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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
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 10 a 13 h
........................... dimarts ..................... De 11 a 13 h
........................... dimecres ................... De 16 a 19 h
Consultar horari de Nadal (pàgina 39)

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

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:

2

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

Educació

Ajuntament de
la Tallada d’Empordà

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 75 87 21
Horari de misses:
La Tallada............diumenge: Hivern 12 h - Estiu 09 h
Tor.......................... dissabte: Hivern 19 h - Estiu 20 h

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
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Les festes nadalenques són sempre iguals però també diferents. Cada país, cada poble, cada família, crea un entorn
molt particular d’acord amb les seves idees, la seva manera
de veure la vida. A part, però, del que depèn de nosaltres,
hi ha sempre una realitat que se’ns escapa, que ens condiciona. Parlant concretament de les festes nadalenques
d’enguany, la crisi, que no l’hem pas provocat nosaltres, està
corsecant el sector més feble de la societat. Llegíem dies enrere en els diaris que en situacions de crisi com l’actual els
rics són més rics i els pobres, més pobres. Lamentablement,
mai com ara el diner mana per damunt d’estats, nacionalitats, ajuntaments i famílies. Hi ha uns senyors que mouen
els fils i ens fan anar on ells volen, sempre moguts només
pels seus interessos. Som molts els que tenim clar que així
no es pot continuar, que s’hauria de crear un món nou en el
que les persones fossin el valor més preuat, en el que el bé
públic passés per sobre del bé particular, en el que els valors
morals i humans estiguessin per damunt de l’egoisme de les
persones. Aquesta és l’utopia de Nadal, tant li fa si som moguts per creences religioses o per valors humans. L’objectiu
hauria de ser el mateix.
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Fets i gent.............................. 4
Opinió.................................. 14
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La Colla del Sinofós............ 16
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És important que no perdem mai l’esperança. Després de
la tempesta ve la calma. Ens hem hagut d’apretar tant el
cinturó que gairebé ja no ens hi queden forats. I, malgrat
tot, no ens podem queixar perquè n’hi ha molts i molts que
ho passen força més malament que nosaltres. Les festes nadalenques ens han de servir per viure amb més intensitat
la germanor, per compartir amb els que tenen menys que
nosaltres. I, tot plegat, per agafar forces per contribuir en
la mesura de les nostres possibilitats a canviar aquest món
injust i interessat durant la resta de l’any.

Consell de Redacció:
Míriam Pagès, Rosa Suàrez, Margarita Vidal,
Joan Lorenzo, Pep Collelldemont, Fina Juárez,
Daniela Israel-Wilson i Maria Dolors Guàrdia

Visquem en sentit de poble aquestes festes, participant en
els molts actes que gent de casa nostra ha organitzat de
forma desinteressada. Anirem a les quines i esperarem amb
il·lusió l’arribada dels Reis d’Orient. I fruirem un any més
dels pastorets que la mainada dels nostres pobles han preparat amb tanta il·lusió.

FOTO de Portada:
“Els Pastorets”
Fotografia original de Daniela Israel-Wilson

Bones festes de Nadal i que l’any nou sigui una mica o força
millor que el passat.

Número 9 · Desembre 2011

Amb la Col·laboració de:
Totes les entitats culturals municipals

Consell de Redacció
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Fets i gent

Activitats a Canet
Nit de jazz

Festa Major

Nito Figueras Trio ens va oferir un concert per a
recordar.

Halloween

La resclosa de Canet

Aspecte de la resclosa de Canet després de les darreres pluges.

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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Activitats a Tor
La Castanyada - Nit de la Por

El 2n concurs de panellets del Casal de Tor va esser molt disputat.

Festa Major de Tor

El pare Manel va oferir un pregó que no va
deixar indiferent ningú.

Desembre 2011
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Activitats a Marenyà
Restauració de l’Església de Sant Esteve

Halloween

Festa Major de Marenyà

Sopar popular a Marenyà
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Activitats La Tallada
Sant Galderic

Els tresors de l’armari.

Les veus d’Ara Pla.

Varietats de cereals i de pomes.

Erem colla però hi va haver arròs per a tothom.

Desembre 2011
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Fets i gent

Empord’art

El planter d’artistes del municipi creix any rera any.

Som escola
Som un municipi tan petit que
no hi ha escola en els quatre pobles que el formem, la Tallada
d’Empordà, Tor, Marenyà i Canet de la Tallada, però tot i així,
l’Ajuntament s’ha adherit a la
plataforma SOMESCOLA.CAT i
el 12 de setembre ens varem manifestar davant de l’Ajuntament
de la Tallada d’Empordà per llegir el manifest SOMESCOLA.CAT
i afirmant d’aquesta manera el
nostre rebuig a les sentències del
Tribunal Suprem espanyol contra
l’escola catalana i les demandes
que les han inspirades.
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Caminada nocturna

Remullada desprès de l’esforç!

Taller d’astronomia

Casal d’estiu

Eleccions Generals 2011
Resultats a La Tallada d’Empordà

CiU

ICV-EUiA

PACMA

PSC-PSOE

PP

PIRATA.CAT

ERC-RI.cat

Eb

ANTICAPITALISTES

Cens total:		
324
Escrutat:			
Vots comptabilitzats
220

Desembre 2011

100%
67,9%

Partits			
CiU				
PSC-PSOE			
ERC-RI.cat			
ICV-EUiA			
PP				
Eb				
PACMA			
PIRATA.cat			
ANTICAPITALISTES		
UPyD				
PCPC				
PxC				
UCE				

Abstencions:		
Vots nuls:		
Vots en blanc:		

104
6
6

Vots		
89
39
39
18
14
4
3
1
1
0
0
0
0

%
41,58
18,22
18,22
8,41
6,54
1,86
1,4
0,46
0,46
0
0
0
0

32,1%
2,73%
2,8%
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habilitat provisionalment
com a pàrquing–. La tramitació urbanística, però,
es va encallar en el debat
sobre si enderrocar o no
l’edifici
d’apartaments
Joan I. I l’eclosió de la crisi
econòmica fa que, ara per
ara, no hi hagi cap previsió

Com que les actuacions
en rieres són competència
de l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA) –i l’estat financer d’aquest ens dificulta grans inversions–, el
president de l’associació
veïnal, Josep Pugnau, ha
proposat al govern muni-

Fets i gent

|

6 Països Catalans

|

vidida en fases i executada
en diverses anualitats.
L’alcalde, Joan Alfons
Albó, admet que “seria excel·lent tenir diners per
cobrir el final de la riera”
fins al decantador de sorres del port, però descarta
l’actuació per la seva enEL PUNT AVUI
DIUMENGE, 20 DE NOVEMBRE DEL 2011

EQUIPAMENTS

Els ajuntaments estan amb l’aigua fins al coll

Estratègies per sobreviure
al llarg hivern municipal

Torroella ja té
en servei el nou
edifici públic

a Les finances municipals estan amb l’aigua fins al coll i la majoria d’ajuntaments es veuen obligats

a reduir les despeses de manera dràstica intentant que afecti al menys possible la ciutadania

Miquel Torns

Les frases

Van mal dades per als
ajuntaments. Com no es
cansen de repetir en les
entitats municipalistes, la
situació econòmica de
moltes hisendes municipals és insostenible, i el
fantasma de la fallida cada
cop és més present. Hem
consultat diversos ajuntaments gironins, de dimensió i situació econòmica
ben diverses, per veure
com es preparen per
afrontar el llarg hivern que
els espera.
D’entrada, tots coincideixen a assenyalar que el
2012 serà un any molt difícil i ningú no espera que
els ingressos municipals,
augmentin. En el millor
dels casos, aposten pel
manteniment. També hi
ha coincidència absoluta
en el fet que l’únic marge
de maniobra per reduir dèficit és en la despesa corrent. Ara bé, hi ha divergències en el moment de
plantejar mesures per reduir la despesa. Si bé alguns, com el de Castelló
d’Empúries o Anglès, intenten reduir al màxim els
serveis externalitzats per
utilitzar els seus propis
mitjans, d’altres, com el de
Salt, fan al revés. Albert
Casellas, regidor de l’àrea
econòmica, ens comenta
que ells han triat externa-

“Cal un canvi de
mentalitat respecte als
estàndards de qualitat
dels serveis
municipals”

GIRONA

Sergi Baulida

REGIDOR D’HISENDA DE CASSÀ

“El retard del
pagament de les
transferències de l’Estat
i la Generalitat mata
molts ajuntaments”
Mª Àngels Planas

paquet moltes compres
que fins ara es feien de manera dispersa. Només en el
cas de les assegurances,
per exemple, esperem obtenir una reducció molt
important”.
Els municipis petits tenen molt menys marge de
maniobra. Sergi Baulida,
regidor d’Hisenda del de
Cassà de la Selva, ens comenta que reduiran la majoria de serveis que presta
l’Ajuntament. Les reduccions seran entre el 15% i
el 20% i afectaran tots els
àmbits, des dels serveis de
recollida i de neteja diària
fins a les subvencions a les
entitats i el consum energètic. Al d’Anglès, han optat per la reducció de sous i
de màxim ajustament en
els serveis, per la persecució de subvencions, de les
inversions zero per al
2012, i intentar vendre alguna cosa del patrimoni
tot i que a hores d’ara sembla una utopia, tot plegat
amanit, com diu Pere Espinet, l’alcalde, “amb un
mínim de pujada d’impostos i de taxes, ja que l’administració ens ha retallat
les subvencions”. Confien
que el polígon industrial tiri endavant i que aporti alguns diners a les arques
municipals. “A Castelló
d’Empúries”, ens comenta l’alcalde, Josep M. Sanllehí, “hem eliminat despeses de lloguer i part de

Ajuntaments
A
juntaments
gironins a
mb
gironins
amb
un deute
deute vviu
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un
(bancari) p
er
(bancari)
per
habitant
habitant
superior
superior
als 11.000
.000 €
als

MUNICIPI

Castell-Platja d'Aro
Sant Joan les Fonts
Tossa de Mar
Ogassa

DEUTE

HABITANTS DEUTE PER
CÀPITA

26.634 10.445

2.549

5.335
11.196
472

2.831

1.884

1.637

993

1.648

5.976
1.873
trucció, ha permès una
256 re1.843
“Prioritzarem
i les
a Es troba l’arxiu
aquelles inversions
en
estructuració dels serveis
què la iniciativa
privada vulgui
participar”
municipals, aconseguint
àrees de Promoció
una millora de les condiEconòmica, Medi
laborals, una raAmbient i Urbanisme cions
cionalització de la gestió
municipal i la generació
Albert Vilar
d’estalvi econòmic, segons
TORROELLA DE MONTGRÍ
recorda l’alcalde, Jordi
El nou edifici municipal de Cordón.
serveis
de Torroella de
A la planta baixa de
Mancomunem, mancomunem, que això s’acaba
Montgrí del carrer Hospi- l’edifici es troba la major
tal ja funciona a ple rendi- part de l’àrea d’Urbanisment després que s’han me, que fins ara ocupava la
ubicat l’arxiu i les àrees de segona planta de l’ajuntaPromoció Econòmica, Me- ment, i l’àrea de Promoció
di Ambient i Urbanisme. Econòmica, que es trobaL’edifici, de nova cons- va a l’antiga biblioteca. Per
El que tothom repeteix, especialment en els pobles més
petits és que cal mancomunar serveis. El projecte més
avançat és el que duen a terme a nou ajuntaments del Gironès, el Baix Empordà i la
Selva, per mancomunar serveis i compartir equipaments: Santa Cristina d’Aro,
Sant Feliu de Guíxols, Calonge, Platja d’Aro, Llagostera,
Cassà de la Selva, Caldes de
Malavella, Vidreres i Tossa de
Mar hi han posat fil a l’agulla i
s’han plantejat què poden
compartir. Entre els equipa-

REGIDORA D’HISENDA DE GIRONA

Josep M. Corominas
ALCALDE D’OLOT

litzar alguns serveis o part
d’aquests per estabilitzarne la tresoreria. Hi ha de
tot a la vinya del senyor.
La imaginació ha de ser
fonamental, diu M. Àngels
Planas, regidora d’Hisenda de l’ajuntament de Girona. “La nostra aposta
més important ha estat la
creació d’un servei de Contractació i Compres que
ens permetrà ser més eficients i reduir costos. Es
un servei transversal, que
afecta totes les àrees i ens
permetrà aglutinar en un

ments, hi ha els pavellons esportius, les llars d’infants o
els geriàtrics. Però la voluntat de fer pinya no s’acaba
aquí. “També volem compartir el sòl industrial o, per
exemple, contractar tots
junts una sola empresa perquè s’encarregui de netejar
les parcel·les, i fer les franges
perimetrals per prevenir incendis”, ha explicat Fermí
Santamaria, l’alcalde de Llagostera. També han plantejat
la compra tant de material
com de mobiliari urbà.
Hi ha unanimitat en el fet

que cal una llei nova de finançament que substitueixi la llei
de bases de règim local aprovada el 1985, tot i que a Cassà creuen que no s’hi val refugiar-se en aquest tòpic i que
mentre això no arribi hi ha
mesures que cal prendre,
com garantir el pagament del
que s’aprova en el pressupost, establir un màxim en la
despesa de personal i les
competències obligatòries i,
sobretot, un canvi de mentalitat pel que fa als estàndards
de qualitat dels serveis i
aportacions municipals.

Port de la Selva

Castelló d'Empúries

19.520

12.220

1.597

Besalú

3.690

2.360

1.563

Calonge

16.446

10.789

1.524

Pardines

243

164

Vallfogona

340

234

1.481

1.452

Camprodon

3429

2.479

1.383

Begur

5.762

4.209

1.368

Torroella de Montgrí

15.530

11.522

1.347

Roses

20.058

20.418

1.276

6.301

5.067

1.243

Santa Cristina d'Aro

1.237

La Tallada

146

118

Vilablareix

2.807

2.297

Llívia

1.962

1.608

1.220

Palau-saverdera

1.777

1.475

1.204

Lloret

47.625

39.794

1.196

Anglès

6.635

5.560

1.193

Forallac

2.045

1.749

1.222

1.169

1.168

Sant Hilari Sacalm

6.697

5.729

L'Escala

11.582

10.387

1.115

Crespià

275

253

1.086

1.086

681

627

5613

5.214

1.076

Riudarenes

2.239

2.123

1.054

Campllong

480

467

1.027

11.170

10.991

1.016

183

181

1.011

Vila-sacra

Llançà

Ripoll

Setcases

*Les dades han estat facilitades pel Ministeri d'Economia i es
refereixen al deute viu dels ajuntaments al tancament del
2010. El deute viu correspon a operacions de crèdits
financers, valors de renda fixa i préstecs o crèdits transferits
a tercers. El deute viu no inclou el deute comercial dels
municipis sinó tan sols el deute bancari. És només una
referència que no es correspon amb els valors del deute
total dels ajuntaments.

les contractacions de personal per reforçar l’estiu”.
Al de Figueres –com al
d’Anglès–, com assegura
l’alcalde, Santi Vila, combinaran un petit augment
fiscal amb una reducció
dràstica de despesa i al
d’Olot, a més de millorar
la gestió dels recursos,
prioritzaran les inversions en què vulgui participar la iniciativa privada,
segons comenta l’alcalde,
J. M. Corominas.
Josep Marigó, l’alcalde
de Blanes, diu que l’estratègia consisteix a continuar el pla de sanejament
aprovat pel govern anterior, “tot i que per aprovar
les ordenances del 2012
vam haver de negociar increments per sota dels
marcats en el pla de sanejament”. Esmenten la recerca de més fonts d’ingressos amb més zones
blaves d’aparcament, més
publicitat en espais públics, etc. Al de Cassà també aposten per un pla de
sanejament trianual.
Però hi ha una altra soga al coll dels ajuntaments
que és el retard en el pagament de les transferències
de l’Estat espanyol i de la
Generalitat. “ A nosaltres”
assenyala M. Àngels Planas, regidora d’Hisenda de
l’Ajuntament gironí, “la
Generalitat ens deu 13 milions, uns diners que acabaran pagant però quan
més tard sigui més problemes tindrem”. Una altra
soga són les transferències de capital a retornar,
reclamat per l’Estat espanyol pel pla de compensació que es concentren
molt significativament en
els pobles de menys de
5.000 habitants, que està
pendent de negociació.
Mentre en els municipis grans el deute era previsible i no hi ha hagut sorpreses perquè els protocols són més estrictes, en
els petits han sovintejat
les factures acumulades.
A l’Ajuntament d’Anglès i
de Cassà de la Selva és on
més conillets d’aquesta
mena han aparegut del
barret del consistori nou,
fins al punt que els cal una
auditoria, en el primer
cas, per conèixer-ne el
deute real. Dels municipis
consultats, Anglès, amb
un deute del 192% encapçala la llista seguit de Cassà, amb el 105%. Els altres
són de cap al 100%, excepte el de Girona, que amb
un endeutament del 58%
sobre el pressupost total
és el que manté un marge
de maniobra més ampli.

tampoc l’ACA, que en tindria la competència; a
més, si avancem ara diners que no ens pertoquen, no en tindrem per
fer allò que sí que ens correspon”, sentenciava.
Albó recorda que la cobertura del tram superior

l’àmbit en què hi havia habitatges, i argumenta que
al tram baix no hi viu cap
veí. Els veïns li responen
que el tram fa “mal efecte”
i pudor quan no plou. L’alcalde es compromet a
“mantenir-la neta i el més
endreçada possible”. �

ganisme i s’ha efectuat amb
la presència de la seva presidenta, Mary Clark. L’any passat es van fer 150 intervencions de cirurgia menor en
l’atenció primària. � A.V.

VILOBÍ D’ONYAR

Ryanair anuncia
una nova ruta
de Girona a Knock

Errada a El Punt sobre
el deute municipal

contra, al primer pis hi ha
l’àrea de Medi Ambient,
serveis urbanístics i l’arxiu municipal, que també
ocupa la segona planta.
Amb el nou edifici,
l’Ajuntament ha calculat
un estalvi mensual de
2.700 euros en concepte
de lloguer de quatre locals.
Es tracta dels baixos de
dos edificis que hi ha a la
plaça de la Vila –on hi havia recaptació i l’arxiu urbanístic– i els dos locals de
Serveis Socials de les galeries d’El Centre, al carrer
Ullà.
El nou edifici de serveis
ocupa el solar de l’antic
magatzem de Can Mach,
al nucli antic. Cada planta
té més de 200 metres quadrats. L’accés a l’edifici es
fa a través d’un pati públic,
El dia 22 el diari rectificava ambque
la esta
inforobert durant el
dia, que permet prestigiar
mació
correcta
que
rebaixava
el
deute
per
i donar més lluminositat a
L’arxiu municipal, on l’arxiver observa alguns dels
l’immoble. �
moltíssims documents
guardats
� A.V. a 351 Euros.
capita
de 1,237

El diari El Punt del 20 de
novembre atribuïa només 118
habitants al nostre municipi,
la qual cosa ens feia aparèixer
com a municipi amb l’aigua
al coll en termes econòmics,
pel repartiment de deute
per habitant.

Ryanair va anunciar ahir una
nova ruta des de l’aeroport de
Girona, que l’unirà amb la ciutat irlandesa de Knock. Hi
haurà tres vols d’anada i tornada a la setmana els dimarts, dijous i dissabtes, i començaran a operar a partir
del 27 de març coincidint amb
l’inici de la temporada d’estiu.
Aquesta és la primera vegada
que Girona tindrà connexió
amb aquesta ciutat del nordoest d’Irlanda. A més, és la
primera ruta que anuncia
després del preacord amb
l’Agi. � O.M.
FE D’ERRADES

La Tallada té 415 habitants, no pas 118 com,
per error, s’afirmava en la
informació de diumenge
sobre les estratègies municipals per sobreviure al
llarg hivern. Per tant, el
seu deute per capita és de
351 euros i no de 1.237.

Serveis Socials
A partir de l’1 de gener de 2012 es farà efectiu el canvi de prestació de Serveis Socials, de manera que a partir d’aquesta
data en seran responsables els tècnics del Consell Comarcal del Baix Empordà (la Bisbal). Així doncs, per demanar hora per
a aquest servei cal que truqueu a l’Ajuntament de la Tallada que portarà l’agenda d’aquest servei.
Properament us informarem del nou funcionament pel que fa a l’atenció que es rebrà dels Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Empordà.

Empadronats a 15/12/2011:
463 habitants
DURANT EL 2011
ALTES A PADRÓ: 37
BAIXES A PADRÓ: 36
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DEFUNCIONS:

NAIXEMENTS:

FRANCISCO TARRATS BONANY 26/12/2010
JORDI GIBRAT JUANOLA 9/3/2011
JOAN VERT FONT 04/05/2011
JOAQUIMA COLL ROS 27/05/2011
MARIA ADROHER COLL 01/07/2011
CONSUELO BOIX PERACAULA 07/10/2011
MIQUEL FERRER LLOVERAS 21/10/2011

DAVID GORDON PIQUÉ
04/03/2011
EUDALD GUÀRDIA CASTELLANOS
14/04/2011
JÚLIA GÓMEZ ABULÍ
13/09/2011
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Musical
“Cop de Rock”
Vine al teatre a veure el musical del Rock Català
de Dagoll Dagom.
Dissabte 14 de gener (inscripcions fins al 21 de desembre)
Sortida: 15:30 h Tornada: cap a les 24:00 h
La parada d’autobús de la Tallada
Preu: 38 € (entrada i bus)
Places limitades. Inscripcions fins al 20 de gener
Organitza:
Ajuntaments de la Tallada, Albons, Bellcaire i Corçà

Menjar casolà i especialitat en caça, Menú diari

Desembre 2011
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Fets i gent

El Sopar de l’estiu
A l’estiu fem vacances, però
volem passar una estona plegats i cada any fem un sopar. Aquest any vàrem tenir
l’oportunitat d’homenatjar
mossèn Vicens Fiol, pel seu
50è aniversari d’haver estat
ordenat capellà, amb una
festa sorpresa.
Hi vam participar gent de
tot el municipi i de totes les
edats, la qual cosa va complaure molt a tothom, i especialment a mossèn Vicenç,
que també va estar acompanyat pel seus familiars.

De La Tallada a Garrigoles
El cor de l’església de la Tallada d’Empordà
se n’ha anat de gira fora de la nostra parròquia.
Ens va fer tanta il·lusió que un poble veí ens demanés per
anar a cantar a l’Ofici de la Festa Major que no ens hi vàrem
poder negar.
Per poder fer-ho molt bé ens vàrem ben preparar i una vegada a la setmana ens trobàvem per assajar i preparar bé les
veus i les cançons, tot s’ha de dir, amb molta paciència per
part de la directora.
Arribat el gran dia, el dia 27 de novembre, cap a Garrigoles
s’ha dit i a les 12 en punt la directora i el pianista ens van
donar la nota per començar la missa amb el nostre primer
cant, que va anar seguit de tota una sèrie de cançons seleccionades per a la festivitat que tan solemnement s’estava
celebrant, Sant Sadurní.
En acabada la missa, moltes persones ens varen felicitar tot
dient-nos que els havia agradat molt i que ho fèiem molt
bé, fins i tot, més tard ens hem assabentat que la notícia ha
arribat fins a Girona. Aquest fet ens ha animat molt, perquè
tenint en compte que no som professionals i molts no sabem ni música, l’esforç ha valgut la pena.
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Els veïns del poble de Garrigoles i les Olives ens varen agrair
l’haver cantat per a ells convidant-nos a tots els membres
del cor i als acompanyants al dinar popular de la Festa Major
a base de fideuà, que n’hi havia per llepar-se els dits.
Amb aquest escrit a la nostra revista volem agrair a la nostra
directora, la Rosa Amorós, al pianista Ultano i a la Núria, que
aquesta vegada no ens va poder acompanyar amb el violí,
per animar-nos i ensenyar-nos a cantar.
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Sardinada 15 d’agost

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)
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17002 GIRONA. 972-218825
WWW.IBERLAND.COM
info@macfont.es
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Opinió

Nadal 2011
Quan escric aquest article falten dues setmanes per al Nadal. Estem en una societat
plural i diversa i per tant hi ha moltes formes de celebrar les festes nadalenques.
Tothom les viu des dels mateixos plantejaments de vida. Però,
tot i això, hi ha uns punts de referència acceptats per gairebé
tothom. Tots els qui es plantegen la vida amb serietat accepten que NADAL és una crida a la solidaritat. Des de plataformes diferents s’accepta que Nadal ens porta un missatge de
fraternitat.

És una eina que ha fet i farà un gran servei a la causa de la
SOLIDARITAT UNIVERSAL.

Permeteu-me presentar tres fets importants que confirmen
aquesta realitat:

“El llibre llatinoamericà mes difós cada any dins i fora
del Continent. Signe de comunió continental i mundial entre les persones i les comunitats que vibren i es
comprometen amb les Grans Causes de la Pàtria Gran,
en resposta als reptes de la Pàtria Major. Un anuari
d’esperança dels pobles del món des de la perspectiva
llatinoamericana. Un manual de companyia per anar
creant “l’altra mundialitat”. Un recull de memòria històrica de la militància. Una antologia de solidaritat i
creativitat. Una Eina pedagògica per a l’educació, la
comunicació i l’acció social populars. Des la Pàtria
Gran cap a la Pàtria Major.”

1. Quan s’organitza alguna cosa a nivell solidari partint de
baix, de persones i institucions de la base, sempre tenen èxit.
Pensem, per exemple, en la recollida d’aliments feta fa pocs
dies. Gràcies al voluntariat i a institucions sensibles al tema de
solidaritat, es varen recollir més de mil tones d’aliments, fet
sorprenent tenint en compte la gravetat de la crisi econòmica
que estem passant.
Pensem en la marató que es fa, cada any entorn del Nadal,
per fer front a diverses malalties. Faig aquest escrit quan encara no s’ha celebrat, però vista l’experiència dels darrers anys,
posa de manifest la generositat de la gent, de moltes institucions i l’aportació desinteressada de molts voluntaris. La unió
d’aquests elements fa possible que la recapta de diners sigui
abundosa.
A partir d’aquest diumenge es podran adquirir en les esglésies de les nostres parròquies dos CALENDARIS ben singulars: l’AGENDA LLATINOAMERICANA i el calendari que
edita: “LA SOLIDARITAT, grup d’empordanesos i empordaneses” de Figueres.
2. AGENDA LLATINOAMERICANA: Fa 21 anys que s’edita. No
és una agenda. És una eina educativa. S’escampa per Catalunya i per diverses nacions llatinoamericanes. Els “pares” de
l’agenda són el teòleg Martín Vigil i el bisbe Pere Casaldàliga.
Cada any ells trien el títol i en fan la presentació i la introducció i després hi ha les aportacions de plomes de conegut renom, sensibles al tema de la solidaritat. Enguany el tema és:
“BON VIURE - BON CONVIURE”. A més dels articles de coneguts escriptors s’esmenten en els dies del calendari els fets
més importants de la història de la humanitat. Fem esment
que amb l’agenda s’editen diversos materials complementaris.

14

Per tal que ens fem una idea del que és i significa, permeteume de transcriure l’aportació que es troba a la primera plana
de l’Agenda:

3. Calendari de “SOLIDARITAT, grup d’empordanesos i empordaneses” de Figueres:
Fa un quants anys que s’edita aquest calendari. És realment
una aportació extraordinària per fomentar la cultura de la
solidaritat. El contingut és molt interessant i valuós. Penjat
en un lloc visible de la casa és un “corcó” que ens pessiga
tot l’any. Es poden llegir cada dia reflexions punyents i dades
significatives per recordar-nos els grans lluitadors de la causa
de la justícia i la solidaritat.
Deixeu-me ressaltar que enguany la introducció la fan la
Maria Lluïsa Geronés i en Santi Thió, pares fundadors de
l’Associació AKAN, que treballa per a la promoció integral
dels emigrants.
Tenim, si volem, a la mà eines altament recomanables, si
volem formar-nos conscientment i adonar-nos de la nostra
responsabilitat per la construcció d’un món més just i solidari, que creiem possible.

Vicens Fiol
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Racó Jove

Tor
Tor, un nom petit per a un poble encara més petit.
Tor és un poble ple de vida, d’històries i, com no, de pomes.
Soledat és el que pensen que es pot sentir en viure en un poble petit
les persones que viuen a les grans ciutats. Des del meu punt de vista,
és totalment al revés. Quan vius en una ciutat pots estar rodejat de
milers de persones, difícilment si tens un problema al mig d’un carrer
et poden reconèixer. Aquí a Tor és molt més possible que si et passa
res pel mig del poble només dient de quina casa ets et poden ajudar
i acollir com si fossis de la seva família.
Per a mi, aixecar-me al matí, mirar per la finestra i veure l’horitzó
sense cap edifici davant, no té preu. Els quatre carrers del poble, les
cases que poden ser de pedra, desordenades, sense cap significat
especial... són la meva vida, la meva essència i les meves arrels, per
tant, sempre les portaré amb mi.
Si tot va bé aniré a estudiar a ciutat, però n’estic molt segura que
enyoraré el cant del gall que em desperta al matí, el cel clar i l’aire sa.
Gina Cansell Pareta

Desembre 2011
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La Colla del Sinofós

S’acaba l’any i això sempre comporta tancar episodis i obrir-ne de nous...
Com sempre hem fet: els tallers, el sopar de l’estiu, la castanyada, el dinar de
la marató, el taller de centres de Nadal i de tot això en parlarem.
Però també ens agradarà explicar-vos anècdotes i històries d’altres temps
viscudes per nosaltres o escoltades a casa o als amics i també, per què no,
explicar-vos “a què jugàvem els grans de petits”.
Esperem que passeu una estona agradable, i us desitgem, de tot cor:
Salut i Molt Bones Festes i Feliç Any Nou!

Agenda
1r trimestre gener/març 2012
Taller de manualitats:
Dimecres 11 de gener a partir de les 4 de la tarda
inici del taller de manualitats dirigit per la professora Anna Gatius.
Es farà dimecres alterns
Preu matricula: 15 euros
(½) mensualitat: 18 euros
Els jubilats de la Tallada tenen un 10% de descompte.
Inscripcions al tel. 610521327 o a l’Ajuntament
Taller memòria:
El proper 18 de gener a partir de les 16:00 hores
començarem el taller de memòria-risoteràpia que
es farà dimecres alterns.
És gratuït i està obert a tothom.

Jo em gronxo
Jo em gronxo, i miro el cel mentrestant.
Veus aquestes gavines?
Escolta com canten...!
Canten cançons de nens grans!
Quan vindran moltes i moltes gavines,
tu mires al cel i també les veuràs.
Perquè tornaran a venir i tornaran a cantar.
cançons de nens grans.
Jo em gronxo.
Mentre em gronxava,
he vist un núvol gros i blanc.
Si porta aigua plourà, i si plou,
sortiran els cargols, i en collirem tres.
Però, si no plou?
Si no plou com ho farem?
Plorarem una mica i farem humitat,
i, amb dues llàgrimes nostres,
farem sortir dos cargols.

Sara Muniesa

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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La Castanyada
És agradable donar la benvinguda a
la tardor de la manera més tradicional... torrant castanyes, amb la torradora del Casal de Tor, la llenya que va
portar en Jaume, en Maurici que en
sap un niu i tothom fent entrepans. I
vam berenar amb els amics, que són
molts!

Els dilluns, la Consol
ja no estén els llençols.
No hi és...
caminant entre la tramuntana...
...mocador al cap...
valenta, valenta,
cap a tot arreu.
La mimosa està trista,
ja no paren el sol juntes,
la troba a faltar,
aquest any florirà diferent.
Tots et trobem a faltar,
sempre estaràs entre nosaltres...
...el teu poble.

Per a aquesta ocasió vam convidar els
nostres companys del Recer de Torroella “Argent viu”, que amb el seu
espectacle de playback van fer embadalir tothom!

Rosa FERRER

La Marató

Som generosos, conscients i solidaris i, com cada any, així ho hem demostrat.
Hi ha persones que desinteressadament ens han donat o
han elaborat articles i/o objectes per poder decorar-los per
al sorteig.

Per al banc d’aliments
vàrem recollir força queviures que hem portat
a Càritas.

Les dones del taller de manualitats dirigides per la Roser Carolà, que mai no es cansa i que sempre té noves idees, no
van parar ni un instant decorant aquest objectes o reciclantne d’altres. Els proveïdors ens han fet un bon preu.

L’actuació d’en Ramon
Manent va acabar d’arrodonir la tarda.

I una bona colla de gent, molt ben avinguda, compartint
un bon dinar, han fet possible que s’hagin recaptat 965,03
euros, i esperem que quan hagi sortit la revista encara hi
haurà hagut més donatius!

La Colla del Sinofós
vol agrair a tothom
la seva col·laboració i
ajuda.

Desembre 2011
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La Colla del Sinofós

Taller de manualitats

A què jugàvem
els grans de petits
El joc de terretes
Aquest joc és molt antic, ja que nosaltres el vam aprendre
dels nostres avis.
Per jugar es feia un cercle a terra, ni gran ni petit, s’hi
col·locaven a dins agulles de cap i es cobria amb més terra, d’aquí deu venir el seu nom, i amb un pal llarg i prim
es picava a sobre de la terra, totes aquelles agulles que
sobresortien te les podies quedar.
Guanyava el que tenia més agulles.

Bistric o mistri
A aquest joc hi ha gent que li diu bistric, mistri, o també
parar i tocar.
Hi ha d’haver una colla de nens/es i s’ha de triar un/a que
ha de parar, i això vol dir que s’ha de posar de cares a la
paret o un arbre o qualsevol altre element que s’hi pugui
repenjar, s’ha de posar d’esquenes amb les mans tapant-
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li els ulls i ha de comptar fins a 20 mentre els altres s’han
d’amagar.
Un cop hagi comptat es pot girar i ha de trobar els que
s’han amagat.
Quan trobi o vegi algú ha de córrer a tocar el lloc on ell
ha parat (paret, arbre...) i dir: un, dos, tres i el nom del
que ha trobat, també el pot tocar si està massa lluny del
lloc de parar, però si arriba primer al lloc el que estava
amagat, cridarà: un dos tres salvat!!! I això vol dir que
encara que hagi estat descobert/a no pararà.
Al proper joc pararà el primer que sigui trobat, i que no
s’hagi salvat, o bé repetirà el mateix si no n’ha trobat
cap d’amagat.
Reciclar no és tan modern, si no fixeu-vos en aquesta
dita:

Records d’aquells temps
que de la palla fèiem fems...
Número 09

Taller de centres de Nadal
Amb aquests
centres, qui
no tindrà la taula
de Nadal
ben parada?
Amb la Dolors fer centres de
Nadal és un pim-pam, aquests
els van fer en una tarda amb
materials reciclats i que bonics
van quedar!

Picaresca
Abans també hi havia gent espavilada, i se sentia dir que a
tal o qual poble n’havien trobat algun. Una d’aquestes històries la vaig escoltar a casa quan jo era petita.
Hi havia un home que tenia vaques i va veure que si posava una mica d’aigua a les marranxes de la llet ningú no es
queixava. Tant va agafar el costum que se’n va refiar i cada
vegada n’hi afegia més i més d’aigua...
Va arribar el dia de cobrar i va veure que li pagaven molt
poc, va anar a casa del seu veí i li va demanar si havia baixat
la llet.
—No ho sé pas jo, però a mi em paguen el mateix li va
contestar.
Ell sense pensar-s’ho ni un moment se’n va anar a queixarse a La Central. El van rebre amb molt de gust i quan es va
queixar que li havien rebaixat molt el preu de la llet li van
contestar: d’aigua ja en tenim aquí i no ens cal anar-la a
comprar!
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El nostres néts ens fan sentir
molt orgullosos quan veiem que
són afins a les nostres inquietuds,
vet aquí si no el que escriu
l’Alba García Ribot de Canet:
• Al cel hi ha estrelles, al mar aigua salada i al cor dels
catalans la senyera i l’estelada!
• Cap a l’est d’un vell país, n’hi ha un altre que sospira i
espera que aviat pugui ser alliberat.
• És terra molt estimada per tots els seus habitants, 4
barres ens uneixen, i ens converteixen en catalans!
• Aquesta terra catalana aviat serà més què això, serà
un país orgullós que partirà Espanya en dos.
També té un bon sentit de l’humor quan escriu...
• Si Franco s’aixequés de la tomba quin nyap es fotria
contra la tapa!
Tot això, i més, ho trobareu a:
webs.racocatala.cat/esteladaanimada/frases.htm
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Sumar és créixer

Família Cantalapiedra Barcala
Som el Ferran Cantalapiedra i la M. Àngels Barcala i els
nostres fills, Ferran (21) i Maria (19). Vivim a Barcelona. En
Ferran és responsable, a Catalunya, d’una empresa multinacional distribuïdora de paper per a les arts gràfiques i editorials. Jo sóc secretària, tot i que ara no treballo. La Maria
estudia educació especial, i en un principi acaba aquest any.
El Ferran des de fa un any i mig viu a La Tallada, ja que estudia la llicenciatura de CAFE (Ciències Activitats Físiques i
Esport) a Girona, fa segon curs. L’haureu vist aquest estiu
treballant a la piscina i ja que aquest no ha estat massa assolellat, entretenia els nens jugant a la pilota. La Maria participa en les tasques del casal, ajuda als monitors. El Ferran
pare és un amant de la natura, l’esport i la cuina… La part
de la cuina que li agrada més, a més de posar-se a treballar
amb els fogons, és quan està entaulat. Jo, la M. Àngels, sóc
molt d’estar a casa, fer puzles, jugar amb la Maria… i llegir
al jardí…(mentre en Ferran “enreda” amb la llar de foc, a
l’hivern), veient les flors com creixen, i el color verd de la
gespa, que és un regal. El Ferran fill en té prou amb una
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pilota, sigui de la mida que sigui, tot i l’edat que té, encara
que últimament el que més li agrada és anar a “barraques”.
Sempre escolta música a casa, la Maria no para de posar i
treure cd’s; ara li ha donat per la música dels 80…
I com vam arribar a La Tallada? Ja feia estius que els passàvem a la Costa Brava… Primer vam anar a s’Agaró, quan
els nens eren petits, i més tard, ens movíem per l’Escala. Als
matins fèiem el passeig per Sant Martí d’Empúries, per acabar banyant-nos a la platja de les Muscleres Gran, prenent el
sol i jugant a pales, a buscar petxines, pedretes i caçar crancs
“despistats” com li agrada a la Maria,…igual que fem ara.
Res no ha canviat.
Era per l’any 2.008 que el Ferran i jo vam decidir, ja que sempre
havíem estiuejat per la zona, i amb molta il·lusió, comprar una
casa a La Tallada. Volíem pel nord, i en un poblet d’interior,
tranquil, prop de les platges (que nosaltres anomenem el Caribe de l’Empordà). En vàrem veure unes quantes, Albons,
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Bellcaire… i ja no sobre el terreny, sinó primer per Internet,
vam trobar les de colors… (on vivim). Els nostres fills, molt
il·lusionats, van donar el seu parer. Estaven encantats, nosaltres més, veient-los a ells gaudir i pensant en el futur de tots.
La primera celebració que vam fer va ser el 17è aniversari de
la Maria. Era el 15 d’agost del 2.008, feia una setmana que
havíem estrenat la nostra casa.
Aquest serà el tercer hivern que passem a la Tallada, i per la
nostra banda, volem ressaltar la pau que ens ha donat tant
l’entorn com els costums i habitants d’aquest lloc.
Per a nosaltres ha estat una satisfacció el fet de relacionar-nos
amb persones residents de La Tallada. El ritme que ens marca
durant la setmana la ciutat ens allunya de les relacions personals, fins i tot amb els nostres veïns més propers, cosa que per
fortuna hem pogut recuperar aquí, i en aquest aspecte, un cap
de setmana a La Tallada és un bàlsam i ens permet carregar les
piles per començar de nou la setmana a “la ciutat”.
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un cap de setmana a La Tallada
és un bàlsam i ens permet
carregar les piles per començar
de nou la setmana a “la ciutat”.
Tant de bo haguéssim tingut l’oportunitat d’haver arribat
abans, però les coses van com van i, ara, una vegada viscuts
aquests anys, la veritat és que des de fa ja alguns mesos
ens ronda la idea que si poguéssim canviaríem la nostra
residència habitual i ens instal·laríem a La Tallada, en definitiva, estem encantats, els nostres fills se senten molt a
gust i nosaltres estem desitjosos de passar el màxim temps
aquí. Estem en això.
Finalment, i des d’aquestes línies, volem agrair a tots el
vostre acolliment que per a nosaltres és el realment important.

Ferran i M. Angels
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Hem anat a...

Dinosaures al Berguedà
El Berguedà és una de les comarques
catalanes en la qual la natura ens imbueix i ens absorbeix, un lloc ideal per
carregar piles. Si disposem de temps,
no hi ha com un cap de setmana en
aquesta comarca per tornar totalment
nous. Però hi ha més que la natura,
hi ha tantes coses per visitar que per
més que hi anem sempre ens quedarà
algun racó per a la pròxima visita.
Si no tenim massa temps, encara que
sembli molt lluny, fins i tot en un dia
podem veure moltes coses. Gràcies a
l’Eix, podem sortir de Girona i arribar a
Berga amb menys de dues hores.
Avui farem una visita molt concreta, veurem unes petjades
de dinosaures i ens ficarem a dins de les mines de Cercs. Si
tenim més temps podrem pujar al santuari de Santa Maria
de Queralt o bé fer una volta pel Pedraforca i arribar-nos
fins a Gósol o Tuixent.
Ens trobem en una zona minera de primer orde. El producte que es va extreure durant prop de 100 anys era el carbó,
un material de primera necessitat per cuinar i per fer anar
les màquines de vapor. Els que som més grans hem cuinat
amb carbó. Recordo aquelles ollades de farro que fèiem

En Pep i la Judith, dins de la mina.
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Els visitants entren a la mina amb unes vagonetes com les dels miners
d’abans.

a casa per esmorzar a la cuina de carbó. Havíem d’anar
ventant contínuament perquè no s’apagués. Per això, quan
va aparèixer el gas, les mines de carbó van anar perdent
importància fins a desaparèixer en aquesta comarca el
1.991. Recordem que a pagès es feien les carboneres, d’on
s’extreia carbó per a l’ús domèstic.
El Museu de les Mines de Cercs ens recorda i ens ensenya
com funcionaven. Pensem que hi havia arribat a treballarhi milers de miners. Abans de tancar les mines s’havien
fet explotacions a l’aire lliure, o sigui, anaven rebaixant les
muntanyes des de dalt en comptes de fer forats a sota
terra. L’exposició permanent està dividida en dos espais: el
carbó, la seva explotació, la importància de les infraestructures mineres, el transport i el procés de classificació previ
al seu ús, tant com a combustible domèstic i industrial com
a font primària per a l’obtenció d’electricitat. També es veu
la vida quotidiana al peu de la mina que té com a fil conductor la colònia minera de Sant Corneli i la seva gent a
partir de la festa, l’esbarjo, el treball de les dones, l’escola
el dispensari, l’empresari i l’empresa, els treballadors i les
seves reivindicacions socials i laborals. En aquest àmbit
s’han incorporat recentment dos audiovisuals de les reivindicacions més emblemàtiques del col·lectiu miner.
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Es por visitar un habitatge miner, tan ben conservat que
sembla que d’un moment a l’altre ha d’aparèixer el miner
o els nens que tornen de l’escola. Potser el més curiós és
poder entrar 500 metres dins de la mina a dalt d’unes furgonetes com les que eren usades per traslladar el carbó. El
retorn es fa a peu i un monitor va explicant com històricament s’havia tret el carbó a pic i pala fins als darrers temps,
en els quals s’usaven màquines molt sofisticades.

Una visió panoràmica de les petjades.

En Rubèn ens ensenya la magnitud de les petjades dels dinosaures.

Els dinosaures
Fa seixanta-cinc milions d’anys, uns animals immensos poblaven aquesta zona del Berguedà. Perquè us en feu una
idea aproximada del que això representa, us diré que el
massís del Montgrí ja existia quan aquests “animalons” es
passejaven tranquil·lament pel Berguedà.
Quan es van obrir les mines de carbó a cel obert, va aparèixer
un immens llenç de pedra vertical on s’hi van poder veure
milers de petjades, que ara podem contemplar i fins i tot
tocar-ne alguna, ja que hi ha un lloc concret on ens podem
acostar fins a la pedra. Els que no entenem d’aquestes coses
ens crida l’atenció com aquelles petjades es veuen a la paret
i no al terra, com semblaria lògic. Es veu que a través dels
segles la terra es va anar movent i, per dir-ho senzillament,
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va passar d’estar en horitzontal a posar-se en vertical, per
això les petjades ara són en una paret enlloc d’estar al terra.
La importància d’aquest jaciment és molt gran, fins i tot a nivell europeu ja que, per mitjà de les diferents petjades, hem
pogut entendre molt millor la vida d’aquests grans animals.
Penseu que fins ara només es trobaven fòssils aïllats. El fet
de saber ara com caminaven, si anaven sols o amb grup, i
en quin entorn es movien, ha portat a entendre molt millor
el comportament d’aquests dinosaures.
Aquest jaciment paleontològic es troba a Fumanya, un indret a 1400 metres d’altitud i a set quilòmetres del Museu
de les Mines de Cercs. S’han trobat també ous de dinosaures. Si hi anem quan faci bon temps, els dissabtes i diumenges fan una visita guiada, en la qual s’explica en detall com
eren aquests animals. Al mateix museu podem comprar els
tiquets i rebre més informació.

Pep Collelldemont, Judith Bayona
i Rubèn Colleldemont
NOTA:

Per a més informació, podeu trucar als telèfons
93 824 81 87 o al 93 824 90 25. I si aneu a Internet, a Google, només posant Museu de les Mines
de Cercs trobareu una àmplia informació, horaris,
preus, etc.
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Volta al món

Viatge a Colòmbia
Tinc clients a tot el món i aquest
any he anat tres vegades a veure els
clients de Colòmbia. Venc pintura
especialitzada a un fabricant de vidre,
O-I Peldar, que té una fàbrica a
Envigado, un barri de Medellín i també
treballo amb el mateix client a Buga on
tenen una altra fàbrica. Buga és
un poble prop de la ciutat de Cali,
que es troba cap a l’Oceà Pacífic.
La geografia colombiana està dominada pels Andes que es
divideixen en tres serralades (ells en diuen ‘cordilleras’) en
arribar a Colòmbia. La ‘Cordillera Occidental’ pertany principalment a la regió del Pacífic, Cali és a prop d’aquí. A la
‘Cordillera Central’ es troba Medellín, i Bogotà se situa a la
‘Cordillera Oriental’.
El meu últim viatge a Medellín va començar el 12 de novembre d’enguany. Al matí vaig anar amb tren de Flaçà a
l’aeroport de Barcelona. L’aerolínia Avianca opera un vol directe de Barcelona a l’aeroport El Dorado a Bogotà. És un vol
que dura deu hores i mitja. Llavors, un altre avió em va dur
a l’aeroport José María Córdova de Medellín, un vol de mitja
hora. L’aeroport també es diu Río Negro, que és el poble
més a prop de l’aeroport.

Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe.

Medellín fou fundada el 1616 per l’espanyol Francisco Herrera y Campuzano. Fou nomenada com Medellín a Espanya,
que és a prop de Badajoz. Medellín és la capital de la regió
d’Antiòquia a Colòmbia i es troba a la vall d’Aburrá. El riu
Medellín travessa la ciutat. L’aeroport es troba en un altiplà
sobre la ciutat a una altura de 2200 metres, i el trajecte de
l’aeroport fins a Medellín és un descens d’uns 30 quilòmetres. La ciutat es troba a una alçada de 1500 metres. El recorregut fa una ziga-zaga baixant pel vessant de la muntanya,
des d’aquí les vistes de la ciutat són espectaculars, però cal
esperar que els frens del taxi funcionin bé!
Medellín és una ciutat moderna amb grans centres comercials plens de restaurants de menjar ràpid, en això es pot
veure la influència nord-americana.
Les temperatures diàries a Medellín són ideals. Sembla que
sigui estiu tot l’any i tots els mesos de l’any es donen màximes d’uns 33ºC. Plou molt, sobretot de nit, però també es
recomana portar un paraigua durant el dia. La vegetació és
exuberant i el paisatge molt verd, típic d’un clima subtropical. El triangle del cafè es troba al sud de Medellín i aquí
s’origina la majoria del cafè colombià.

Vista de Medellín.
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El diumenge una dona que treballa a la fàbrica em va convidar a dinar amb la família del seu nòvio a la seva finca
al camp. Vam anar amb cotxe a la finca que es troba en
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Basílica a Buga.

l’altiplà per sobre de Medellín, a prop de l’aeroport. La família era molt acollidora i vam tenir un dinar ràpid perquè els
homes van preferir més seure al pati fumant i bevent whisky
que seure a la taula de dinar. En acabat vam anar a fer un vol
a cavall. Això és molt popular a Colòmbia. Vam passejar pels
camins locals. Un dels cavalls portava una ràdio amb dos
altaveus grans que anava transmetent música mariachi a un
alt volum durant tot el passeig. El ‘honcho’ s’assegurava que
cada 5 minuts ens aturéssim a prendre un glop de conyac
d’una bota. Vam tornar sans i estalvis i ningú no va caure
del cavall.

Cavalcada.

Llavors vaig passar dos dies treballant a la fàbrica a Medellín.
Al vespre el director de la fàbrica em va convidar a prendre
una copa. Vam anar al Parc Lleras, que és un barri de Medellín amb molts de bars, restaurants i discoteques. Vam anar
al bar Barcelona per prendre una cervesa.
Al dimecres vaig agafar un avió a Cali. Llavors vaig anar amb
taxi des de l’aeroport a Buga. Buga es troba en un pla fèrtil
entre les Cordilleras Occidental i Central, on el principal cultiu és la canya de sucre.
El dijous vaig anar a una reunió a la fàbrica de vidre a Buga
i després vaig tenir prou temps per fer algunes visites turístiques. La ciutat de Buga té una famosa basílica al centre. A la
plaça que hi ha davant de la basílica hi havia moltes botigues
que venien rosaris.
El divendres vaig tornar a Medellín. El dissabte vaig visitar el
Palau de la Cultura Rafael Uribe Uribe i el Museu d’Antiòquia
al centre de Medellín. El museu esta dedicat en gran part a
l’obra artística de l’escultor i pintor Botero, que va néixer a
Medellín i ha donat nombroses obres d’art al museu.
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Escultures de Botero.

El dissabte vaig tornar amb dos vols, de Medellín a Madrid i
des d’allà a Barcelona.
Com a nota final sobre Colòmbia, jo diria que el país és tan
segur com la majoria dels altres països d’Amèrica i el govern
sembla que ha estat capaç de controlar les activitats delictives, incloent-hi el cultiu de coca. Els colombians diuen que
si la coca pogués ser cultivada als Estats Units, Colòmbia no
tindria cap problema de drogues.

Alan R. Jones
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Verbívors

Petita historieta del
Rector de Vallfogona
Història recollida per Pere Pagès Isern
Aquest popularíssim poeta es deia Vicenç Garcia i havia nascut
a Tortosa el 2 de setembre de 1582. Segons sembla va estudiar a la Universitat de Lleida, famosa en aquells temps.
N’és una prova el fet d’haver escrit una oració en vers amb
motiu de l’elecció del rector d’aquella Universitat Felip Berga.
Va exercir càrrecs eclesiàstics a Vic i a Girona, però on va passar
la major part de la seva vida va ésser a la rectoria de Vallfogona
de Riucorb, càrrec que va guanyar en unes oposicions fetes el
desembre del 1606.
L’any 1622 va anar a Madrid. Hom conta que, tot just arribat
a la capital d’Espanya, passant per la vora d’un convent, va
veure un home que contemplava un nen adormit amb el cap
reclinat en una pedra i va sentir que deia: “O esta piedra es
de lana o este niño es de bronce”. Llavors ell s’hi atansà, tot
dient: “¡Qué más lana que pensar en mañana, ni qué más
bronce que no tener años once!”. En sentir això, l’home que
primer havia parlat li preguntà si era el rector de Vallfogona, i,
havent-li respost afirmativament, ell es donà a conèixer dient
que era Lope de Vega. Els dos grans poetes se saludaren afectuosament i es van fer molt amics. També va ésser amic de
Góngora, Guevara i altres escriptors castellans.
Va estar poc temps a Madrid d’on va tornar malalt cap a Vallfogona. El 31 d’agost de 1623 va escriure el Cant de l’Agonia,
una de les seves millors poesies i dos dies més tard va morir.
Les seves poesies no es van publicar fins a l’any 1703, i encara
després d’haver-les recollides de papers trencats i de manuscrits mig esgarriats. Ben segur que se’n devien perdre bastants,
i altres han estat alterades. A més, se sap que ell en va cremar
moltes abans de morir. Se li n’han atribuïdes de molt barroeres
que ell hauria rebutjat, segurament, si les hagués conegudes.
Era un home molt enginyós i d’imaginació molt viva que escrivia poesies amb molta felicitat. La major part, festives, però
també de serioses, i potser aquestes eren millors. Ben segur
que hauria estat un gran escriptor si no hagués tingut la dissort de viure en una època de gran decadència del català.
Del rector de Vallfogona se n’han escrit moltes coses. Per
exemple:
Se sap que li agradaven molt les perdius i per una festa tenia
un predicador, i per tal de donar-li un bon dinar es va procurar
dues perdius, una per a ell i una per al predicador.
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La majordona es va lluir tant a guisar-les que els àngels hi cantaven. Així ho va proclamar ella mateixa amb la col·laboració
de l’escolà, i espicossant-ne primer una mica, després una mica
més, després una altra mica, va venir que les varen acabar.
La majordona no volia arribar tan enllà, però l’escolanet feia:
—No tingueu por!
—Oh! Què dirà el senyor rector?
—Ja veureu.
El predicador arribà a la rectoria, mentre el rector estava entretingut encara en les seves feines, i l’escolà se li plantà al
davant i li diu:
—Escolti. El senyor rector és molt bon home, però a vegades
té unes rauxes!...
—Què fa?
—Que, si li’n ve la intenció, talla les orelles del convidat.
—I com se li coneix, si li ve la rauxa?
—Molt fàcilment; es posa alegre i diu: Ara! Agafa el ganivet,
l’esmola, i, si el desgraciat no es posa a córrer, les seves orelles
ja han begut oli.
Estant en aquestes raons, arriba el senyor rector i, és clar, tothom queda callat d’allò del tallament d’orelles. Només el predicador se’l mira pensant:
—Pobre home! Ningú no ho diria.
Ve l’hora de dinar, i es menjaren la sopa, i res!; el bullit, i res!;
i quan treuen els plats per portar les perdius, aleshores el rector, ell que agafa el ganivet, es posa a esmolar-lo, i diu tot
content:
—Ara!
En sentir-ho, el predicador s’alça i arrenca a córrer, i l’escolà al
seu darrere.
El rector, que no sabia de què anava ni de què venia, demana què significa tot allò. I l’escolà, que llavors torna, diu tot
compungit:
—Sí, miri: que el predicador marxa i ens ha robat les dues
perdius.
Surt el rector a la finestra i crida:
—Escolti! Almenys de dues, una.
L’altre, que es pensava que es referia a les orelles, contestà:
—Ni una ni cap!
I qui correrà, si no ell!
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Parlem bé, que no costa tant!
En aquest número de la revista Aspre i Pla hem pensat que pot ser
una bona idea fer una nova secció que ens ajudi cada dia més a preservar,
millorar, i recuperar expressions, paraules i construccions de la nostra
llengua Catalana que inconscientment, ja sigui per ignorància, influència
d’altres llengües o per vici a vegades no utilitzem del tot correctament.
Posem-ne algun exemple:
* Diem les expressions:			
Tinc que comprar taronges.			
Hi ha que fer això.				
N’hi ha dos llibres sobre la taula.		
Se m’ha caigut el bolígraf.			
Tens tres caramels, donan-lin-un! 		
En hi ha cinc.					
Hi ha altres.					
En ves de...					

* Hem de dir les expressions:
He de comprar taronges.
S’ha de fer això.
Hi ha dos llibres sobre la taula.
M’ha caigut el bolígraf.
Tens tres carames, dóna-n’hi un!
N’hi ha cinc.
N’hi ha d’altres.
En lloc de...

Sabies que:
La paraula retortijón, es diu retortilló o torçó.
Chiringuito es diu guingueta.
Hortera es diu xaró.
Mequetrefe és manefla i
Tirachinas és tirador.

Un casamentero és un matrimonier i una alcahueta
és una alcavota.

La paraula inmiscuir-se potser no ens grinyola, però és
incorrecta, i s’hauria de dir immiscir-se o maneflejar,
i tothom sap què és una cosa de pacotilla però no sap
què és una cosa de nyigui-nyogui.

Armar la marimorena és armar un sagramental, o
bé armar un sarau, que en català, encara que sembli
estrany, també existeix.

Res d’entre pitus i flautes sinó entre naps i cols.
Un gangós, en català, no és res, i així, el Carod o el Trias
el que tenen és la veu ennassada.

En fi, que en català també pot dir-se tot. És un idioma bonic
i ric, i som només nosaltres els que l’empobrim. De consol,
sempre ens quedarà el ‘Déu n’hi do’, que no només és intraduïble sinó que és molt difícil de definir.
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El rocío sabem que es diu rosada, però quan es glaça i
es fa escarcha? Llavors es diu gebre o gebrada.

Com també existeix donar la lata, perquè dir que aquest
paio és una lata és una frase del tot correcta.
I sacar, fer una sacada —en futbol, per exemple—,
també. Ara, si vols dir que algú té molt de saque amb el
menjar, has de dir que té un bon davallant.

Si ens estiméssim més la nostra llengua i no ens la deixéssim
contaminar tant pel castellà, a Catalunya, li lluiria més el
pèl (otro gallo cantaria).
Donem suport al català!

27

Entrevista

Rafel Serra Foix,
records des de la cruïlla
Fa un mes de desembre poc fred fins avui. La tarda cau suaument vora
l’Empordanet i en Rafel ens acull a casa seva, Cal Rapet, com sempre amb
el somriure als llavis; l’oïda fa temps que va de baixa però la seva mirada
reposada és el notari dels molts anys viscuts.
“L’endemà de la Puríssima en faré noranta-quatre”, ens diu,
mentre desplega sobre la taula del menjador els molts records
de la seva llarga vida. Són molts anys, és evident, plens de
vivències i marcats a foc per la duresa de la guerra civil, que
va viure en primera persona i de la qual manté un record ben
viu encara avui.
“Sóc de la quinta del 17 –segueix en Rafel– i vaig néixer a Bellcaire, a can Josep de la Clota, el més gran de tres germans. El
pare tenia un carro i arrencava oliveres, en feia estelles i les
venia per fer foc a Bellcaire i als pobles del voltant”. El carro,
però, li servia sobretot per fer viatges d’userda que comprava
als pagesos i anava a vendre a Banyoles i Girona.
En plegar de l’escola, se’n va a Torroella a fer de mecànic.
Recorda: “encara no arribava al seient de la bicicleta i posava
una saca lligada al quadro per poder seure”. Era l’aprenent,
posava gasolina i treia els cotxes al matí i els entrava al vespre
al garatge, “m’agradava molt”. En Rafel ha conduit fins fa
quatre dies, tenia 90 anys quan ja no li van renovar el carnet.

Tot plegat passava abans de la guerra. Mentre treballava de
mecànic, va afiliar-se a la CNT i, amb el temps, va convertirse en el president de la Confederació a la seu del sindicat a
Bellcaire. Eren moments de gran efervescència i compromís,
plens de reunions i debats; rememora en Rafel “allò sembla
que no podia donar gaire bon resultat... quan la truita es va
girar, en vàrem pagar les conseqüències”. L’arribada al front

el planter de casa

les millors varietats d’avui fetes a prop vostre
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Carrer del Pla, 4 - 17135 TOR (Girona)
Tel. +34 972 78 02 35 - Fax +34 972 78 03 76 - pareta@terra.es

28

VIVERS

DLP

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

Vivers

Número 09

La Generalitat ha reconegut els seus esforços per la llibertat i la democràcia.

En Rafel ens explica les moltes propietats de la mel.

el retrata amb contundència: “el primer dia vaig pensar que
d’allà no en tornaria viu”. Som a prop de Terol, en Rafel fa
d’ajudant d’un capità. Un dia l’envien a avisar a una parella
de companys que són a l’avantguarda, prop de les posicions
enemigues, per avisar-los que tornin. “Sentia xiular les bales
sobre el meu cap. Sabia aproximadament on es trobaven i,
de cop, sento una veu que em crida l’alto”. Un fort cop de
culata sobre el pit li fa perdre el coneixement; un tinent de
les seves pròpies files, recelós de veure’l en aquella posició
avançada, el pren per desertor i l’acusa d’intentar passar-se
als nacionals. Imagineu-vos l’escena: “els fins llavors companys em fan presoner i comencen a repartir-se les meves
escasses pertinences. Jo ja em veia mort, perquè el càstig era
inapel·lable, acabaves davant un escamot d’afusellament”.
El seu passat com a president de la CNT a Bellcaire, la intercessió en favor seu de nombroses persones i la providencial
carta d’un amic de l’Escala, en Perruca (motiu que li venia
pel seu ofici de perruquer), que va deixar escrit “que responia amb la seva vida per la d’en Rafel”, li varen permetre
salvar-se.

La guerra continuava, en Rafel se n’havia sortit del mal
tràngol, però seguien les sospites sobre la seva fidelitat a la
República. “El tinent me la tenia jurada i sempre el notava
vigilant-me”. Una acció en la qual va mostrar un comportament destacat, va finalment redimir-lo: “un dia, jo vaig seguir avançant quan havien manat aturar-nos. Un oficial em
va venir a trobar al final del dia i va dir-me: te felicito porque
eres un verdadero antifascista”. Gràcies a aquest fet, des de
llavors va poder estar més tranquil. Del seu pas pel grup de
camillers, el nostre protagonista recorda els crits dels companys caiguts, cridant a les seves mares amb el seu últim alè.
Acaba el conflicte però no els patiments.
En Rafel torna a casa. Pel camí, recorda “amb un altre company ens en vàrem endur un burro que en vendre’l ens va
servir per disposar d’alguna cosa”. Un breu parèntesi de calma i li arriba una carta que recita de memòria: “dos anys, set
mesos i quinze dies a un camp disciplinari a Reus, estassant
i netejant el terreny per fer-hi el futur camp d’aviació, i més
tard a València, passant molta gana i misèria”.

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

Desembre 2011

29

Entrevista
Havien perdut la guerra i els ho recordaven a cada
instant.Finalment, en Rafel aconsegueix tornar a
Bellcaire i es casa, el 1949, amb una noia de
Gualta, la Pepita Brancós Mirandes. “Només
de veure-la ja vaig saber que era la dona amb
qui volia compartir la meva vida”. Del matrimoni en neixen dos fills, en Lluís –el nostre
sempre ben disposat agutzil– i la Nuri. Cada
fill ha donat dos néts a l’avi.
Fa molts anys que el coneixem per en Rafel de
la mel, de Cal Rapet (veure l’origen del seu motiu a Aspre i Pla núm. 6), però el seu ofici durant
molts temps fou de pintor de cases. La mel, però, ha
estat sempre la seva veritable afició fins esdevenir una forma
de guanyar-se la vida, que continua a dia d’avui en la figura del
seu fill. Les abelles del municipi endolceixen la vida de moltíssimes persones que a diari visiten la seva petita botiga, a la cruïlla
de la carretera de Marenyà. Fins fa poc encara anava a fer fum
a la muntanya, per evitar que els piquin les abelles quan van
a recollir la mel, però darrerament se’l veu més per la botiga,
oferint amb bon humor les diferents i apreciades varietats que
preparen: mel de farigola, de romaní, de mil flors, de muntanya, de bruc, d’alzina o de pomera, a més de pol·len i gelea reial.

Avui la vida d’en Rafel passa per una etapa de calma, amb escapades a Girona amb la Sarfa cada
divendres que ens explica amb complicitat:
“tinc una amiga, la Cèlia, que viu a l’Escala.
Ella agafa l’autocar allà i jo pujo a la Tallada.
Els divendres són sagrats. El xofer, que ens
coneix, em fa broma i a vegades em diu: el
teu ‘carmelo’ no ha pas vingut, però jo sé
que no és veritat, ella no falla mai”. Arriben
a la capital sobre les quatre de la tarda, van a
comprar loteria, berenen una mica a l’estació
mateix i gaudeixen del moment –”és un lloc on
les parelles hi estan bé”. Tots dos són vidus de fa
anys i en Rafel afirma “ens fem favor l’un a l’altre”. A
les sis de la tarda emprenen el camí de tornada. Si es tard, el
seu fill Lluís va a esperar-lo amb la llanterna fins a la parada
del bus.
Ja s’ha fet fosc, en Rafel ens regala un pot de mel i una frase
final que és tota una declaració de principis: “A la vida, si un
es porta bé, els altres també s’hi porten”.

Joan Lorenzo Quintana
Pep Collelldemont

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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Medicina i salut

El valor d’un somriure
El sentit d’humor, afrontar fins i tot les coses difícils que ens
van passant al llarg dels anys amb un somriure, és una bona eina per
reduir els nivells d’estrès i prevenir les depressions.
Riure cada dia, com a mínim un cop, té molts beneficis físics i
psicològics, ens ajuda a enfocar els problemes i a superar-los
amb una actitud positiva. Els conflictes amb els altres perden
força si els afrontem amb un somriure. Si una persona que
no ens coneix de res ens somriu, ens resulta més propera, ens
resulta més fàcil iniciar una conversa, si pel contrari ens trobem
de front una persona amb cara de “poc amics” no ens atrevim
a dir-li res. Si nosaltres ens acostem als altres amb un somriure
construïm un entorn agradable i càlid que fan que l’altra persona ens torni també un somriure amb el qual multipliquem
l’efecte positiu i surten a la llum les nostres millors qualitats.
Fa un temps vaig llegir en un article sobre risoteràpia, una frase
que em va semblar molt encertada, no puc citar l’autor perquè
no hi havia la referència, però deia que “Riure és l’aeròbic de
l’ànima”, en riure, no només exercitem els nostres muscles i
activem els sistemes corporals, sinó que traiem les coses bones
que tenim guardades al nostre interior. Alguns experts que han
estudiat el tema a fons afirmen que 20 segons de rialles són
equivalents per al nostre cor a un exercici de tres minuts de
rem, per tant, el nostre cor es beneficia i bé mereix que li donem alegries més sovint. Hi ha d’altres estudis que parlen que
en riure s’alliberen un tipus d’hormones anomenades endorfines que actuen com a calmant del nostre organisme, la qual
cosa ens fa estar més tranquils i sentir menys dolor, també es
redueixen els nivells de cortisol (que és una substància que deprimeix el nostre sistema immunològic) i que l’estrès n’allibera
grans quantitats, per tant, si riem més podem tenir controlats
aquests nivells i fer front a gèrmens, virus i microbis que són
causa de moltes malalties.
Moltes vegades utilitzem la frase “em fa mal el cor”, “em destrossen el cor”, per parlar de coses que ens han causat malestar i patiment. Si tenim problemes que ens treuen el son,
segur que tendim a veure-ho tot negre, ens sembla que tot ens
va malament, que no hi trobem la solució que cada cop aniran les coses a pitjor, si pel contrari pensem que ara tenim un
problema però recordem imatges de coses que ens han anat
bé, i busquem en el més profund un gran somriure segur que
rebem un impuls d’energia que augmenta la nostra confiança
amb la nostra capacitat de resoldre problemes.
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Orientar la nostra atenció cap a coses que ens fan somriure i
per tant són fonts d’optimisme no vol dir que ens prenguem
els problemes a la lleugera ni que no li donem importància,
simplement es tracta d’equilibrar per evitar caure amb un pou
en el qual pensem que tot ens va i ens anirà malament.
Si de bon matí ens mirem al mirall. Què veiem? Una expressió
de preocupació i malestar? Una cara seriosa? Per què no ens
dediquem un gran somriure, segur que la imatge que ens reflecteix el mirall és molt més agradable i ens ajuda a afrontar el
dia de millor humor. Estic de mal humor, avui millor que ningú
no em parli o somric i segur que con a mínim rebo un somriure
de retorn d’alguna de les persones que veure durant el dia.
L’expert en comunicació Roger Von Oech ens proposa el següent
exercici: “Si se’ns diu que busquem al nostre voltant cinc coses
que tinguin el color blau, el fet de “pensar en blau” aconsegueix
una predisposició mental que centra la nostra atenció en coses
que tinguin aquest color, així ens dóna la sensació que trobem
al nostre voltant moltes coses blaves, això ho podem aplicar a la
percepció mental, si pensem que tot ens va malament, la nostra
ment es torna selectiva i només se li presenten exemples de coses que ens han anat malament. Per tant, en aquests moments
hem de buscar més que mai coses que ens facin somriure, que
relativitzin el malestar i que ens presentin una cara del món molt
mes agradable. Practicant dia a dia, els resultats de ser una mica
mes feliços, estan garantits.

Rosa Suárez i Vàzquez
Psicòloga clínica
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L’accident d’Albons
Una visita a la Clínica Girona ens posa sobre la pista d’un fet esdevingut
a tocar casa nostra fa 76 anys. Amb motiu dels tres quarts de segle de la seva
fundació, la institució sanitària gironina ofereix als visitants uns plafons informatius
amb els fets més destacats des del 1934. Aquesta és la crònica d’un d’ells,
amb protagonistes que no varen passar gens desapercebuts a l’època.
Situem-nos a l’estiu de 1935, la tarda del primer d’agost.
Un luxós cotxe amb matrícula estrangera enfila a tota velocitat la recta de Tor en direcció a Albons. El silenci, impregnat de l’elevada temperatura, es trenca de sobte amb
l’estrèpit d’un accident. El vehicle, un Rolls Royce Phantom
II Drophead Coupe, dóna diverses voltes de campana abans
d’aturar-se. El condueix un home ben plantat que resulta
mort a l’acte; a uns metres de distància, projectada per la
violència de l’impacte, resta estesa la seva acompanyant,
una dona jove que queda molt malferida. El comptaquilòmetres registra fatalment la velocitat: 130 km per hora.
Qui són les víctimes? Tot són preguntes i confusió al seu
voltant quan arriben els primers veïns de la zona atrets per
l’excepcionalitat del fet. Recordeu que som al 1935 i que la
presència d’un cotxe ja crida l’atenció en aquestes contrades, però un com aquell, i a més accidentat d’aquella manera, encara més.
El mort és Alexis Mdivani, un príncep rus divorciat de la multimilionària americana Barbara Hutton (que li havia regalat

el cotxe mesos abans de separar-se). Ella és la baronessa
Maud von Thyssen, esposa del potentat de l’acer alemany
Heinrich von Thyssen. La seva destinació és una estació de
tren fronterera on ella pugui agafar un ràpid a París que li
permeti ser a casa abans de l’arribada del marit, que ha decidit tornar abans del previst.
La Maud i l’Alexis eren parella sentimental i passaven una
temporada al Mas Juny, una propietat del pintor Josep Maria
Sert, situada al paratge de Castell de Palamós, refugi de la
jet set intel·lectual, política i artística europea. Coco Chanel, Marlene Dietrich,
el president Macià, Cambó, Gala i Dalí,
Josep Pla, es compten entre els nombrosos noms que hi van fer estada. El pintor
Sert era casat amb la Roussy Mdivani,
germana d’Alexis, el difunt, amb qui ella
mantenia una relació molt estreta i a la
vegada ambigua.
L’Alexis Mdivani, enamorat de l’Empordà
i la Costa Brava, no deixava indiferent al
seu pas: gran atractiu físic, cap problema
econòmic, bon vivant, elegant – 150 parells
de sabates– i esportista consumat, amb
l’automobilisme com a passió. L’etiqueta
de playboy li escau com anell al dit.
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Alexis i Maud, els protagonistes
de la nostra història.

La baronessa Maud era una noia hongaresa d’origen modest, Else Zarske de soltera, que havia seduït amb el seu
encant i simpatia el baró Heinrich Thyssen-Bornemisza, gran
amic d’Adolf Hitler i apassionat per l’art, mentre treballava
en una galeria de Berlín. Que el baró fos casat i 30 anys més
gran que la Maud no va ésser impediment perquè ho deixés
tot per ella, rendit per la força dels sentiments. No, no teniu
una sensació de déjà vu, els noms s’assemblen però hi ha
mig segle de diferència.
Un petit exèrcit de corresponsals de premsa de tot Europa
va seguir amb molt d’interès la notícia, es van desplaçar fins
al lloc dels fets atrets per la popularitat dels implicats, perseguint el més petit titular o declaració.
Les seqüeles de l’accident per a la Maud varen ésser terribles
i en un primer moment, en traslladar-la a la Clínica Girona,
tot eren especulacions si se’n sortiria. L’ull clínic del fundador, el doctor Francesc Coll, va intuir que sobreviuria, tot i les
desfiguracions que requeririen de molta cirurgia estètica. No
va abandonar la clínica fins al 17 de setembre.

L’Alexis amb la seva germana Roussy: una imatge feliç abans del seu destí fatal.

Però les ferides físiques de la baronessa Maud no foren les
úniques conseqüències del fet. A banda del divorci que va
arribar-li poc temps després, quan Heinrich Thyssen va decidir trencar-hi tota relació, amb negativa inclosa de fer-se

Tel./Fax: 972 780 388 jpascual@sitelcon.com
C/ Major, 7 - 17134
LA TALLADA D’EMPORDÀ (Girona)
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càrrec de les costoses intervencions quirúrgiques que la van
abocar a una situació de gran dificultat econòmica, també
la germana de l’Alexis, Roussy Mdivani, va precipitar-se en
un pou de tristesa del que només la feia emergir la morfina.
El seu estat de salut, va anar de mal en pitjor fins morir tuberculosa als 32 anys, cuidada en els seus últims moments
per Maria Godebska, més coneguda com a Mísia, l’anterior
esposa del pintor Josep Maria Sert, a qui havia abandonat
per anar-se’n amb la Roussy. I desprès ens pensem que els
culebrots els ha inventat TV3...

que en el moment de l’accident la baronessa no duia calces
i el príncep anava sense camisa.

El pintor Sert va queda destrossat per la pèrdua de la seva
dona, i finalment va decidir vendre’s el Mas Juny, l’espai que
tanta felicitat i creativitat li havia donat.

El cas és que la policia no va descobrir res, tothom mirava al
seu voltant a veure si algú incrementava de cop el seu nivell
de vida, però la febrada de juliol del 36 va fer passar pàgina.

Però encara queda un fet més per explicar.

Com una ironia del destí, l’últim en aparèixer en aquesta història és el cotxe, el Rolls Royce Phantom II Drophead Coupe,
que s’oferia a Ebay per 1,1 milions de dòlars fa un parell
d’anys completament restaurat pel seu propietari actual, un
nord-americà. No sé si encara hi sereu a temps de participar
en la subhasta.

En els dies posteriors a l’accident, el baró posa una denúncia
a la policia per la desaparició d’una maleta de pell de cocodril que contenia 57 joies per valor de 2.800.000 francs suïssos de l’època i que no va aparèixer enlloc. Mantenia que
la seva esposa anava amb les joies a tot arreu. Es parla que
també duien diners, alguna arma de foc i, safareig popular,
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La llei investiga, interroga els veïns i testimonis d’Albons,
ningú no sap res. Quan es refà una mica, la baronessa declara a una revista italiana que portava la maleta a la falda
durant el trajecte, a més d’algun altre element com a mínim
singular, com una “sardina seca amb poders sagrats que li
havia donat el monjo Rasputín”. Arriba un moment, que ja
no sabem què és veritat i què llegenda...

Joan Lorenzo Quintana
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Llibres a escena

LES AVENTURES DE TINTÍN
Hergé - Spielberg

El divendres 28 d’octubre s’ha estrenat la pel·lícula que obre la
trilogia Les aventures de Tintín, dirigida per Steven Spielberg
a partir dels personatges i historietes d’Hergé. Aquesta primera entrega és una adaptació de l’àlbum del 1943 El secret de
l’Unicorn (el nom d’ un vaixell que es va enfonsar amb un gran
tresor a la bodega) amb seqüències d’altres còmics com El tresor
de Rackham el Roig i El cranc de les pinces d’or.
Hergé és el pseudònim de Georges Remi (Bèlgica 1907-1983),
el qual prové de la pronunciació en francès de les seves inicials a
l’inrevés (R.G). El personatge de Tintín va aparèixer per primera
vegada el 1929 a les pàgines de Le Petit Vingtième, el setmanari
infantil que s’encartava amb el diari belga Le Vingtième Siècle.
En conjunt, les aventures de Tintín són 22 àlbums en color de 62
pàgines, a més d’una adaptació d’una pel·lícula (Tintín i el llac
dels taurons) i de dos volums especials com són el primer àlbum
(Tintín al país dels sòviets) i l’última obra inacabada d’Hergé (Tintín i l’art-alfa).

Cartell de la pel·lícula.

L’argument d’aquesta aventura és el següent: Tintin, el famós i
intrèpid reporter (interpretat per Jamie Bell, l’actor protagonista de Billy Elliot), és un jove i aventurer periodista que resol tots
els seus casos en companyia del seu gos Milú. Un dia, adquireix
per un mòdic preu la maqueta d’un preciós vaixell en un mercat,
L’Unicorn. Amagat dins d’un dels seus pals troba un secret en
forma de pergamí, el que li posa en el punt de mira del malvat Ivan Ivanovitch Sakharine (un irreconeixible Daniel Craig,
l’últim James Bond), que creu que Tintin ha robat un tresor els
orígens del qual es remunten als temps del pirata Rackham el
Roig. En el seu camí, es trobarà amb l’ajuda més o menys valuosa
del rondinaire Capità Haddock (Andy Serkis) i els maldestres
detectius Hernández (Simon Pegg) i Fernández (Nick Frost).
La recerca del secret de L’Unicorn els portarà per tot el món en
una cursa frenètica i amb perillosos obstacles.

Hergé.

Spielberg va descobrir Tintín el 1981 i dos anys després, poc
abans de morir, Hergé li va manifestar per telèfon al cineasta que
li agradaria que portés al cinema el seu personatge, perquè havia
vist la pel·lícula “A la recerca de l’arca perduda” i li havia agradat
molt. Després de tants anys, s’ha fet realitat aquell projecte amb
Peter Jackson com a productor. Spielberg ha substituït el traç
clar i gruixut de les vinyetes per una animació en 3D treballada
a partir de la captura de moviment d’actors reals. L’animació i la
tècnica de captura de moviment han permès al director treballar
amb total llibertat per aconseguir escenaris fantàstics i reproduc-
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cions detallades dels vehicles i objectes del còmic. També li ha
servit d’excusa per trencar en alguns moments les lleis de la física
i aconseguir plans seqüència espectaculars.

Una trepidant posada en escena d’un dels directors de cinema
més coneguts de l’actualitat ens reviu les aventures d’un personatge de còmic emblemàtic amb molts seguidors arreu del món.

MARGARITA VIDAL
Voltant per la Xarxa trobareu:

Informació sobre Hergé:
ca.wikipedia.org/wiki/Hergé
Pàgina web oficial de Tintín: www.tintin.com
Associació catalana de Tintinaires: www.1001.cat
Pàgina creada per Xavier Arnau: www.tintin.cat
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Per passar l’estona
El segon diluvi
A començaments de l’any 2005, Déu va visitar Noé i li va dir:
—Una vegada més, la Terra s’ha fet inhabitable, està superpoblada
i plena d’egoisme. Haig d’actuar:

He intentat d’explicar-los que, al contrari, tota aquesta fusta serviria per
salvar moltes espècies. No ha servit de res!

Construeix una arca i reuneix una parella de cada ésser viu. I també
algunes bones persones. Tens 6 mesos abans que enviï la pluja durant 40 dies i 40 nits.

Vaig començar a reunir parelles de diferents espècies d’animals i la Societat Protectora d’Animals em va atacar sota el pretext que anava a
tancar animals salvatges, en contra de la seva voluntat, en espais molt
petits. Em van acusar d’actes de crueltat contra els animals.

Sis mesos després, Déu va mirar la Terra i va veure Noé escombrant
el pati, però cap arca.

La Agència pel Desenvolupament Sostenible vol fer un estudi i encara
espero les seves conclusions.

Va cridar-li:

La Agència d’Ocupació també se m’ha tirat a sobre. No volen que tingui
treballadors voluntaris sense sou i sense Seguretat Social.

—Noé, aviat enviaré la pluja, on és l’arca?
—Perdona’m Déu meu –va pregar Noé. Però els temps han canviat
i necessitava un permís de construcció per començar l’arca, he hagut de discutir diversos mesos amb l’inspector pel tema de l’alarma
antiincendis.
Durant aquest temps, els meus veïns han fet una associació, perquè
violava les normes de la comunitat en construir una arca al pati, i
els tapava la vista. Hem hagut de nombrar un tribunal d’arbitratge
per tal d’aconseguir un pacte. Els serveis d’urbanisme han presentat
una memòria sobre les tasques necessàries per fer arribar l’aigua al
meu pati. Quan els hi he dit que el mar arribaria a l’arca, no m’han
volgut creure!
Després, havia de tallar fusta en quantitat suficient. Les associacions
per a la protecció del medi ambient s’han unit per impedir-me tallar
arbres, amb el pretext que podia posar en perill diverses espècies
d’animals.

Els sindicats em prohibeixen llogar els meus propis fills, només puc contractar treballadors de la construcció molt ben qualificats i que paguin
les seves quotes d’afiliació.
Per acabar, la Agència Tributària m’ha confiscat tots els meus béns, so
pretext que intentava fugir del país il·legalment.
Duanes m’acusa de voler passar les fronteres amb espècies reconegudes
en perill d’extinció.
Perdona’m, Déu meu, però tal vegada necessitaré més de 10 anys per
poder construir l’arca.
Sobtadament, tots els núvols van desaparèixer i al cel va brillar un meravellós arc de Sant Martí.
Noé va aixecar el cap i li va dir: aleshores, no destrueixes la Terra?
No és necessari, va contestar Déu.
LA ADMINISTRACIÓ JA SE N’ENCARREGA!!! I EN AIXÒ ESTAN...

Meteorologia

Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre

Temperatura
mitjana període
1984-2010

Temperatura
mitjana
2011

Pluviometria
mitjana acumulada
període 1984-2010

Pluviometria
acumulada
2011

20,5
23,2
23,1
19,7
16,1
11,1

19,9
21,2
22,6
20,3
16,0
13,2

43,6
26,3
35,1
67,2
108,5
63,2

37
100,7
9,6
62,8
130,4
207,9
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Recepta de cuina

Torró de crema o de “yema”
Ingredients:
•
•
•
•

½ kg d’ametlles crues
ratllades
½ kg de sucre
10 rovells d’ou
Ratlladura de llimona

Preparació:
Poseu en una cassola les ametlles ratllades i el
sucre.
Afegiu els rovells d’ou i la ratlladura de llimona.
Remeneu-lo tot una estona, uns 20 minuts,
amb una cullera de fusta.
Poseu la pasta en un motllo rectangular i la
deixeu que reposi un mínim de 3 hores a
la nevera, és ideal fer-la un dia per a l’altre.
Abans de servir el torró, desemmotlleu-lo,
poseu-li sucre pel damunt i torreu-lo amb el
ferro, ha d’estar molt calent, de cremar la crema
catalana.

Brownies de Xocolata
Ingredients:
•
•
•
•
•
•
•

200 g de mantega
90/100 g de cacau en pols pur
290 g de sucre
100 g de farina
4 ous
1 paquet de sucre de vainilla
100 g de nous (opcional)

Preparació:
Es preescalfa el forn a 180°C.
Es fon la mantega al bany maria o al microones.
S’hi afegeix el cacau i es barreja bé fins que quedi
homogeni.
En un altre bol es barreja bé el sucre i la farina.
S’incorporen els ous batuts i el sucre de vainilla.
Opcional, s’hi poden afegir les nous trossejades.
Després s’ajunta i es barregen tots els ingredients
fins a obtenir una massa homogènia.
S’aboca dins una safata de forn (aprox. 20x30 cm)
folrada amb paper de forn o untada amb mantega.
Es cou aproximadament 30 minuts a 180°C (en
punxar-ho, el punxó ha de sortir humit però net).
Es deixa refredar.
Es pot servir sol, acompanyat d’una bola de gelat,
amb una mica de nata muntada o bé amb un
coulis de maduixes.
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Agenda d’activitats
de Nadal
Els Pastorets i Dimoniets
de la Tallada
Diumenge 8 de gener a les 16:30 h
Lloc: Local Social l’Empordanet
Entrada: preu voluntari.

Casal de Nadal
23 al 30 de desembre i 2 al 5 de gener
A les 9:00 h - 13:00 h
Lloc: Local Social l’Empordanet
Preu: 30 € (nens/es del municipi)
50 € (nens/es de fora del municipi)

Els beneficis es destinaran a la Marató de TV3

Inscripcions fins al 15 de desembre.

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.

Organitza: L’Ajuntament

Organitza: Comissió dels Pastorets

Quina de Nadal
Diumenge 25 de desembre a les 18:00 h
Lloc: Local Social l’Empordanet
Torna la tradicional Quina de Nadal amb molts regals per
sortejar!
Organitza: Comissió de Festes

Quina de Sant Esteve
Dilluns 26 de desembre a les 18:00 h
Lloc: Casal de Tor
Com ja és tradició, el dia de Sant Esteve el Casal de Tor repartirà la sort entre els participants

Missa del Gall
Dissabte 24 de desembre a les 22:00 h
Lloc: Església de Tor
A continuació celebrarem la nit de Nadal al Casal menjant
torrons i cantant nadales

Recollida de cartes per
part del Patge Reial
Diumenge 1 de gener
12:00 h - Local Social l’Empordanet
12:30 h - Plaça de Tor
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, Taller de Costura
i Casal de Tor

Organitza: Casal de Tor

Taller de Fanalets

CineClub Petit

Dimecres 4 i dijous 5 de gener de 9:00 h a 13:00 h
Lloc: Local Social l’Empordanet
Preu: Gratuït

Mr. Magorium i la Seva Botiga Màgica
Dimecres 28 de desembre a les 18:00 h

T’apuntes a preparar-ne un de ben original?
Organitza: L’Ajuntament

Lloc: Local Social l’Empordanet
Entrada gratuïta
Alguna cosa és a punt de canviar per sempre a la botiga de joguines del Senyor Magorium. El propietari vol jubilar-se i decideix
deixar el negoci en mans de la seva jove ajudant, una noia molt divertida i alegre. Per tal de facilitar-li les coses, decideix contractar un comptable molt responsable però amb poc sentit de l’humor. Ningú no comptava, però, amb l’opinió de les joguines
que no estan d’acord amb el canvi i decideixen rebel·lar-se. Aconseguiran la jove parella tornar a la botiga tota la seva màgia?
Pel·lícula per a totes les edats.
Organitza: Ajuntament de la Tallada – Cultura

Cavalcada dels
Tres Reis d’Orient

Reunió Camatorta
Dissabte 28 de gener a les 16:00 h
Lloc: La Caseta

Us hi esperem a tots!

Ja fa uns anys que l’Associació Camatorta canalitza
l’energia cultural i esportiva del municipi en forma de diverses comissions de treball obertes a tothom. Aquesta reunió serveix per posar en comú les iniciatives que es volen
dur a terme durant l’any i compartir idees.

Organitza: Comissió de Reis, Taller de Costura
i Casal de Tor

Per què no hi assisteixes? Les teves propostes seran ben
rebudes.

Dijous 5 de gener
18:30 h a Tor
20:00 h a la Tallada

Esquiada a Vallter 2000

Organitza: L’Ajuntament

Dissabte 21 de gener
Sortida: 6:30 h del matí
Lloc: La parada d’autobús de la Tallada
Preu: Consultar
Animeu-vos! A més, per a tots aquells que no vulguin esquiar també hi ha lloguer de trineus i excursions amb raquetes per a la neu!
Places limitades. Inscripcions fins al 13 de gener
a l’Ajuntament.
Organitza: Ajuntaments de la Tallada, Albons,
Bellcaire i Corçà

Torneig Tennis Taula
Diumenge 15 de gener a les 16 h
Lloc: Local Social l’Empordanet
Preu: Gratuït

En Nil, en Jordi i en Lluc ens feliciten les festes en anglès, com a bons alumnes
de les classes de La Caseta: WE WISH A MERRY CHRISTMAS TO EVERY ONE
AND A VERY HAPPY 2012.

El torneig és obert per a tothom. La inscripció es fa una
hora abans de començar el torneig. Cal que cadascú porti
la pala.
Organitza: Comissió d’Esports

Horari de l’Ajuntament durant les festes de Nadal
L’Ajuntament romandrà tancat els dijous i divendres següents:
> 22 i 23 de desembre de 2011
> 29 i 30 de desembre de 2011
> 5 i 6 de gener de 2012
(els dimecres 28 de desembre i 4 de gener, tancat a la tarda)

BONES FESTES i FELIÇ ANY NOU!

