i ja s’han
independitzat.
En el dia a dia troba a faltar en Josep, de qui va quedar vídua
fa sis anys. Es distreu amb la seva ocupació quotidiana, tots
els dies són semblants, però cada dia es diferent si el mirem
amb il·lusió renovada.
A la botiga despatxa queviures, diaris, anys enrera fins i tot espardenyes, i, excepcionalment, fa les primeres cures a uns ciclistes accidentats que li van demanar assistència en una ocasió.
Estem a punt d’acomidar-nos i li demano si recorda alguna
anècdota viscuda al seu establiment. Dubta i primer em diu
que no però, de cop, diu “sí!, una vegada em vaig enfadar
molt amb un senyor foraster que va entrar i em va preguntar: aquests diaris, són d’avui ?” La resposta de la Dolors és
per a emmarcar: “no hi ha res més vell que un diari d’ahir”.

La Dolors i el seu germà Joan a l’escola.

Desembre 2012

Joan Lorenzo Quintana
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Parlem bé, que no costa tant!

Nadal o Nadals
En origen, la paraula Nadal designava un sol dia (dies natalis Solis “el dia
natal del Sol”), però tradicionalment s’ha aplicat també al temps immediat
a aquesta festa; això ha originat fórmules de precisió com les usuals al País
Valencià de primer dia de Nadal, segon dia de Nadal i tercer dia de Nadal.
Avui en dia alguns fins i tot l’estenen a tot el període de vacances escolars.
Aquesta multiplicitat en la designació ha motivat que algú, amb la competència lingüística molt interferida per l’espanyol, usi el plural per precisar que
es vol referir a més d’un dia (Enguany encara no sé què faré *pels Nadals).
Normalment el context ja aclareix la possible ambigüitat:
El dinar de Nadal (és a dir el del [primer] dia de
Nadal).

Quan arriben *els Nadals em torno bleda: és que
aquestes festes tan entranyables m’entendreixen.
> Quan arriba Nadal… (ja s’entén que es refereix
a aquestes festes).

Aquest Nadal el passarem a París, des del 24
de desembre fins al dia de Reis.

M’agrada passar *els Nadals a l’estranger, preferiblement en un país islàmic. > M’agrada passar les
festes de Nadal…

El primer dia de Nadal varem dinar a casa dels
pares i el segon, a casa dels sogres.

*Felicitar a algú els Nadals. > Desitjar a algú bon
Nadal (o Felicitar-lo per Nadal).

L’oració Enguany encara no sé què faré per Nadal
s’entén perfectament que es refereix a les festes
de Nadal; si ens volguéssim referir a un sol dia diríem: Enguany encara no sé què faré el [primer]
dia de Nadal.

En conclusió, si dubtem que el simple Nadal pugui
ésser ambigu, precisem-lo amb el dia de Nadal o
les festes de Nadal, segons els casos; i reservem
el plural per als usos que li corresponen:

Més exemples d’usos aberrants:
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Vàrem passar tres nadals empresonats (és a dir, el
Nadal de tres anys diferent).
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Medicina i salut

Harmonització dels xacres
amb la vibració dels minerals
Les pedres i cristalls tenen una freqüència vibratòria que és capaç d’equilibrar, sanar
o desbloquejar zones del nostre cos, tant a nivell físic, emocional, mental i espiritual.
Antigament, els egipcis ja els utilitzaven per prevenir malalties, per protegir-se del “mal”… en forma de collarets, penjolls o fent pols dels minerals, que després barrejaven amb
aigua per beure-se-la.
Però què és això de xacra? Xacra és una paraula que en
sànscrit significa roda. És un punt sensible a rebre i transformar l’energia/vibracions de l’entorn. Però que també li
retransmet energía/vibracions. D’aquesta manera estem en
intercanvi continuu amb tot el que ens envolta. El seu moviment harmònic és circular amb un diàmetre de gir d’uns
10cm. Cadascun d’ells té el seu sentit de gir (com el de les
agulles del rellotge o el contrari).
Hi ha 7 xacres principals, però en tenim més de 30 a tot
el cos. Els principals es situen segons la foto i cadascún té
associat un color. La vibració del color també hi juga un paper molt important.

Per exemple: a la base de la columna, hi tenim el 1er xacra
que porta associat el color vermell. El seu funcionament influeix sobre la columna, els ossos, les dents, ungles, colon,
recte i anus, entre d’altres. Està relacionat amb tot allò que
estableix la base de la supervivencia (feina, diners, alimentació, vivenda... necessitats bàsiques).Si funciona en excés, es
manifesta físicament en forma de febres, excés d’agressivitat,
excés d’energia física, excés de feina. En canvi en defecte,
es manifesta amb falta de vitalitat i apatía a tots els nivells,
restrenyiment...
Quan harmonitzem els xacres, amb la persona estirada panxa
amunt:
1- toquem cada punt amb un pèndol de quars transparent,
preferiblement, i observem la seva vibració energètica, segons la resposta del pèndol.
2- comencem a triar els minerals que els harmonitzaràn: toquem el xacra i el mineral amb el pèndol. L’aixequem una
mica, perquè pugi girar, i li preguntem si és aquell. Quan el
pèndol giri amb el sentit de les agulles del rellotge, afirma. Si
es mou horitzontalment, o gira en sentit contrari, nega.
3- posem les pedres sobre els punts, sobre la roba.
4- comprovem amb el pèndol, que la vibració de cada xacra
s’està harmonitzant de forma suficient (a vegades fa falta utilitzar una punta de quars entre dos xacres, perquè un li doni
energía a l’altre, ja que amb el mineral no n’hi havia prou).
5- deixem els minerals sobre cada xacra un mínim de 20 minuts, podem acompanyar els minerals amb alguna música
suau, i abaixar la llum.
6- retirem les pedres i comprovem de nou com vibra l’energia
del xacra.
Un cop finalitzada l’harmonització de tots els xacres, proposem quin cristall és l’adequat per portar a sobre en aquest
moment. S’ha de portar a prop del xacra al que correspon, o
bé penjat, o de la manera que ens sigui més fácil.

Quan els xacres no vibren correctament, sigui pel motiu que
sigui, els òrgans físics que hi estàn relacionats, es comencen
a debilitar, igual que les funcions emocionals. Poden vibrar
en excés o defecte.

Desembre 2012

Encara que mentre duri el procés poguem reviure sensacions
desagradables: intranquil.litat, cansament, dolor… Harmonitzar un xacra és donar-li una alenada d’aire fresc i alliberar-lo
ens aporta més vitalitat, serenitat, alegría i claretat a la vida;
juntament amb una decisió ferma de fer un pas endavant,
i reconèixer i aceptar incondicionalment allò que ens limita/
bloqueja per estar cada vegada millor amb nosaltres mateixos
i el nostre entorn, familiar, laboral, social…

Fe d’errades de l’article de salut a la plana 28 de l’Aspre i Pla 10:
La il.lustració home dret està invertida.

Lídia Tarrats i Planella
Infermera
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Afers exteriors

En Carles, el noi de Can Martinot
Si us dic que sóc de Can Martinot de La Tallada potser us deixarà indiferents.
A mi els meus avis Pepitu i Montserrat m’ho repetien molt quan era petit.
Els feia molta il·lusió tenir un hereuet que garantís la continuïtat de la nissaga.
Quan els visitava, sempre em deien que si algú em preguntava qui era, havia
de respondre amb orgull: ”de Can Martinot”. Com ells, el meu pare també
és fill de La Tallada. Però quan es va casar va marxar a viure a L’Escala, el poble
de la meva mare, i per tant vaig obrir els ulls per primer cop en un poble de mar.
Però malgrat no ser talladenc de naixement, ni tampoc haver-hi viscut de manera habitual, em sento igualment lligat a
aquest poble perquè la vida d’un no és només seva, sinó que
també pertany a la tradició que porta al damunt quan neix. I
com a prova d’aquest lligam us diré, entre d’altres coses, que
va ser on vaig escollir casar-m’hi, un mes d’agost de fa una
pila d’anys, i que el meu fill es diu Martí, en honor a aquell
avantpassat llunyà i desconegut que va donar origen al mot.
També us puc parlar dels molts dissabtes per la tarda que
anava amb el meu pare en cotxe de L’Escala a La Tallada a
visitar els avis. Llavors vivien en una de les cases que donen
a la plaça del Castell. M’agradava l’olor de la casa, la senzillesa de les parets, la llum tènue, la llar de foc encesa. En
un soterrani hi havia una petita bodega amb bótes de vi
casolà, fet del raïm de la vinya que el meu avi tenia prop de
Marenyà i que treballava personalment. Un vi que, segons
m’han dit, era boníssim, perquè era totalment artesanal. A
mi només em deixaven tastar el most, que tenia un gust dolç
i penetrant. També tenien un pati amb gàbies de conills i de
pollastres, i sempre tornàvem amb algun d’aquests pobres
animalets sentenciats en judici sumaríssim a ser l’àpat principal de l’endemà. Em feien molta pena, no estava acostumat
a presenciar de tant a prop el trànsit de la vida a la mort i
m’entristia pensar que aquelles bèsties innocents que em

donaven calor a la meva falda i que es deixaven acariciar tan
mansament en poques hores estarien morts i menjats.
El meu avi també tenia una era a les afores del poble. Moltes vegades el meu pare em deixava conduir el motocultor i
fer alguna destrossa. Avui ja no és a les afores, i tampoc no
és una era. És on els meus avis van decidir fer-se una casa
nova, més còmoda que la del mig del poble, que necessita-

OFICINA DE VERGES
Plaça Onze de Setembre,10
T 972 78 08 08 F 972 78 05 42
17142 VERGES
Email: mustel@mapfre.com
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va reformes. Aquesta casa, ara ja no tan nova, ha servit de
punt de trobada de tota la família, de lloc dels àpats familiars,
d’anades i vingudes d’amics, d’espai d’esbarjo de la mainada,
i des de fa uns anys, és la meva segona residència, on venim
sovint els caps de setmana i per suposat on passem els estius
amb la tranquil·litat i la pau que tant valorem. Ah, per cert, en
el jardí de la casa, en taules parades a fora i una petita banda
de música, va ser on vam fer la festa del casament.
El meu pare, vivint a L’Escala, ja no va seguir la tradició del
camp. I jo sincerament tampoc no em vaig plantejar mai
ser pagès. I com que estudiar se’m donava bé vaig anar
fent, encara que això suposés allunyar-me de la família. Vaig
estudiar primer a Figueres, després a Girona i finalment a
Barcelona, on em vaig llicenciar en Ciències Econòmiques i
Empresarials. Després d’uns anys treballant a Barcelona en
una empresa d’auditoria (on casualment vaig estar auditant
entitats financeres, tema tant de moda actualment), vaig
decidir que el que realment volia ser en la vida era professor
universitari, i per sort ho he pogut ser. Així que des de fa vint
anys treballo a la Universitat Autònoma de Barcelona, on
m’hi vaig doctorar i on ocupo una plaça de professor titular
en l’àrea d’economia de l’empresa.
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«Em considero un privilegiat
per haver nascut, crescut
i tenir un lloc de solaç
en el cor de l’Empordà»
Naturalment, per un empordanès, treballar prop de Barcelona suposa un sacrifici personal. M’agradaria molt més poder
estar prop de casa i fins i tot poder viure tot l’any a La Tallada, però un no ho pot tenir tot... Ara bé, em considero un
privilegiat per haver nascut, crescut i tenir un lloc de solaç
en el cor de l’Empordà. I tant és així que un dels moments
en que més afortunat em sento és quan, a les nits d’estiu,
envoltat pel silenci del poble, m’estiro a contemplar les estrelles, i sonen les campanes de l’església seguides com si
fos un ressò llunyà per les campanes de Verges. En aquells
moments penso en la cançó d’en Llach:”El meu país és tan
petit que des de dalt d’un campanar sempre es pot veure el
campanar veí”. I continuo contemplant les estrelles, envoltat pel silenci del poble, fins que em ve la son.

Carles Gispert Pellicer
Novembre de 2012
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Llibres a escena

“Llibertat!”

De Santiago Rusiñol, una obra de
teatre de tema molt vigent.

Santiago Rusiñol

(Barcelona, 1861 - Aranjuez, 1931)
va ser un artista polifacètic; pintor,
col·leccionista i escriptor, és conegut
especialment per la seves obres dramàtiques L’alegria que passa (1891) i
El Jardí abandonat (1900), d’alt contingut simbolista i per la novel·la L’auca
del Senyor Esteve (1907), que ell mateix va adaptar per als escenaris i que
ha esdevingut un clàssic del teatre
català.
L’obra que us suggerim, Llibertat!, malgrat no ser un dels
textos més coneguts de l’autor i ser estrenada fa més d’un
segle (1901), proposa un debat que preval avui dia: el racisme i la hipocresia. A partir de la tornada d’un indià al seu
poble natal acompanyat d’un nen negre que ha adoptat a
Amèrica, en Jaumet, la població va canviant d’actitud. De
bon començament, quan és un nen, el tracten amb molta
“tolerància” i se’ls omple la boca de paraules com “fraternitat”, “progrés” i “llibertat”; quan es converteix en un adult
el veuen com una amenaça.
Donada la vigència temàtica de l’obra, el Teatre Nacional de
Catalunya ha programat per aquesta temporada la seva representació amb dramatúrgia de Josep Maria Mestres i amb
la participació de reconeguts actors com Lluís Soler, Jordi
Martínez i Maife Gil, entre molts d’altres.
Us proposem que primer feu la lectura del text dramàtic,
que trobareu publicat a Edicions de l’Albí (Berga. 2010), i
després aneu a veure la representació que es farà a la Sala
Petita del TNC entre l’11 d’abril i el 2 de juny de 2013.
Per conèixer una mica millor l’autor i les seves obres, podeu
consultar aquesta pàgina web :
www.escriptors.cat/autors/rusinols/obra.php
Sobre la propera representació al TNC podeu veure un vídeo
de presentació de Sergi Belbel:
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www.tnc.cat/ca/llibertat-premsa
I com l’espectacle és recomanat per majors de 12 anys, els
més petits podeu conèixer qui era Santiago Rusiñol amb la
lectura d’aquesta obra: Petita història de Santiago Rusiñol,
amb textos de Vinyet Panyella i il·lustracions de Pilarín Bayés,
publicat a Ed. Mediterrània.

Margarita Vidal
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Llibres a escena

CLUB DE LECTURA DE CaMaTorTa
Més trobades i més llibres llegits:
A finals de setembre vam comentar L’avi de 100 anys que va
fugir per la finestra, de Jonas Jonasson. Aquesta novel·la no
ens va deixar indiferents, perquè el seu protagonista viu fets
cabdals de la historia del segle XX sense ser-ne conscient
de la seva importància i perquè s’ajunta amb una tropa de
personatges “frikis” que s’escapen amb una maleta plena
de diners.
El 4 de novembre vam tenir el plaer de compartir tertúlia i
berenar amb Jordi Esteva, l’autor de Socotra, la isla de los
genios, a qui tornem a agrair la seva desinteressada presència entre nosaltres des d’aquestes línies. Recomanem una
atenta lectura d’aquesta molt ben documentada novel·la a
qui no l’hagi llegida encara. Basada en la seva experiència,
Socotra és molt més que un llibre de viatges, és una delicada
i ben escrita narració de descoberta i de memòria.
I l’última trobada fins ara, el passat 2 de desembre, l’hem
dedicada a comentar L’hivernacle de la Jo Alexander. Amb
una trama situada temporalment a la Segona Guerra Mundial i des d’un poblet del Sud de França, la Jane va descobrint l’amor i el delicat erotisme al mateix temps que es van
desvetllant molts secrets amagats relacionats amb en Théo,
l’Anna i la pròpia família de la protagonista.

Tertúlia i berenar amb Jordi Esteva, l’autor de Socotra, la isla de los genios.

Si ens voleu acompanyar al Club de lectura, la propera trobada serà el diumenge 27 de gener de 2013 a les 6 de la tarda
a La Caseta de La Tallada. La novel·la proposada és Cabells de
medusa, de Miquel Martín. Ens hem posat en contacte amb
l’autor i és possible que ens pugui acompanyar a la tertúlia
(però la seva presència encara no la tenim confirmada).
Si voleu un exemplar de la novel·la, podeu posar-vos en contacte amb
nosaltres al correu de l’Associació: camatorta@hotmail.com
O dir-m’ho directament en persona o per correu: mvidal33@xtec.cat

Margarita Vidal
Coordinadora del Club de Lectura

Per passar l’estona

QUÈ ÉS L’ÈXIT?
Èxit és:
Als 3 anys... no pixar-se.
Als 6 anys... recordar el què has fet tot el dia.
Als 12 anys... tenir molts amics.
Als 18 anys... tenir carnet de conduir.
Als 20 anys... tenir relacions sexuals.
Als 35 anys... tenir molts diners.

Desembre 2012

Als 50 anys... tenir moltííísims diners.
Als 65 anys... tenir relaciones sexuals.
Als 70 anys... tenir carnet de conduir.
Als 75 anys... tenir molts amics.
Als 80 anys... recordar el què has fet tot el dia.
Als 85 anys... no pixar-se.
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Racó jove

Laia Pinyol Amer i
Roc Fàbregas Surià
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Número 11

Recepta de cuina

El Taller de Cuina ha fet …

Panellets

Ingredients:
(Per a 1’5 Kg.)

•
•
•
•
•

700 g. d’ametlles en pols
2 patates petites / moniato
½ Kg. de sucre
2 ous sencers
700 g. de pinyons o ametlles
trencades (a gust de cada un)

Preparació:
Es posen a bullir les patates o moniato, es treu la pell i es barreja
amb l’ametlla en pols les patates
o moniato, el sucre i els ous (si es
vol es pot deixar reposar la barreja
una estona).

Desembre 2012

Després es fan les formes que es
vulgui amb els pinyons o les ametlles trencades (va be enganxar els
pinyons una mica amb clara d’ou
o ou batut), al acabar es poden
pintar amb el rovell de l’ou.
Es posen uns deu minuts al forn
amb aire fort (uns 180º) vigilant
que no es cremin, es treuen del
forn i es deixen refredar.
* Es poden fer de coco, nomes cal
barrejar-lo amb l’ametlla en pols.
El Taller de Cuina es troba a la Caseta
cada 3r divendres de mes a partir de les
8 del vespre. Tothom hi és benvingut.
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CineClub Petit
Divendres 28
«Arthur Christmas: operació regal»
A les 17 h. al local social l’Empordanet
Preu: 1 Euro

DESEMBRE »

Passarem una tarda divertida amb una pel·lícula d’animació nadalenca per a tota la família i amb crispetes!
Organitza: Grup de joves i voluntaris

Els nostres Pastorets

Torneig tennis taula

Diumenge 23

Dissabte 29

A les 17.30 h. al local social l’Empordanet
Entrada: preu voluntari (els beneficis es destinaran a La Marató)
Ja s’ha convertit en una de les tradicions més esperades d’aquestes
diades. Veniu a passar una bona estona amb l’actuació dels Pastorets i Dimoniets interpretats pels nens i nenes del municipi i
pobles del voltant.

A les 16 h. al local social l’Empordanet
El torneig és obert i gratuït per a tothom. La inscripció es fa una hora
abans de començar el torneig. Cal que cadascú porti una pala.
Organitza: Comissió d’esports

Organitza: Comissió de Pastorets

Recollida de cartes
del Patge Reial

Missa del Gall

Diumenge 30

Dilluns 24

A les 12 h. al Casal de Tor
A les 12.30 h. al local social l’Empordanet

A les 22 h. a l’Església de Tor i Casal de Tor
A continuació celebrarem la nit de Nadal al Casal menjant torrons
i cantant nadales.
Organitza: Casal de Tor

Quina de la Tallada
Dimarts 25

Nens i nenes del municipi: Cal que prepareu les vostres cartes als
reis, us les vindrà a recollir un patge real!
Organitza: Comissió de Reis i Taller de Costura

Gener »

A les 17.30 h. al local social l’Empordanet

Taller de fanalets

Torna la tradicional Quina de Nadal amb molts regals per sortejar!

Dijous 3

Organitza: Comissió de Festes

De 16.30 a 18.30 h. al local social l’Empordanet
Preu: 1 Euro

Quina de Sant Esteve

Podeu portar material reciclat.

Dimecres 26
A les 18 h. al Casal de Tor

Organitza: Ajuntament i voluntaris

Com ja és tradició, el dia de Sant Esteve el Casal de Tor repartirà
la sort entre els participants.

Cavalcada dels
Tres Reis d’Orient

Organitza: Casal de Tor

Dissabte 5

Missa de Sant Esteve a Marenyà
Dimecres 26 a les 12 h.

Una tarda de contes i mites
Dijous 27
A les 16 h. – nens i nenes de 3-5 anys
A les 16 h. – nens i nenes de 6-11 anys
A les 17 h. – xocolatada
A les 18 h. – taller de mites
La Caseta i local social l’Empordanet
Preu: 1 Euro
Explicarem contes i descobrirem els mites més apassionants!
Organitza: Ajuntament i voluntaris

A les 18.30 h. a La Tallada
A les 20 h. a Tor
Us hi esperem a tots!
Organitza: Comissió de Reis i Taller de Costura

Reunió Camatorta
Dissabte 26
A les 18 h. a La Caseta
Per començar a preparar les activitats de 2013.
Organitza: Ajuntament i Camatorta

