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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
Plana web.......................................www.latallada.cat
Horaris de l’Ajuntament
Servei
Dies
Administració ..... cada dia .................... De
........................... dimecres ................... De
Secretaria ........... dilluns i dimecres .... ..De
........................... dimecres ................... De
Arquitecta .......... dilluns . ..................... De
Alcaldia .............. dilluns, dim i div ........ De
........................... dimecres ................... De

Horari
10 a 13 h
17 a 19 h
10 a 13 h
17 a 19 h
11 a 13 h
10 a 13 h
17 a 19 h

Tancat per vacances de l’1 al 31 d’agost, però obrirem:

Tots els dijous........................................ de 10 a 13 h

Salut
Consultoris
La Tallada................................................ 972 78 05 60
........................................... dijous de 4 a 7 de la tarda
Servei de Pedicura (hores a convenir)
..................................................... (Fina) 676 29 42 90
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

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:

Ajuntament de
la Tallada d’Empordà

2

Correus................................................de 12
Local social Empordanet.......................... 972
Perruqueria dimecres i divendres de 15.00
Agrupació de Jutjats de Pau.................... 972
Parròquia................................................ 972
Horari de misses:
La Tallada............diumenge: Hivern 12 h Tor.......................... dissabte: Hivern 19 h -

a 12.30 h
78 03 02
a 19.00 h
78 00 07
75 87 21
Estiu 09 h
Estiu 20 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...................................................088
Bombers...................................................................085
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

Proveïdors D’AIGÜA, GAS I ELECTRICITAT
FECSA - Endesa Avaries......................... 902
Aigues - 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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Editorial
Renovar-se és, indiscutiblement, una necessitat vital. Sempre
ens han dit que l’alternativa és morir, però no cal que us espanteu ni que ens posem massa transcendents, que tot just
comencem l’estiu i ja ens torneu a tenir aquí, estrenant disseny
de la vostra revista i amb una colla de continguts molt interessants que hem cuinat entre tots amb moltes ganes d’agradar
i entretenir.
Ens els darrers sis mesos han passat moltes coses, grans i petites,
i entre totes han anat confegint el dia a dia de les nostres vides.
En la part més social, hem celebrat eleccions municipals, una
important cita que ens aplega cada quatre anys i en la qual
tothom pot expressar-se lliurement i, amb el poderós instrument del seu vot, elegir les persones que han de gestionar el
que ens és comú, el patrimoni de tots. Els resultats del 22 de
maig han permès que la llista de Progrés Municipal encapçalada per l’anterior alcaldessa, Roser Bagué, continuï duent a
terme aquesta tasca iniciada el 2007.
Hi ha hagut, però, també al nostre voltant, un moviment que
no volem ni podem passar per alt, el que s’ha batejat com el
dels “indignats”, un ampli col·lectiu de persones de totes les
edats que han mostrat el seu descontentament amb la versió
més tradicional de la política. Des del 15 de maig, moltes ciutats han estat l’escenari del moviment, amb imatges insòlites
d’acampada urbana i multitud de missatges, alguns de ben
enginyosos com “em sobra massa mes al final del sou”. Més
enllà de l’anècdota, el cert és que de motius per indignar-se
i de retruc emprenyar-se, tots podem trobar-ne. Hi ha massa
desequilibris socials i costa justificar el que a vegades ens volen
fer creure, fent-nos passar bou per bèstia grossa. Els polítics no
poden donar l’esquena a la veu dels seus ciutadans i cal que
prenguin bona nota d’algunes de les seves justes reivindicacions i, sobretot, se n’adonin que alguna cosa està canviant en
la percepció de cadascun de nosaltres. Una cosa ben diferent,
però, és la forma d’expressar-ho i en cap cas ni aquest ni cap
moviment ha d’anar acompanyat de violència ni d’escenes tan
lamentables com les viscudes al voltant del Parlament el passat
15 de juny. Com molt bé s’ha dit, la democràcia no és perfecta,
però sí perfectible, i el que cal és treballar cada dia, canviant allò
que no ens agradi des de la base, però sempre amb respecte i
amb quelcom més que proclames originals. Indignar-se està bé,
però cal que a l’emprenyament el segueixi l’acció concreta i coherent per començar des d’avui a construir el futur que volem.
Bé, no oblidem, però, que som a l’estiu i que la calor convida
a reflexionar, a gaudir del temps lliure i, sobretot i sempre, a
conviure.
Bones vacances,
Consell de Redacció
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Fets i gent

Capgirells
Benvolgudes famílies i veïns,
L’associació Capgirells s’ha creat al nostre poble per tal de
fer front a una demanda cada vegada més extensa i popular
a la nostra comarca, com és l’acompanyament en el creixement dels nostres fills/es.
Arran de ser pares ens hem trobat amb moltes qüestions
que envolten els nostres menuts: preguntes o dubtes sobre
la lactància, educació, aferrament, criança natural amb respecte, etc.
Una de les trobades de Capgirells.

Per aquest motiu, vam pensar en la creació d’un grup o associació per poder tenir un suport entre nosaltres i així poder
crear una xarxa de pares i mares, virtual i física i, a més a
més, organitzar uns espais, a l’aire lliure i en lloc tancat per
quan sigui impossible fer activitats a l’exterior, per poder fer
tallers, activitats, jocs, festes o tot el que sorgeixi, tot això
situat a la Tallada d’Empordà, i que sempre pot créixer i tenir
diferents poblacions enllaçades. La nostra idea és crear un
espai on tothom hi sigui benvingut, sempre mirant l’infant
amb respecte i basant-nos amb una pedagogia sistèmica o
holística. Aquest lloc ha de permetre organitzar “les necessitats” que tinguem les famílies. Per exemple, les famílies
que eduquen els fills a casa normalment necessiten trobarse amb altres famílies i fer activitats junts, ja que aquests
espais permetrien fer aquestes trobades. Al mateix temps,
també hi ha cabuda per a totes les altres activitats, ioga per
a mames amb nadons, tallers de manuals per a les famílies,
conferències per als pares, etc.
Nosaltres no hem parlat de les edats compreses en què poden venir els nens i nenes perquè pensem que poden ser de
totes les edats, fins que ells vulguin venir.

Tot això, com podeu veure, és molta feina, de la qual només hem
fet l’inici, que és fer la documentació i trobar els espais per tal de
poder tirar endavant les altres coses. És per aquest motiu que
necessitem la col·laboració de tothom que hi pugui estar interessat/da. No cal que tothom tingui el mateix grau d’implicació,
sinó que tothom faci el que pugui en tot moment.
Hem creat una adreça de correu electrònic on ens podeu dir
la vostra i si voleu rebre informació de trobades i activitats
ens envieu un mail. L’adreça és capgirells@gmail.com
En segon lloc hem creat un perfil al Facebook, on hi pengem
articles, la gent escriu comentaris, etc. Només ens heu de
buscar com a “capgirells de l’Empordà”.
Per últim, hem creat un bloc on també hi anirem posant
totes les activitats que farem, comentaris, enllaços, etc.
www.capgirells.blogspot.com
Us hi esperem, moltes gràcies!!

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

TEL. 972 78 05 65 FAX. 972 78 04 43
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Nadal
Un pessebre ben original
Cada any, per Nadal, l’Ampa de l’Escola de Verges organitza
un concurs de pessebres. La nostra família, el darrer any que
teníem tots tres fills a l’escola , el 2003, vàrem voler participarhi amb un pessebre ben original. Volíem que la plaça del poble de TOR , amb l’església i les seves cases fossin l’escenari
del naixement i l’adoració dels pastors i dels Reis: hi vam posar can Riera, Can Falqués, Cala Marta Peters, Can Font, Ca
’Amandi, Can Barrera i una part del Mas Salelles i al jardi de
casa en Jordi Margarit hi havia els pastors i l’anunciació.
Amb capses de cartró vam anar construint les cases, la més
gran per la façana de l’església, després les folràvem de paper i les decoràvem. Era divertit retallar les finestres i amb
paper vegetal decorar els seus interiors. Vàrem posar llums
a totes les cases...
Ens va comportar molts dies d’entreteniment i manualitats.
No podem negar que hi vàrem treballar de valent, però ens
va quedar ben bonic i vàrem guanyar un bon pernil.

Els pastorets

Família Pareta-Vilamitjana

Els Reis d’Orient

Un “guàrdia civil” força peculiar.

Juliol 2011
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Fets i gent

Canet

La Paquita feia anys i ho va celebrar molt ben acompanyada.

Canet va vibrar amb la victòria del Barça a la Champions.

Carnaval

Aquests cigarrets
també maten...
però de riure!
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Calçotada

El coneixeu?

Foc ben viu per gaudir dels calçots.

El Xai de Tor

Amb tants artistes no podia sortir malament.

Juliol 2011
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Festa de la gent gran

Un bon llibre-record amb disseny de la
Daniela-Israel Wilson i textes recollits per la Roser Bagué.

L’alcaldessa llegint una de les dites.

L’Orquestra de Cambra de l’Empordà amb Carles Coll com a director va
oferir un magnífic concert.

Els més menuts fent les il.lustracions pel llibre.

Erem una bona colla!
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L’exposició de fotografies va gaudir d’una gran participació popular.

Número 08

Dinar de la mare

En Maurici fa l’últim tastet de l’olla de peix per donar-hi el vistiplau: no
falla mai!

Tennis

Bicicletada

L’Escala, destinació de la darrera sortida en bici.

CONSELLS EN CAS
DE TEMPESTA
Refugieu-vos: la millor protecció és quedar-se a casa.
Tanqueu les portes, les finestres i els porticons.
Escolteu els butlletins meteorològics difosos per ràdio.
No telefoneu: deixeu les línies lliures per als equips de
socors.
No deixeu res a fora. Quan s’anuncia una tempesta, entreu tots els objectes que el vent es pugui emportar, ja
que podrien convertir-se en projectils perillosos.
Desconnecteu l’interruptor general de l’electricitat.

Alguns dels assistents a les classes de tennis infantils amb la seva monitora.

Foc a Marenyà

Els primers dies de l’estiu varem tenir un bon ensurt.

Juliol 2011
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Eleccions municipals 2011
Resultats a La Tallada d’Empordà
Any 2007

Any 2011
PM 4

PM 5

CiU 3

CiU 2

Partits
Vots		
%
Regidors
PM		
127		
50		
4
CiU		
121		
47,64		
3
Regidors a escollir:			
7
Escrutat:				
100%
Vots comptabilitzats:
259		
81,7%
Abstencions:		
58		
18,3%
Vots nuls:		
5		
1,93%
Vots en blanc:		
6		
2,36%

Partits
Vots		
%
Regidors
PM		
173		
64,07		
5
CiU		
87		
32,22		
2
Regidors a escollir:			
7
Escrutat:				
100%
Vots comptabilitzats:
272
81,44%
Abstencions:		
62
18,56%
Vots nuls:		
2		
0,74%
Vots en blanc:		
10		
3,7%

Cine Club la Tallada
Ja portem un parell de sessions del Cine Club que vàrem engegar
enguany. De moment hem projectat “El hijo de la novia”, una
gran pel·lícula argentina plena d’emotivitat i “Antes que el diablo
sepa que has muerto”, cinema negre de nivell amb uns actors
impressionants en el seu paper.
La idea és anar repetint-ho cada dos mesos, sempre a La Caseta i
amb assistència lliure i gratuïta. Presentem breument la peli abans
de veure-la i passem una bona estona plegats.
Us esperem a les properes sessions!

Menjar casolà i especialitat en caça, Menú diari
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Flama del Canigó per Sant Joan

Els amics de la Catalunya Nord van oferir-nos la seva
amistat un any més.

La prudència va aconsellar fer un foc més petit del previst per la forta tramuntana que bufava.

Jazz a Canet
Concert de Nito Figueras Trio
PRESENTACIÓ DEL CD ARRELS
Versions de temes de la música pop/rock/soul en clau jazzística

Dissabte, 23 de juliol
a les 10 h
A la placeta de l’Església
de Canet de la Tallada
Piano: NITO FIGUERAS Baix: MANEL VEGA Bateria: MARC CLOS

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

Recursos del Mar per a la Indústria Alimentària

Tel. 972 78 01 34
Ctra. 31 p. Km 357,8 - 17142 - VERGES (Girona)

Juliol 2011

17002 GIRONA. 972-218825
WWW.IBERLAND.COM
info@macfont.es
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Festa Major de La Tallada

Una bona rotllana per a mantenir la tradició.

Guardiola, pren-ne nota: la millor defensa és un bon... arbre!

Animació pels més petits.

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

Els participants del partit Solters contra Casats.
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Casals

Quin gran invent això dels Casals!

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

Juliol 2011

13

Racó jove

Una gran aventura:
Les Cabanes d’Argelaguer

Laberint de branques i altres curiositats d’en Josep Pujiula, el creador d’aquest espai.

L’altre dia vam anar a visitar unes cabanes fetes de pals, troncs i fustes.
Des de la carretera (A-26 Girona – Olot, a mà l’esquerra) només es
veien dues torres, però de dins era un laberint gegant, que pel mig
hi passava un riu fet per l’home. L’estructura que havia fet servir era
molt original. Em vaig fixar en molts detalls - óssos de peluix, ninots de
joguines, algun trofeu, etc. Hi havia molts desnivells i no sabies ben bé
cap a on anaven els camins ni per on sortir, però al final vam acabar
trobant-lo.
Va ser una gran aventura. M’agradaria tornar-hi perquè vaig passar
una bona estona.

Alexander Wilson

L’Empordà
Cap a la part del Pirineu,
vora els sembrats i arran del mar
s’obra una plana riallera,
n’és l’Empordà!
Aquest indret en forma part,
d’un altre, més gran però igual de triomfal.
La gent de l’Empordà,
és coneguda per ser riallera i agradable
però s’ha de dir que també és molt amable.
El seu mar sempre calmat,
o de vegades no tant,
sempre és ple de turistes,
que van navegant.
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La seva immensa plana,
fa olor a tramuntana,
i els millors camps de blat,
fan olor a pa torrat.
La tramuntana,
és molt típica de la terra catalana.
A tothom algun cop li ha molestat,
però a tots els hi ha agradat.
Aquestes paraules estan escrites amb molt d’amor,
a una petita terra que jo porto al meu cor.

Alba Garcia Ribot
Laia Cospinera Darnaculleta

Número 08

F E S TA M A J O R

6 - 7 d’agost

Dissabte 6 d’agost
a la Plaça President Companys

19h Espectacle Infantil
21.30h Sopar Popular*
24h Ball amb DJ Palma

Diumenge 7 d’agost
a l’església de Sant Esteve

12h Missa Solemne amb
el Cor de La Tallada
*Preu pel sopar: 18€ adults, 10€ nens (3-12 anys)
Inscripcions per al Sopar Popular del 20 al 31 de juliol ambdós inclosos al CEM L’Empordanet i Queviures Dolors
Important: No s’admetrà més gent a partir del dia 3 d’agost!

organitza

Comissió de Festes
La Tallada - Marenyà

col.labora
Ajuntament de
la Tallada d’Empordà

La Colla del Sinofós

Benvolguts amics i amigues:
Com ja sabeu, som un grup ben trempat i avingut
Hem treballat de valent tot fent el que més ens agrada
El resultat ha sigut immillorable i més a més estem en molt
bona companyia. Com ja sabeu, els tallers són oberts a tothom per la qual cosa se’ns hi han afegit companyes de Rupià i Foixà.

Així és que ja veieu que no parem de fer coses i ens agradaria per als propers tallers i sortides poder comptar amb la
vostra participació.
Una forta abraçada per a tots!!!

Hem tingut més ganes de sortir i per això vam anar a Can
Quintana, a Torroella, la Passió i a la Fageda d’en Jordà, que
trobareu a la secció “Hem anat...”

Els manaments de la llei de Déu són deu.
El 1r: Si trobeu llenya feta, no la feu...

La Marató
La il·lusió va fer que molta gent col·laborés de bon grat per
aquesta causa tan noble. El taller de manualitats va elaborar
molts obsequis per sortejar.
Del dinar no cal dir que va ser un encert, encara et pots trobar algú que se’n recorda!
El grup “La puça diatònica” va acabar d’arrodonir aquest
dinar amb una música que va agradar a grans i petits.
La recollida per al banc d’aliments va donar exemple de la
generositat d’aquests pobles i els donatius molt generosos:
1.045 euros.

16

Moltes gràcies a tots!
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Taller de manualitats
Sense cap dubte és l’èxit de la temporada!

Ens agrada d’allò més i a la Roser no se li acaben mai les idees
(ni la paciència).
Tots ens sentim com peixos a
l’aigua fent aquest taller tan
creatiu i tan interessant!
També ho fem els dimecres
alterns a partir de les 4 i està
obert a tothom.

Taller de memòria-risoteràpia
És una activitat amena i engrescadora en la qual exercitar la
ment no està renyit amb passar una bona estona. Està dissen-

yat per tal que tots puguem fer-ho sense cap problema. Es fa
dimecres alterns a partir de les 4 i és obert a tothom.

La Passió d’Olesa
Ha sigut la nostra “gran sortida”, ens va fer matinar un xic, però va valer la pena
Aquesta representació es fa des de l’any 1532 i només s’ha
deixat de fer l’any 1983 com a conseqüència de l’incendi al
teatre on s’havia de representar.

nes d’admirar. Els veïns ofereixen la seva hospitalitat i els hi
agrada comentar que comencen fent de mainada i acaben
fent de avis.

L’espectacle, tant si ets creient com no, és una meravella.
Hi ha actors professionals i també amateurs, tot i que es
fa difícil distingir-los, els decorats i l’escenografia són dig-

En acabat la representació vàrem anar a fer un bon dinar en
un restaurant petit i acollidor en el qual vam degustar una
cuina casolana de mercat excel·lent.

Juliol 2011
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La Colla del Sinofós

Transport sociosanitari
Hospital de Palamós - Centre Palamós Gent Gran
CAP Palafrugell - CAP Torroella de Montgrí

Una necessita coberta
Aquest servei esdevé per a moltes persones del municipi
una ajuda gratificant. Des del grup del Sinofós volem agrair
aquest servei tan eficient i còmode.
Perquè us en feu una idea us expliquem l’experiència d’una
usuària del nostre grup:
“El dia abans de la meva visita a l’hospital de Palamós vaig
trucar a la Creu Roja per dir-los que necessitava el seu transport. Vam quedar d’acord amb l’hora i el lloc de recollida i
vaig anar a recollir el meu tiquet.
L’endemà, a l’hora convinguda, ells ja m’esperaven, em van
portar a Palamós i m’acompanyaren a recepció. La consulta
no es feia en aquell edifici, així que em varen acompanyar
fins al lloc recomanat, tot assegurant-se que tot estigués
correcte.
En sortir de la visita ja m’esperaven, i vaig tornar de seguida cap a casa. El tracte va ser molt agradable.”

Qui pot fer servir aquest servei
Totes les persones de qualsevol edat que necessitin anar a
l’hospital de Palamós de visita als metges, fer-se proves o visitar algun familiar o amic/ga que estigui ingressat al centre.
Està pensat per a persones que no disposin de mitjans propis
i que els seus familiars no estiguin disponibles aquell dia pels
motius que siguin.
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Com fer servir aquest servei
En primer lloc, quan se sap el dia i hora de la visita s’ha de
trucar al telèfon 972 30 00 92 i demanar el servei.
En cas que ens surti el contestador automàtic: cal deixar
totes les nostres dades, nom, població, adreça, el nostre telèfon i el dia i hora que tenim la visita. Ells es posaran en contacte amb nosaltres el més aviat possible.
S’ha de trucar dos dies abans de la visita, al matí fins
a les 12 h.
En segon lloc, s’ha d’anar a buscar el tiquet que podreu adquirir a:
La Tallada: A l’Ajuntament, a la botiga de la Dolors, al Bar
l’Empordanet.
Tor: a Ca la Roser
Canet: a Ca la M. Dolors Guàrdia
Marenyà: a Ca la Quimeta i a Ca la Daniela
Per a Palamós i el CAP de Palafrugell, el preu del tiquet és
de 8 € anar i tornar.
Per a Torroella de Montgrí, el preu del tiquet d’anada i tornada és de 4 €.
El transport està adaptat per a minusvàlids o gent amb
dificultats de mobilitat.
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Sortida a Can Quintana
Fa uns anys un particular que rebia
moltes felicitacions pel seu pessebre va decidir fer-lo a Can Quintana quan li van proposar.
Així és que nosaltres van decidir
anar-lo a veure.
Realment estava molt ben fet, no
faltava de res, hi havia plantes
naturals i fins i tot podíem veure
com es feia de nit i de sobte sonaven trons i llampecs i queia una
tempesta!
Vam aprofitar per fer un volt al
museu i després varem anar a berenar i veure els nostres amics del
“Recer de Torroella”.

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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Sumar és créixer

L’Albert, la Neus i l’Aran
Som l’Albert Puigdellívol, la Neus Fabrellas i el nostre fill
l’Aran. L’Albert és de Sabadell i treballa a Girona d’educador
social i jo sóc de Torroella de Montgrí, mestra d’educació especial i treballo actualment a Torroella. L’Aran té gairebé tres
anys i és un nen despert i castís amb ganes de jugar, vaja, la
seva feina. Aquest proper setembre començarà a l’escola i
farà P3. Les seves grans passions són els gegants, abans gairebé que el papa i la mama, els tornavisos i les eines. Potser
molts de vosaltres l’haureu vist passejant pel poble amb un
tornavís a la mà… no patiu pas, perquè no es farà mal, és
un vailet prudent! A més a més, li encanten els animals, al
gat de casa, en Mèu, el fa anar de tort i de dret, com si fos
un peluix. Quina paciència pobret! També compartim casa
amb la Mili, la nostra tortuga terrestre, que diuen que són
lentes però si et despistes no l’atrapes.
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L’Albert i jo ens vam conèixer a Sabadell una nit de cap
d’any. El nostre començament va ser un xic embolicat, ja
que ens vam veure però no ens vam dir gairebé res. Al cap
d’un temps em vaig encaparrar a trobar-lo, i així ho vaig fer.
Després de buscar i seguir pistes el vaig poder trobar i ja ho
veieu, aquí estem!
Al principi vam viure a Barcelona perquè tots dos hi teníem
la feina, però al cap d’un temps de pujar i baixar els caps
de setmanes aquí a l’Empordà vam començar a pensar que
estàvem farts de tants viatges amunt i avall. De seguida ens
vam posar a buscar feina i en uns quants mesos ja érem
per aquí als voltants. Primer vam viure a Torroella, en una
casa de lloguer però amb el temps vam veure que encara
volíem un poble més tranquil. Quan va néixer l’Aran ens
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vam decidir a canviar de lloc i després
de buscar i buscar vam anar a parar
a la Tallada de casualitat, perquè vam
trobar la casa que anava bé amb les
nostres necessitats. Vam comprar la
casa, que és una d’aquestes de tots
colors que hi ha a la carretera vella de
Verges a Figueres (les Tutti fruti com
en dieu aquí al poble) i ja hi vivim des
de fa un any i mig aproximadament.
Al principi no coneixíem a gaire gent,
ni als nostres veïns de la comunitat.
Per a nosaltres la nevada va ser de
gran ajut, perquè gràcies a aquest fet,
i a partir de tirar una bola de neu a un
veí des de la finestra, vam començar
a conèixer-nos millor. Ens vam ajudar
mútuament i vam viure una setmana junts, on vam conviure realment en comunitat, aportàvem tot el que teníem
per poder passar aquella setmana de la millor manera. Tota
aquesta aventura i el fet d’estrènyer els lligams ens ha portat
a fer un sopar anual, cada 8 de març, per recordar la nevada
i l’experiència viscuda.
Gràcies a les activitats que es fan al poble (el campionat de
tennis, el dinar per a la Marató de TV3, les bicicletades, etc.)
hem pogut ampliar el nostre cercle d’amistats i integrar-nos
més al poble. Ara l’Albert està donant suport a la regidoria
de benestar social i a la d’esports de l’Ajuntament, i jo ajudo
sobretot amb la creació de l’Associació Capgirells, a més de
participar en les activitats que proposa el poble.
En el nostre temps lliure ens agrada molt anar amb bicicleta
per tots els camins i corriols, anar a buscar espàrrecs, cargols, bolets, etc. L’Albert és un apassionat de la pesca, tot
i que no sempre mengem peix… i també li agraden molt

Quan va néixer l’Aran ens
vam decidir a canviar de lloc
i després de buscar i buscar vam
anar a parar a la Tallada
tots els esports relacionats amb la raqueta, la bicicleta de
carretera i la natació.
Jo en canvi, sóc més de coses fetes amb les mans, m’encanta
restaurar mobles, fer manuals amb l’Aran, arreglar tot el que
s’espatlla per casa, mimar les flors, i últimament fer joies
artesanals.
Moltes gràcies a tots per acollir-nos tan bé i deixar-nos formar part de les vostres vides i del municipi! Per a nosaltres
és tot un plaer!

Neus Fabrellas Surroca
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Hem anat a...

La Fageda d’en Jordà
La Fageda deu el seu nom al seu
antic propietari, és un bosc de faigs
excepcional perquè creix a 500 m
sobre el nivell del mar, en un
terreny planer i que s’assenta
damunt d’una colada de lava
procedent del volcà del Croscat,
la qual ofereix un relleu accidentat,
amb abundoses prominències,
bombolles de lava sense esclatar
molt característiques, que poden assolir més de 20 m d’alçada i
que reben el nom local de tossols
Forma part del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, a prop del coll de Can Batlle i Sant Miquel de Sacot
(església romànica del segle XI) i del pla de Sacot i pel collet
de Bassols se situa al flanc sud-oest del volcà de Santa Margarida.
La Fageda està envoltada de bona part dels vint-i-un volcans
que hi ha a la comarca de la Garrotxa.
No podeu deixar d’anar a visitar La Fageda Societat Cooperativa, que va ser fundada l’any 1982 pel psiquiatra Cristóbal Colón. Cansat dels tallers de laborteràpia en què els
deficients psíquics fabricaven llums de cartró i cendrers, va

decidir buscar una feina en la qual l’empleat complís plenament la seva funció amb l’objectiu d’integrar a la societat les persones amb problemes psiquiàtrics mitjançant una
feina rehabilitadora que els exigís consagrar esforç i treball
de veritat. Després de fer diversos intents amb d’altres alternatives va engegar l’any 1993 “La Fageda”, que actualment coneixem com a empresa del sector alimentari. Té la
seva seu a la Fageda d’en Jordà, al municipi de Santa Pau,
situat al centre del Parc Natural de la Zona Volcànica de la
Garrotxa. Es dedica principalment a l’elaboració de iogurts i
també gelats de molt bona qualitat. Ha rebut premis per la
seva tasca en la integració de discapacitats mentals com a
obrers de la fàbrica i del viver de plantes i servei de jardineria. Té l’etiquetatge en català i ha afegit uns versos de “La
Fageda d’en Jordà” de Joan Maragall en les etiquetes dels
productes.
La Colla del Sinofós us recomana fer una passejada pel bosc
amb carros, però també es poden fer rutes a peu, amb bicicleta o cavall amb les quals tan grans com petits poden
gaudir de la natura. Diuen que la millor època per visitar-lo
és a la tardor.
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Amb el trenet podeu anar a veure els volcans: Martinyà, el
Pomareda, el Torn i el Croscat.
Com a recomanació gastronòmica no deixeu de tastar les
mongetes de Santa Pau, que són tan suaus perquè la terra
volcànica no té calc, i tot l’assortit d’embotits.
Si voleu passar més d’un dia us recomanem a més a més
dels hotels els càmpings de la zona.
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A la Fageda no trobareu ni presses ni estrès. Us semblarà
haver retrocedit en el temps i sentir-vos totalment envoltats
de natura i respecte pel medi ambient fins a tal punt que allà
on mireu sempre us semblarà que esteu en un jardí.
Trobareu més informació a:

Viatges Capsur: Tel 627 066 948
www.i-santapau.com
www.lafageda.com
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Volta al món

Ciutat de
Ponts i
Enrajolats
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Un llistó daurat divideix el poble. Des de la nostra finestra
aquest llistó fluvial, el riu Douro, avança en ziga-zaga sota
estructures majestuoses amb espatlles de pedra i esquelets
de ferro de Meccano. Les seves aigües tèrboles reflecteixen
l’exquisit encant d’un poble vestit de rajoles i ponts, conegut
al món sencer com a terra de ponts i pels seus mosaics en
blanc i blau que envaeixen tota aquesta ciutat medieval del
nord de Portugal.
Ha arribat lluny des del seu primer intent per conquerir
aquest riu d’or, quan per primera vegada el 1806 va lligar
vint barques de pesca per crear un pont entre les dues ribes
i prendre’n el nom, “A Ponte das Barcas”. Avui en dia, el Riu
Douro es creua sis vegades entre els límits municipals, unint
dues ciutats en una. Dels seus ponts, meravelles d’enginyeria
i d’arquitectura, un està construït per Gustave Eiffel.
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Ens allotgem en un hotel encantador, a la riba del riu. És un
hotel del segle XVI i ens ofereix una vista preciosa del pont
monumental, Ponte Dom Luís I, i del barri Ribeira, un dels
que està més de moda, reconegut el 1996 per la UNESCO,
patrimoni de la Humanitat. Oporto encanta i sorprèn.
Deambulem sense pressa ni destinació, pels seus carrers
empedrats, que pugen i baixen com la marea, entre edificis
muts i callats, enrajolats com si s’estiguessin preparant per
a una festa oblidada. Escoltem els murmuris d’un fado malenconiós i el clic-cloc de talons sobre graons de pedra, polits
per les petjades del temps.
Aquesta última nit, asseguts en un dels bars al costat del riu
Douro, prenent una copa de Porto, aquest vi dolç de color
sang –homònim d’aquesta ciutat– fem plans per tornar-hi.

Richard Wilson
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Verbívors

Petites historietes de poble
Narrades per Pere Pagès
Era per allà el 1935, que com ja sabeu era una època en què
no hi havia televisió, ni gaires cotxes i molt pocs tractors, per
no dir quasi cap, tampoc no hi havia gaire maquinària, només la que es podia tirar amb animals. Les feines de pagès
es feien a base de l’esforç i treball de l’home i eren molt més
pesades que ara. A pagès a cada casa tenien el seu bestiar,
porcs, truges, vaques, gallines, oques i algun rossam per treballar i conrear els camps. En aquella època se solia anar a
buscar menjar verd al camp pel bestiar quasi bé cada dia.

El menjar sec, userda i palla, ja es tenia a la pallissa. Una de
les coses que portava més feina era el segar i el batre a fi de
tenir menjar tant per a les persones com per als animals.
A l’estiu s’havia de treballar molt per a l’hivern, i si es podia
regar alguna cosa també es feia, dic si es podia perquè en
el poble no passava gaire aigua per la riera i a més s’havia
de pouar bé amb un motor bomba o a galletades fent una
palanca.
Un pagès del poble va voler comprar un
motor bomba marca ‘Fita’ de quatre cavalls fet a Figueres i resulta que quan el
va tenir l’Ajuntament d’aquell moment
va publicar un ban on prohibia regar
els camps, perquè passava poca aigua
a la riera i s’havia d’estalviar per regar
els horts.
Aquest pagès, saltant-se l’ordre, va anar
a regar un camp no gaire lluny del poble de nit perquè ningú no el veiés, però
el motor feia fressa (pom, pom, pom...)
tota la nit. El secretari de l’Ajuntament
el va sentir i va dir-ho a l’alcalde, així és
que li van posar una multa de 10 pessetes per incompliment de la llei.

La multa de 10 pessetes.

el planter de casa

les millors varietats d’avui fetes a prop vostre

Vivers DLP, sl
Carrer del Pla, 4 - 17135 TOR (Girona)
Tel. +34 972 78 02 35 - Fax +34 972 78 03 76 - pareta@terra.es

26

VIVERS

DLP

Grup DL
75, Avenue Jean Joxé
49100 Angers-France - www.dalicom.com

Vivers

Número 08

Mosso, i a molta honra!

(En aquesta historieta basada en fets reals ometré
el nom de les persones i pobles on van succeir els fets)
Cap a l’any 1947, com s’ha explicat a la història d’abans, a
pagès en aquell temps hi havia feina i era força pesada, la
gent de cada casa treballava a la mateixa casa fent les feines
de pagès, però a les cases que eren pocs de família o tenien
més feina de la que podien fer ells mateixos, llogaven un
treballador o més que se’n deien ‘mossos’. Aquests mossos
vivien a la casa dels seus amos juntament amb la família que
els tenia i feien vida de família amb ells. Aquests nois en el
poble es coneixien com el mosso de Can... (nom o motiu de
la casa).
Era per aquells anys que va llogar-se per fer de mosso en una
casa d’un poble d’aquí a l’Empordà un noi de Barcelona.
Aquest noi era molt guapo, educat, treballador, ben vestit
i ben parlat amb un marcat accent de ciutat. Va arribar a la
casa on s’havia llogat un dilluns, i després de treballar tota la
setmana, el diumenge era el dia de festa.
Com era costum en aquest poble al matí tothom anava a
missa i per la tarda, normalment, el jovent anava al poble
del costat a divertir-se. Primer anaven al cinema i tot seguit
anaven al ball i en acabat el ball, cap a casa. Uns anaven a
peu, altres amb bicicleta, més tard hi anirien amb motos i
cotxes.
El mosso en qüestió, com els altres joves del poble, es va
ben vestir amb el seu millor vestit i la corbata i va anar cap al
poble veí amb la seva bicicleta nova. La veritat és que diuen
que feia goig de veure’l.

contra, aquesta vegada en el ball tot va ser al revés de la
setmana anterior, totes les noies se li van girar d’esquena,
no li varen voler dir res, ni ballar, el tractaren com si fos un
empestat.
Ell no se’n sabia avenir, i sorprès quan va arribar a la casa on
vivia també els ho va explicar als amos, perquè no sabia el
perquè d’aquell canvi.
La mestressa de la casa tenia per costum anar cada setmana
al mercat setmanal del poble veí i així a part de vendre quatre ous i coses de l’hort també aprofitava per trobar-se amb
amigues i cosines amb les que feia petar la xerrada. Així va
aprofitar per explicar-los el que li havia passar al mosso de
casa seva. Les veïnes es veu que ja n’estaven assabentades
i li varen dir:
Saps què va passar? Ha d’arribar un metge nou al poble i
una colla de noies es van pensar que el vostre mosso, tan
ben vestit, tan guapo i amb aquest accent de ciutat era el
nou metge. Però l’endemà van saber que no era el metge
nou, sinó el mosso de Can..., o sigui el vostre mosso.
El mosso no va tornar a passar la tarda del diumenge al
poble veí, sinó que va decidir anar cap a un altre poble, un
de prop de la costa. Allà va conèixer la que va ser la seva
esposa, van muntar un negoci de turisme i van viure molt i
molt bé i feliços.

Va anar primer al cinema i després cap al ball. En el ball va
ser el rei de la tarda, totes les noies, sobretot les considerades de la ‘jet set’, estaven per ell, totes li donaven conversa i volien ballar amb ell, va tenir un èxit rotund, com de
pel·lícula. Tant va ser així que quan el noi va arribar a la casa
on s’estava els ho va explicar perquè no s’ho podia ni creure,
estava d’allò més content. Anava dient: “I quines noies més
maques i simpàtiques, totes estaven per a mi”.
El diumenge següent, havent dinat, igual que el diumenge
anterior, va sortir de casa, ben vestit amb la seva corbata,
per anar a cinema a les quatre i després cap al ball. Però per
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COVICO: Tots units fem força
L’agost de 1963 Martin Luther King pronunciava el seu famós discurs
“I have a dream” (Jo tinc un somni). Sovint els somnis ens inspiren i marquen
el camí a seguir. La matèria que els forma es volàtil però a vegades té
prou força per transformar-se en realitat. Aquest n’és un bon exemple
Compartim una estona amb tres persones ben estimades
del nostre municipi: en Lluís Vilavella de la Tallada, en Xicu
Costey de Tor i en Jaume Costey de Marenyà, per parlar de
la seva experiència cooperativa que va donar a llum Covico,
una empresa agrícola i ramadera que pren el nom de les
inicials dels seus fundadors (Costey-Vilavella-Costey).
Poseu-vos en situació: hivern de 1976, el 90% de les famílies
del nostre municipi tenia vaques, una mitjana de sis o set caps.
El Servei d’Extensió Agrària organitza un curs a l’Ajuntament
per parlar d’explotacions agràries, feines en comú i amb una
intenció ben definida: fomentar l’associacionisme per tal de
créixer a partir de la suma d’esforços i recursos.
Els nostres protagonistes, una mica més joves.

La llavor del curs va engrescar els nostres tres protagonistes
a tirar endavant la idea que ja barrinaven: sumar per multiplicar. Amb aquest propòsit, varen visitar diverses granges
que ja duien a terme projectes similars com el Mas Guri i la
Selvatana, algunes amb fins a dues-centes vaques i decidi-

ren aportar el que tenia cadascú –sense inventariar-ho!–, és
a dir, posant en comú vaques, terres i eines, sense mirar si
un posava més que l’altre. Un fet així ja crida l’atenció i dóna
bona mostra de la seva personalitat, es tractava de treballar

Una vista aèria de l’explotació en els seus primers anys.

28

Número 08

per créixer plegats. Amb vuitanta vaques i tres-centes vessanes de terra van fer els primers passos. Al final varen tenir
fins a quatre-centes vaques i fins i tot la granja fou escenari
d’un fet singular: a partir d’una inseminació, una vaca va
parir tres vedelles que no només van sobreviure, sinó que
van acabar totes tres produint llet.
Covico ja era un fet, com recullen els documents de l’època
i en concret la “Obra Sindical de Colonización”. Érem el 23
de febrer de 1977, sortíem d’uns anys molt foscos i encara
tot trontollava, com va fer-se ben evident quatre anys després el mateix dia amb l’assalt al Congrés dels Diputats de
Madrid per obra i gràcia del coronel Tejero.
Una de les moltes anècdotes divertides que en Lluís, en Xicu
i en Met ens expliquen: al començament, la similitud entre
el nom de l’empresa i el cubícul (plaça individual per a cada
vaca per descansar, sec i amb palla) que varen instal·lar a la
granja, feia que la gent es pensés que Covico venia de cubícul (cubicle). Era un bon exemple que el nom feia la cosa.
Ja tenim a tots tres posats a fer de paleta per construir la
granja. S’havia d’estalviar, o sigui, que calia implicar-s’hi a
fons. Anar a comprar els rajols a la bòvila de Can Llensa de
Canapost amb el tractor –així no es pagava el transport– i
sobre un solar de dotze mil metres quadrats al terme de
Marenyà posar fil a l’agulla: primer construir la caseta per al
transformador de la llum, amb moltes hores de feina per fer
els fonaments i seguir amb els pilars de quatre a cinc metres
d’alçada, traginant sacs de cinquanta quilos per fer la pasta
–a pala!– sense corrent elèctric ni formigonera. Una retro va
treure la terra però després va caldre fer anar el pic i la pala a
tall de boig. Vet aquí que ja tenim els primers pilars aixecats,
bé, més que els pilars, l’armadura i la primera estructura;
te’n vas a dormir amb la il·lusió que l’endemà ho podràs
emplenar de pasta però no comptes amb un “convidat”
inesperat: la tramuntana a la nit ho fot tot a terra! Apa, sant

En Lluís i la Remei, en representació de la societat, reben un premi l’any
1985 com a finalistes estatals d’un concurs de ramaders.

tornem-hi que no ha estat res, a cavall de la bastida i força
de braços per posar-ho a punt altra vegada. Avui riuen quan
ens ho expliquem, però segur que llavors els renecs devien
sentir-se des del Castell del Montgrí.
I en aquestes, és clar, calia garantir l’abastiment d’aigua,
com no, fent un pou. Bé, parlar d’un no és del tot correcte,
perquè després de la intervenció del saurí que vareta en mà
va marcar el lloc, va caldre un segon pou a un metre i mig
del primer amb vint metres de fondària perquè el primer es
va assecar a l’estiu. D’aigua n’hi havia, però calia trobar-la
i d’hores sota terra –literalment– se n’hi van passar unes
quantes. Un tercer pou de cent metres de fondària –aquest
ja fet per professionals– ha resolt a dia d’avui el problema.
Els dos primers anys varen ésser molt durs: calia fer-se un
fart de treballar, comprar maquinària, pagar els préstecs... i
viure, malgrat que el sou assignat era molt petit. La dècada
dels vuitanta la recorden com a bona perquè la llet es pagava bé, però la tuberculosi del bestiar va ésser un mal tràngol
i una epidèmia va afectar bona part de les vaques. Va caldre
construir una nova granja per separar-les, sacrificar-ne una
bona colla i vèncer moltes dificultats.

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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La maquinària ajudava –i molt– en la feina, el tiràs era molt útil per a la neteja de
la granja, però les bales del menjar per
al bestiar eren petites i era un continu
de traginar-les amunt i avall. El carregador de bales era un bon aliat, però quan
eres a cavall del remolc, si et despistaves, la bala passava de llarg i tu allà dalt
enfilat mirant-ho. Quan varen comprar
l’embaladora de bales rodones, la situació va millorar considerablement.
Volien fer-ho bé, i no se’n van estar: la
primera sala de munyir era per a dotze
vaques –tot un avanç per a l’època– i el
tanc refrigerador era de 4.000 litres (quan
gairebé tots eren de màxim 300 litres).
Tornen els imprevistos, avui viscuts com
una anècdota: la primera nit de munyir
els va marxar la llum i encara no tenien
alternador. Les vaques van al seu horari
i l’enrenou fou considerable. Va caldre
munyir-ne algunes a mà –com s’havia fet
sempre– i aquí en Jaume era l’expert, molt
acostumat a fer-ho a casa seva. Per sort, la
llum va tornar al cap d’unes hores.

Els tres amics i fundadors, en l’actualitat.

Eren ells tres i prou, sense més treballadors. Amb cinc o sis
tractors aprofitaven la feina al màxim, només llogaven la cosetxadora, de dilluns a diumenge, d’un quart de set del matí
fins a les 10 del vespre ,i anar fent, com aquell que res... mà
de forca al començament i amb l’Unifeed més tard. Diuen
que estar junts i ben avinguts els va permetre tenir “emergències”: estar malalts!
Les inclemències meteorològiques també jugaven males
passades: la nevada del 86, en la qual sort en van tenir del
Far de Sant Sebastià que els va permetre orientar-se, fa que
en Xicu exclami convençut: “Ja es poden morir les vaques
que jo amb neu no em moc de casa!”, per no parlar d’un
dia que en tornar cap a casa el torrent anava tan ple que
gairebé se’ls hi emporta el cotxe.
I de tot, el pitjor: l’epidèmia de les vaques boges. Els preus
de la carn varen caure en picat, i va provocar que una gran
quantitat d’explotacions haguessin de tancar. Fa poc hem
parlat de la crisi del cogombre, però no arriba a la magnitud
de la viscuda amb les vaques, que sempre han volgut molt
de sacrifici.
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L’entrada a la Unió Europea i la posada en marxa de les quotes lleteres va marcar un abans i un desprès. Ells varen anar
creixent sempre, tot i que calia fer cada vegada més litres
per tal que fos rendible a causa de la baixada de preu. Comenten que la llet es pagava més el 1986 que ara.
Aquell “Grupo Sindical de Colonización” del 77 va esdevenir el 1982 una Societat Agrària de Transformació (S.A.T.) i
va donar entrada a les seves esposes, l’Emília, la Remei i la
Dolors, com a socis actius. En Lluís Vilavella va jubilar-se el
1996 i ell i la seva esposa varen deixar de ser socis; posteriorment, els dos germans també ho varen fer i el negoci
continua avui amb el fill d’en Xicu, en Sebastià Costey, que
manté l’activitat i el nom de Covico, no així la societat. Junt
amb el Mas Duran, és l’única explotació del municipi que
continua amb les vaques.
Un somni va prendre forma d’idea i va esdevenir realitat. I el
millor de tot, sabeu què és? Que avui diuen que es tornarien
a ajuntar!

Joan Lorenzo - Pep Collelldemont
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Medicina i salut

Consells per a l’estiu
Quant a l’alimentació, és convenient fer uns àpats lleugers i refrescants i fugir de grans guisats que s’acompanyen generalment de sucs i salses fortes.
l Fruites i verdures de temporada: asseguren un nivell de líquids adequat per evitar la deshidratació.

Ja ha arribat l’estiu i amb ell, probablement, vindrà el bon temps,
el sol, la llum, l’energia i per a molts de nosaltres, el temps de
lleure, de vacances i/o descans que ens permetrà fer coses diferents a les habituals o gaudir d’allò que per raons diverses no
podem fer en altres èpoques de l’any.
Però amb l’estiu també arriba una cosa que, si no es té cura,
pot resultar nociva per a la nostra salut, i no és altra que la calor.
Durant els mesos d’estiu és normal que faci calor i per tant pugi
la temperatura ambient. Això actuarà de diverses maneres en
el nostre organisme i haurem de tenir cura i posar les solucions
adequades perquè aquest període tan esperat de vacances no
resulti tot el contrari del que esperàvem.
Podem dir que la calor afecta de forma general a tot l’organisme
i que, també de forma general, haurem de prestar atenció especial a tres aspectes de la nostra activitat durant aquest període
com són el treball, el menjar i les activitats físiques i/o de lleure.
No es tracta de fer un canvi radical dels nostres hàbits, però sí
d’adequar-los per poder gaudir del bon temps sense cap mena
de risc per a la salut.
Des del punt de vista del treball poca cosa podem fer per canviar
l’activitat diària, sobre tot per a aquells que, en aquesta època,
han de continuar treballant. Però sí que és important assenyalar
que, sobre tot en els que desenvolupen la seva feina a l’aire
lliure, fet molt freqüent en aquestes contrades, han de tenir més
cura en certs aspectes ja coneguts com ara són:
l Protecció de les zones de pell exposades al sol. Utilitzar
barret per cobrir el cap, cremes solars protectores per evitar
cremades i, en la mesura en què sigui possible, evitar les hores
de màxima radiació solar.
l Hidratació correcta del cos per evitar l’anomenat “cop de
calor”: beure aigua sovint i a temperatura mitjana evitant
aigua molt freda que pot provocar trastorns intestinals per
diferències brusques de temperatura; menjar aliments refrescants i lleugers de digerir com ara les fruites i verdures de
temporada.
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l Aigua com a beguda més recomanable, com també sucs,
sorbets i sopes i/o cremes fredes elaborades amb hortalisses
que aportaran aigua, vitamines minerals i nutrients bàsics.
l Amanides variades, pasta, patata, arròs i peix o carn aportaran les quantitats de proteïnes, greixos i hidrats de carboni
per mantenir una dieta equilibrada i saludable.
Podríem dir que a l’estiu la fruita i la verdura sadollen la nostra
gana i la nostra set de forma apetitosa (part molt important de
l’alimentació) i gràcies als seus continguts amb fibra, antioxidants i aigua protegeixen la nostra salut, mantenen la nostra
pell ben hidratada i nodrida i ens donen una sensació de plenitud sense alterar el bon funcionament de tot l’organisme.
Finalment, cal comentar que les activitats d’esport i lleure que
acostumen a fer-se durant l’època estival solen ser a l’aire lliure,
precisament per aprofitar al màxim la llum del sol. És per això
que haurem de tenir cura de fer aquestes activitats en hores del
dia en què la radiació solar és més baixa, com ara les primeres
hores del matí o al capvespre, quan el sol ja no crema.
Si tot i així es practiquen activitats amb exposició al sol –nàutiques, de muntanya, etc.– serà convenient prendre les mesures
oportunes per evitar l’exposició excessiva i cobrir la zones de pell
que quedin exposades amb gorres, etc.
l Utilitzar cremes amb filtre solar adequat.
l Fer servir roba de cotó, transpirable i de colors neutres
que no absorbeixin en excés la radiació solar i que evitaran
l’exposició nociva.
És molt important assenyalar que és erroni pensar que el sol de
muntanya no crema com el de mar. Tot el contrari, l’exposició
solar mantinguda, en zones de muntanya, pot danyar la nostra
pell i el funcionament del nostre cos de forma tant o més important que la que es rep a la platja o a la mar.
Gaudiu de l’estiu i salut per a tothom.
Drs. Núria Teixidó i Pérez i Emili Nicolau i Martí
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Història

El volcà del Mas Solés
Els darrers esdeveniments tan d’actualitat com són els terratrèmols,
tsunamis i volcans en erupció que no deixen volar els avions,
m’han recordat que els veïns del municipi de la Tallada estem a pocs
metres d’un volcà i potser un dia també ens tremolaran els peus!
Això vaig saber-ho l’any 1983, quan estudiava a València.
Us n’explico la història.
Per casualitat, tot voltant per la muntanya a la Tallada, ja en
terme de les Olives, em vaig trobar amb una bomba volcànica pels volts del Mas Solés. És cert: una bomba volcànica
ben rodona que quasi no podia agafar amb les mans. Vaig
buscar més i vaig trobar un piló de pedres amuntegades que
els amos del camp havien anat arraconant en un punt del
camp, generació darrere generació, totes elles ben negres i
moltes amb forma ben rodona, amb unes capes concèntriques que es podien trencar, com si fossin cloves. No tenien
aspecte de pedra tosca, sinó més aviat de basalt (com el de
Castellfollit), ben compactes i pesants.
No entenia que en un lloc on no hi havia cap cràter pogués
trobar vertaderes “bombes” volcàniques. Jo pensava que els
volcans eren una exclusiva de la Garrotxa!
També vaig veure que alguns masos que es troben a la vora
de la carretera que va de Verges a les Olives tenien pedres
negres d’origen volcànic en les seves parets.

Mapa geològic general
de la zona on es veuen
les zones volcàniques
que tenim més a prop.

I amb tot això, vaig lligar caps i em vaig recordar que durant
els sondejos que es van fer per tota la nostra comarca buscant petroli en un dels pous fets al camp del Frare, a tocar
de Can Barrera de Tor, van trobar aigua calenta. Sí, aigua
ben calenta i amb olor a sofre! Però el van tapar i aquí es va
acabar la seva història. No com el de Jafre, que tanta gent hi
ha passat a prendre-hi banys i ja hi ha un hotel a mig fer!
Tot plegat em va animar a fer un treball per a l’assignatura
de geologia que estava cursant.
Vaig buscar informació a les llibreries i vaig trobar un llibre
que tenia plànols geològics del nostre municipi fet pel Sr.
Pallí i que citava també al Sr. F.J. Martínez Gil. Em vaig entrevistar amb tots dos i m’ho van explicar.
I ja que avui hi ha més informació al respecte, per escriure
aquestes ratlles que segueixen he demanat que m’assessori
en Jordi Montaner de Verges, un reconegut geòleg amic
meu.
Mireu: tècnicament no és correcte utilitzar el terme volcà,
però sí que us puc assegurar que tenim un aflorament de
roca volcànica ben a tocar. Els geòlegs ho interpreten com
a restes d’antics conductes volcànics i restes de colades que
amb el pas del temps han anat quedant desmantellats per
l’erosió. Dels edificis volcànics primigenis (el clàssic volcà que
encara podem veure a la Garrotxa), ja no en queda ni rastre.

Mapa geològic detallat,
amb les falles (ratlles
del nord-oest al sud-est)
i la zona volcànica del
Mas Solés marcada
amb les lletres NB2.
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d’efusió es va anar traslladant cap al Gironès, la Selva i fins
a la Garrotxa, a on l’activitat volcànica, toquem fusta, es va
anar adormint. És, doncs, per aquest fet d’una major antiguitat, que els afloraments de roca volcànica que tenim a
prop els trobem ara molt més gastats que no pas els d’Olot,
qüestió que no desmereix que, en el seu dia, el vulcanisme
empordanès podia haver estat tant o fins i tot més important que el de la Garrotxa.

Mapa per anar-hi des de Marenyà. És més fàcil, però, anar-hi per la carretera de les Olives. És just a sobre del primer mas que hi ha arran de carretera,
a la dreta en direcció a les Olives.

L’origen d’aquestes pedres volcàniques devia remuntar-se
entre els sis i catorze milions d’anys en un període que els
tècnics en diuen miocè superior. En aquella època no hi havia ni Tor ni la Tallada, no patiu. Només hi havia homínids a
l’Àfrica. Aquí hi havia tot tipus d’herbes i boscos, mamífers
antics com cavalls i cérvols, a més de granotes, rates, serps,
etc.
Sabeu que estem sobre unes plaques tectòniques que es
mouen i que ocasionen unes esquerdes (falles, tècnicament)
que poden deixar passar lava en algunes ocasions. Són fractures del terra que van de ponent a llevant i n’hi ha moltes.
La que tenim més a la vora és la de Vilopriu. Per això es va
produir aquest aflorament de roca volcànica.

Detall del bosquet i camps de conreu on hi ha les roques volcàniques.

De fet, les efusions volcàniques de l’Empordà són força
més antigues que les de la Garrotxa. El vulcanisme gironí
va començar a l’Empordà i amb el pas del temps els punts

La falla de Vilopriu és molt profunda, arriba al voltant dels
15 km de profunditat. Aprofitant aquesta falla, el magma
mig fos del mantell superior de la Terra, que en aquesta
zona es troba a una profunditat aproximada d’uns 25 km,
va anar pujant a través de la falla fins a sortir a la superfície
i formar el que avui coneixem com a “volcà del mas Solés”.
En casos similars propers s’ha calculat que l’ascens d’aquest
magma a través de la falla podia haver estat força ràpid,
aproximadament d’un pam per segon.
Mireu aquest tall geològic que vaig posar al treball i on es
veu la fractura i el material volcànic a dalt:

Puig Segalà
Mas Solés
Riu Ter

Torrent de les Bruixes

Torrent Gran

Carretera
C-252
Camí
Camí
Sondeig 4

Juliol 2011
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Una pedra volcànica arrodonida o “bomba volcànica”.

Mas Solés, amb les pedres volcàniques negres a les seves parets.

Aquest aflorament no és l’únic de per aquí. A les contrades empordaneses s’han reconegut, almenys, una vintena
d’afloraments volcànics similars. Si en voleu veure més només
heu d’anar de Rupià a la bòvila. A dalt del turó totes les roques són volcàniques i és l’aflorament més gran que tenim a
la vora. A la pedrera de Rupià podreu veure que els basalts es
disposen en forma de columnes. Aquest aflorament arriba fins
a Foixà, i s’ha pogut saber que les efusions volcàniques que
el van originar eren plenament actives ara fa uns set milions
d’anys. També n’hi ha d’altres a Púbol, Parlavà, Flaçà, Sant
Joan de Mollet, Camallera, Llampaies, Arenys d’Empordà...
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La zona volcànica queda al costat dret. Fixeu-vos en la frondositat: és un sol
molt ric però massa pedregós per cultivar-hi.

Amb tot, us tranquil·litzarà saber que no estem en una zona
d’especial risc sísmic. Podem dormir tranquils.

Joan Maria Pareta
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Llibres a escena

PEDRA DE TARTERA
de Maria Barbal

La novel·la Pedra de tartera, publicada el 1985, va suposar
el debut literari de Maria Barbal (Tremp, 1949), i ben aviat
es va convertir en un text clàssic que va rebre el premi Joaquim Ruyra i que va tenir una molt bona acollida per part
dels lectors. Posteriorment l’autora ha rebut els premis de la
Crítica Nacional de Literatura i Serra d’Or, per obres com La
mort de Teresa (1986), Ulleres de Sol (1994), Mel i metzines
(1990) i Càmfora (1992) i, ambientades en contextos més
urbans, Carrer Bolívia (1999), Bella edat (2003), País íntim
2005) i Emma (2008). Alternant l’escriptura amb la docència, Barbal ha escrit també narrativa juvenil i una obra de
teatre, L’helicòpter (2000).

Maria Barbal.

En reconeixement d’una prosa narrativa neta i intensa, l’any
2001 se li va atorgar la Creu de Sant Jordi i el 2009 el Premi
Jaume Fuster dels escriptors en llengua catalana.
Ambientada fonamentalment en el Pallars nadiu de l’autora,
Pedra de Tartera és el relat en primera persona de la vida
de Conxa, que va des de començament de segle XX fins a
la dècada de 1960. La protagonista (que representa totes
aquelles dones que, mentre la vida les obligava a callar, han
vist com el temps passa per davant sense poder fer-hi res) viu
una situació de desarrelament en diverses etapes: l’abandó
del nucli familiar per anar a viure a casa els oncles, la pèrdua
del marit mort en la Guerra Civil i l’allunyament de l’entorn
geogràfic (del Pallars rural a la Barcelona urbana).
Per mitjà de les paraules i dels silencis ens transmet la duresa
de la vida d’una dona pagesa (la pobresa de la família, el
fet de sentir-se forastera a casa dels oncles, la dependència envers els oncles, després del marit i després dels fills),
mentre els ecos dels esdeveniments històrics que sacsegen
el país, des de l’adveniment de la República fins a la dictadura, van arribant, a poc a poc, a les comarques del Pallars.
En la darrera fase de la seva vida ens diu, com a resum de
la seva existència: em sento com una pedra amuntegada en
una tartera.

Després d’estrenar-se a la Sala Petita del Teatre Nacional de
Catalunya (on va romandre en cartell del 26 de gener al 20
de març de 2011) i fer gira per Catalunya (Lleida, Reus, les
Borges Blanques i Girona), Pedra de tartera ha tornat a Barcelona per representar-se al Romea a partir del 18 de maig.
L’obra està interpretada pels actors Marina Barberà, Rosa
Cadafalch, Roger Casamajor, Annabel Castan, Max Figueres, Àurea Márquez, Max Megias, Eduard Muntada, Júlia
Pedra, Max Roca, Marta Vidal i Carla Vives.

Margarita Vidal
Més informació sobre l’autora i la novel·la:

Amb motiu del 25è aniversari, l’any 2010, de la publicació
del text de Barbal, El Celler d’Espectacles i el TNC coprodueixen aquesta obra amb direcció de Lurdes Barba i una
nova adaptació per al teatre a càrrec de Marc Rosich.
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www.escriptors.cat/autors/barbalm/index.php
www.edu365.cat/eso/muds/catala/lectures/pedra/index.html
Més informació sobre la representació teatral:

www.tnc.cat/pedra-de-tartera
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Per passar l’estona
Un mestre de primària d’un col·legi del sud d’Itàlia tenia per costum dir als alumnes que
escrivissin una carta a Jesús. Aquí teniu una mostra de la seva innocència i tendresa.
“Estimat Jesús: Per carnaval em disfressaré de dimoni. No et sabrà greu, oi?”.
“Estimat Jesús, quan el teu Pare va fer l’univers,
no hagués estat millor que en lloc del diumenge hagués descansat els dies de col·le?”.
“Estimat Jesús, gràcies pel germanet, però jo el que havia demanat era un gos”.
“Estimat Jesús, els pecats són marques en vermell com fa la mestra?”.
“Estimat Jesús, no et preocupis per mi. Jo miro sempre a tots dos cantons abans de travessar”.
“Estimat Jesús, a la catequesi ens han dit tot el que fas. Però quan estàs de vacances, qui et substitueix?”.
“Estimat Jesús, m’agradaria que fessis que la gent no es trenqués tant. A mi ja m’han posat tres punts i una injecció”.
“Estimat Jesús, que llest que ets! Cada nit aconsegueixes posar les estrelles al mateix lloc”.
“Estimat Jesús, si em mires el diumenge a l’església, t’ensenyaré les meves sabates noves”.

Meteorologia

Desembre
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig

Temperatura
mitjana període
1984-2011

Temperatura
mitjana
2010-2011

Pluviometria
mitjana acumulada
període 1984-2011

Pluviometria
acumulada
2010-2011

8,0
7,3
8,2
10,7
13,1
16,9

6,9
6,0
8,5
10,3
14,8
17,8

60,8
54,2
44,8
49,6
60,9
60,1

23,5
74,5
5,6
115,3
44,5
21,3

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 2011
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Temperatura [ºC]

Pluviomètria [mm]

Pluviometria
mitjana acumulada
període 1984-2011
Pluviometria
acumulada
2010-2011
Temperatura
mitjana període
1984-2011
Temperatura
mitjana 2010-2011
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Agenda d’activitats
HORA

AGOST

DATA

20 h

3r divendres

ACTIVITAT

ORGANITZA

Piscina municipal

Curset de natació

Ajuntament

La Caseta

Taller de cuina

Comissió de Cuina

Festa Major de Marenyà

Comissió de Festes

Empordanet

Sardinada i havaneres

Ajuntament

Empordanet

Casal d’estiu

Ajuntament - Joventut

Ajuntament

Matrícula Curs d’anglès Adults

Ajuntament

Festa Major de Canet

Comissió Veïns de Canet

6i7
15
27 juny a 26 agost 9 a 13 i 16 a 20 h

SETEMBRE

LLOC

Cada dimecres

16 a 19 h

La Caseta

Taller memòria/manualitats/risoteràpia

Colla del Sinofós

3r divendres

20 h

La Caseta

Taller de cuina

Comissió de Cuina

Empordanet

Empord’Art

10 i 11
24
30

21.30 h

La Caseta

Caminada popular

Comissió Esports

Cine Fòrum

Ajuntament - Joventut

Concurs per fer
l’adhesiu del municipi
Vols que una idea teva es
converteixi en símbol del municipi?
Envia’ns la teva proposta!

BASES:
El concurs és obert a tothom.
Concursen les idees, de manera que no cal presentar el disseny acabat i
en suport informàtic sinó que també serveix un esbós en paper i una mica
d’explicació.
Les propostes s’enviaran a cultura@latallada.cat o es portaran a l’ajuntament.
Totes les propostes han d’anar acompanyades del nom (o noms) de qui
l’hagi fet i un telèfon de contacte.
El termini de presentació de propostes finalitza el 31 d’Octubre de 2011.
La mida de l’adhesiu ha de ser de 10 cm d’ample per 10 cm d’alt o una
mida molt semblant (pot ser una mica més baix i una mica més ample, per
exemple).

L’adhesiu s’imprimirà en serigrafia i a dues tintes. Això vol dir que les
propostes han de ser en colors plans (cada element del disseny ha de ser
d’un únic color homogeni) i només es poden utilitzar dos colors més el
blanc del plàstic del suport.
Com que es tracta d’un adhesiu pensat principalment per posar-lo al cotxe,
convé que el disseny sigui fàcilment distingible a certa distància.
El contingut de l’adhesiu ha d’incloure, com a mínim, el nom de tots els
pobles del municipi (Canet, Marenyà, Tor i la Tallada). Opcionalment, pot
incloure també la comarca, un breu lema o algun altre contingut similar.
Un jurat triarà la proposta guanyadora. Les propostes finalistes es publicaran a la revista Aspre i Pla de Desembre 2011. L’ajuntament no descarta
la possibilitat d’utilitzar algunes de les millors propostes en altres suports
(cartells, pancartes, murals, elements fixes de la revista...)

Esperem les vostres idees!
Juliol 2011
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Recepta de cuina

Amanida
de pedrers d’ànec
Ingredients:
•

1 escarola o enciam

•

250 g. (aproximadament)
de pedrers d’ànec
confitats

•

6 talls de bacó tallats
una mica gruixuts

•

Vinagre

•

Sal

Preparació:
Es neteja i es talla l’escarola o l’enciam.
Es daura el bacó en una paella.
S’escalfen els pedrers fins que es fongui
el greix.
Es posa l’escarola o enciam en un bol,
s’amaneix amb el vinagre i la sal i s’afegeix el
bacó i els pedrers amb el greix d’escalfar-los.
Ja es pot servir .
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Número 08

Canet de la Tallada
Festa de Sant Mateu 2011
Dissabte 24 de setembre
A les 17.00 h Animació infantil
i tot seguit xocolatada
Diumenge 25 de setembre
A les 12.00 h Missa amb el conjunt SAMARA
A les 14.00 h Dinar de germanor (arrossada popular)
A les 17.30 h Música amb la disco mòbil Crac K-net

