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EditorialContinguts

Un any més s’acosta el mes de juliol i el poble comença 

a fer olor de festa major, aquest any amb més il·lusió 

que mai, perquè serà la quinzena festa dels Sant Felius. 

Sí, ja seran 15 els anys que fa que aquest jovent de 

Viladamat s’organitza per oferir-nos a tots i totes un 

bon grapat d’activitats, per a totes les edats, per passar 

bones estones amb la gent del poble i dels pobles veïns. 

Cal agrair, doncs, el treball i esforç de tots aquests 

anys, amb el que han aconseguit que siguem un poble 

referent entre les festes majors de tot el país.

Viladamat, però, no és només referent per la seva 

festa major. És envejable que un poble tan petit tingui 

un teixit associatiu tan fort i tan viu, i el que trobareu 

en aquesta revista n’és una mostra ben clara. Totes 

les associacions van més enllà del seu àmbit propi i 

organitzen un ampli ventall d’activitats perquè tothom 

pugui gaudir i participar del que es fa. Aquesta 

col·laboració incansable de les entitats en el moviment 

al poble, fa que des de l’Ajuntament es puguin tirar 

endavant iniciatives trencadores, que es van estenent 

entre els pobles veïns i que demostren que una altra 

forma de gestionar els municipis és possible. Només 

així assolirem un model de societat millor per a tothom, 

més just i solidari. I ara que encarem el desenllaç de 

tots aquests anys de mobilitzacions, aquesta actitud 

serà més necessària que mai.

Esperem que passeu una molt bona festa major, i que 

per molts anys més puguem gaudir-la com ara, però si 

és en un país nou, millor.
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Activitats

Quatre columnes van recórrer en cinquanta etapes gran part 
de les terres del Principat. La columna de Llevant, la columna 
de Ponent, la columna Metropolitana i la columna del Sud 
varen coincidir a Montserrat el 31 de juliol.

La finalitat de la Marxa Som era poder aportar en el pro-
cés del nou país la inclusió en la nova Constitució d’un 
article que reculli la democràcia participativa, en què el 
poble, per mitjà d’assemblees informatives, pugui refe-
rendar i decidir les qüestions importants que afectin el 
poble en conjunt o els territoris en particular. A cada po-
ble on la marxa feia nit i final d’etapa es feia una reunió 
de tots els participants.

A Figueres es va fer un debat sobre si Catalunya ha de tenir 
exèrcit o no. Com a ponents hi havia en Martí Olivella, gran 
activista i defensor de la banca ètica i justícia i pau, i Pepe 
Beúnza, un dels primers objectors de consciència l’any 1971 
per raons pacifistes.

Al final d’etapa de Torroella de Fluvià, conjuntament Vila-
damat, Vilamacolum i l’Armentera varen participar en una 
experiència de democràcia participativa tocant diversos 
temes importants i alguns d’ells molt complexos que tard 
o d’hora haurem d’abordar si volem construir un país més 
just i democràtic, com les energies renovables o la gestió de 
l’agricultura per exemple.

El tema troncal de la Marxa Som era explicar i experimentar 
què representa la democràcia participativa, recollir signatu-
res i opinions sobre les conclusions de cada assemblea i com 
fer que aquest concepte s’inclogui en la nova Constitució de 
la República Catalana.

Va ser un èxit de participació i d’il·lusió per als pobles per 
on va passar la Marxa. Torroella de Fluvià i l’Armentera varen 
participar amb un dinar excel·lent al restaurant de la plaça de 
Torroella. L’endemà al matí a l’Armentera ens esperaven amb 
una coca boníssima, vi, refrecs i aigua per als caminants. 

La Marxa Som
La Marxa Som va passar el mes de juny del passat 2016 per l’Alt Empordà. 

Lladó, Figueres, Torroella de Fluvià, Vilamacolum, Sant Pere Pescador, l’Armentera, 
Sant Martí d’Empúries i l’Escala són les etapes i els pobles per on està marcat el Camí de 
camins dels Països Catalans a l’Alt Empordà. Cal dir que provisionalment es va descartar 

en la Marxa Som el tram de la Catalunya Nord, que és per on va el Camí troncal.
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L’Escala era el últim poble de l’Alt 
Empordà i donàvem el relleu cap a 
Torroella i la Bisbal, on la Columna 
de Llevant continuava la seva mar-
xa cap a Montserrat. 

A l’Escala, arribant a la plaça de l’avi 
Xaxo, els caminants vàrem escoltar 
els parlaments oportuns sobre què 
representa la democràcia plena i 
participativa. Lluís Planes, president 
del Camí i la Marxa Som, va expli-
car el projecte del Camí dels Paï-
sos Catalans i la fundació el Pas. I, 
per acabar, el grup “La taverna del 
CAT”: Ramón Manent i Samuel Ar-
deriu varen amenitzar amb cançons 
de taverna i havaneres. Tots els par-
ticipants i caminants van fer un di-
nar de tapes a l’Anxova Solés amb 
la col·laboració de la territorial de 
l’Escala.

Final de la Marxa Som el 31 de juliol 
a Montserrat: les quatre Columnes 
es trobaren a Montserrat des dels 
quatre punts cardinals catalans. Re-
buda amb l’estelada famosa del noi 
de Lleida, parlaments de parlamen-
taris com David Fernández, Teresa 
Forcades, el president d’Òmnium 

Agraïments:

Agraïm a tots els que varen ajudar al pas de la Marxa Som per 
l’Empordà i a les territorials de Navata, Figueres, Torroella de 
Fluvià, Viladamat, l’Armentera i l’Escala.

I a tots els voluntaris i caminants com en Josep Giralt, que ens 
va obrir l’Ermita de Sant Tomàs amb la visita guiada que ens 
va refrescar amb la frescor dels frescos. 

Com també al Ramón Manent i al Sami, perquè ens varen fer 
un final de tram molt divertit cantant a la plaça mentre els 
turistes i passavolants ens pagaven copes de ratafia....

Visca la Terra! I els lluerts!

Jordi Cuixart, Martí Olivella. Membres del Parlament varen 
recollir les conclusions de les assemblees participatives fetes 
durant la Marxa i es van lliurar tots els documents dels repre-
sentants escollits de cada Columna. 

WEBS A CONSULTAR:

www.catalunyademocraciaplena.cat
www.elcami.cat
www.lamarxasom.cat
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Des de la dinamització cultural i juvenil s’han organitzat, com cada any, un munt 
d’activitats orientades a adults, joves i també per als més petits.

Dinamització cultural 
a Viladamat

Taller de memòria.

Espai Jove.

6 Número 6

Pel que fa a les activitats orientades a la gent gran del po-
ble han seguit la mateixa dinàmica que anys anteriors. Amb 
un grup ja consolidat d’unes deu-dotze persones (segons 
l’activitat) hem dut a terme activitats com el taller de me-
mòria, curset de català o gimnàstica (aquest últim a càrrec 
d’un fisioterapeuta). Es tracta d’unes sessions molt amenes 
en les quals passem una estona molt divertida mentre apre-
nem i exercitem la ment o el cos. 

Aquest any, aquestes activitats s’han dut a terme els dimarts 
de les 15.00 a les 16.30 hores de la tarda, però hi ha oberta 
la possibilitat de modificar l’horari per ajustar-nos a les vos-
tres possibilitats.  

De cara al curs vinent ens agradaria incrementar el nombre 
d’assistents a les activitats, de manera que us convocarem 
a una reunió el pròxim mes de setembre per informar-

vos de les activitats previstes per al curs i perquè tingueu 
l’oportunitat de fer propostes sobre d’altres que us agra-
daria fer, ja que la intenció que tenim amb la dinamització 
per a adults és que passeu una bona estona.

L’Espai Jove també ha seguit funcionant com en els darrers 
anys, si bé s’ha hagut de canviar d’horari (aquest any ha es-
tat els divendres de 17.00 a 20.00 hores). Les activitats han 
estat les habituals: tallers, sortides, berenades, preparació 
del carnaval, tallers de cuina, acampades, activitats aquàti-
ques a l’estiu, etc.). 

Volem informar tots els joves del poble que tinguin entre dot-
ze i setze anys que estem preparant novetats pel que fa a 
l’organització i activitats proposades des de l’Espai Jove, que 
ben aviat us presentarem per fer que aquesta activitat suposi 
un espai lúdic, però també de participació i aprenentatge per 
als joves del poble, i quina millor manera de construir-ho que 
fent-ho entre tots. Estigueu atents que aviat tindreu notícies!

Gairebé una trentena de nens es van inscriure al casal d’estiu 
del poble. Es tracta d’una xifra molt bona, sobretot tenint en 
compte que ha anat augmentant any rere any. 

GORAN MINIC
Dinamitzador cultural i juvenil de Viladamat

Casal d’estiu.
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Presentació del llibre de la Soledat Balaguer

Diada, 11 de setembre de 2016

El mes de juliol de 2017 la periodista Soledat Balaguer ens 
va presentar, a l’Ateneu Popular, el seu llibre Allò que cal 
saber quan s’és un estat. La Soledat és periodista, militant 
d’esquerres i militant independentista, és nascuda a Barcelo-
na i ja fa uns anys que viu a Bellcaire d’Empordà. És un llibre 
molt interessant, no només per als apassionats de la geopo-
lítica i la geoestratègia, sinó també per als que interessa 
saber què passa i perquè passen les coses arreu del món. 
El llibre fa una anàlisi global de la situació estratègica i geo-
gràfica del nostre país i analitza la situació geoeconòmica i 
geopolítica de cada continent, les seves àrees d’influència 

i com ens poden afectar a nosaltres justament ara, en la 
construcció de la República Catalana.

Un any més la gent de Viladamat vam sortir de la plaça de 
la Vila i vam enfilar camí del Puig Segalar per trobar-nos-hi 
amb la gent que pujava d’Albons, les Olives i Garrigoles i la 
Tallada d’Empordà. Al cim, gaudint d’un bon esmorzar i de 

la tertúlia amb els veïns i veïnes, vam cantar Els Segadors i 
tornàrem a fer camí de baixada. De nou a la plaça ens espe-
rava un bon vermut, i el vam fer escoltant aquestes paraules 
de reivindicació:

UNA REPÚBLICA PER CANVIAR-HO TOT. VENIM DE MOLT LLUNY I ANEM MÉS LLUNY ENCARA

Si a 11 de setembre de 2016 seguim dempeus, significa 
que a l’ADN del nostre poble s’hi allotja indiscutiblement 
la constància. I el constant caminar no ha estat en va, 
perquè “el que compta és l’esforç de cada dia compartit 
amb els qui creuen que cada gest eixampla l’esperança. 
Que cap dia no es perd per als qui lluiten.” Entre tots i 
totes hem creat les condicions d’una nova conjuntura que 
hem d’aprofitar per segar les cadenes amb el règim del 
78 i tot el que significa. És el moment de prendre partit 

i ser la clau que ens obri el camí cap a la independència. 
Ens espera un curs polític intens, que ens exigirà coratge, 
intel·ligència i entusiasme. Hem pres la humil decisió de 
no retrocedir, pas a pas fem camí, i per avançar en el 
procés d’alliberament nacional i social són necessàries les 
tres següents passes:
 
1. Un país construït des dels pobles i ciutats. Definim les 
bases de la República Catalana amb un Procés Consti-

tuent vinculant i de matriu popular i, com 
tota la resta d’iniciatives a desplegar, amb 
perspectiva de gènere. La responsabilitat de 
transformar la injustícia no es delega ni es 
vota. La responsabilitat s’exerceix en cada 
mobilització que no fallem, a cada lloc de 
treball digne que defensem, en cada acció 
per protegir el territori i el medi ambient, en 
cada relació que construïm amb llibertat, a 
cada assemblea que construïm i a tants al-
tres moments de la nostra quotidianitat en 
què prenen partit amb les nostres decisions. 
Cadascú de nosaltres tenim un bocí del futur 
d’aquest país a les nostres mans i no el po-
dem deixar perdre.
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Concentració 6 de desembre

2. Un país és la seva gent. Consolidem el nou país de mane-
ra que puguem garantir els drets bàsics de tota la població: 
que les polítiques girin entorn del benestar de les persones 
i no pel benefici i la impunitat de les elits econòmiques. Du-
rant aquesta legislatura no podem deixar al tinter les políti-
ques socials, hem de recuperar els drets a l’educació pública, 
a la salut, a l’habitatge, a l’aigua i a una fiscalitat justa.

3. Radicalitat democràtica, la llibertat no es pidola. Demos-
trada la incapacitat democràtica de l’Estat espanyol, no que-
da cap altra sortida que sacsejar les lleis espanyoles amb un 
referèndum unilateral d’independència que ens permeti ser 
el foc i la paraula. Que no ens faci por escoltar la veu del 
poble i assumir-la. Fixem el punt de partida de la nova repú-

blica a partir d’una acció radicalment democràtica i desobe-
dient a la injustícia. Siguem la clau que obre tots els panys.

Des d’aquest racó del Mediterrani aprenem del passat i si-
guem llegat, prenem partit i transformem el present, capgi-
rem la història i guanyem el futur. Avancem cap a uns Països 
Catalans lliures i demostrem que un nou país no neix per 
competir amb altres, sinó per crear vincles de solidaritat en-
tre iguals; que la terra és per viure-hi i cal defensar cada pam 
del territori; que el feminisme ha de ser un puntal en el camí 
de l’alliberament social; que les cures són l’acció quotidiana 
i revolucionària contra l’individualisme i la competitivitat del 
capitalisme i són necessàries perquè som imprescindibles 
per a la construcció de la Unitat Popular.

El passat 6 de desembre l’Ajuntament de Viladamat 
va fer una crida a respectar la sobirania municipal 
i obrir els ajuntaments, ja que no reconeixem ni la 
Constitució ni l’Estat espanyol com a marc jurídic 
propi, que és hereva d’un règim franquista i feta 
amb un pacte de silencis i renúncies. Actualment 
aquesta constitució no representa a la gran majoria 
de catalans, és una eina caduca i que tracta d’impedir 
allò que més del 80% de la població d’aquest país 
demana: exercir el dret d’autodeterminació.

Aquesta constitució no ens representa i és cosa del 
passat, per tant, no l’obeïm.

Aquest mateix dia es va penjar l’estelada que 
oneja al costat de la rotonda de Viladamat com a 
símbol de la lluita per la llibertat dels catalans i les 
catalanes, amb el convenciment que la victòria és 
a tocar.
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Presentació del llibre 
No t’espanti aquest vent d’en Lluc Salellas

El passat 7 de desembre, en el marc de la festa petita de Vi-
ladamat, en Lluc Salellas ens va presentar el seu nou llibre 
No t’espanti aquest vent. El llibre pretén fer una sèrie de re-
flexions que esdevinguin un punt de partida per atacar des 

de l’esquerra els grans problemes de la nostra societat. Perfila 
una proposta de país, començant per les persones, seguint 
per les institucions i acabant en la lluita contra les mentalitats 
tancades que impedeixen avançar cap a una societat millor.

Quina de Viladamat

Un any més l’èxit de la quina de Viladamat ha estat indiscu-
tible. Amb gent que ve d’arreu de les comarques gironines, 
s’ha omplert, cada diumenge i dies festius, el local social 
amb més de cinc-centes persones cada dia.

Com bé sabeu, la quina de Viladamat és un dels esdeveni-
ments més grans que duem a terme al poble de Viladamat i 
l’organitzem tots els diumenges i festius a partir de la festa 
petita i fins a Reis.

Actualment la quina l’organitzem tres associacions del po-
ble: els Sant Felius, el Club Fútbol Viladamat i l’AMPA de 
l’escola Puig Segalar. Ens hi posem a principi d’octubre i se-
tmanalment ens trobem per poder concretar tots els detalls 
que fan que cada dia estigui tot a punt.

Els que heu vingut a la quina ja sabreu que part de l’èxit es 
basa en els premis: abundants, variats, molt repartits i cada 
any més. Intentem que siguin de la terra amb productes de 
proximitat i comerços de la zona

A més, i potenciant el vessant social de la quina, i que hi ha un 
diumenge que coincideix, dediquem una quina especial a la 
Marató de TV3, en la qual els beneficis es donen íntegrament 
a la Marató. Els lots d’aquestes quines estan conformats per 
productes donats per comerços i entitats col·laboradores. 

Cada any es recapten cap a 1.000 euros i, algun any, fins i 
tot més.
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El patge reial i la nit de reis

Tots els nens i nenes del poble van poder entregar personal-
ment la seva carta als reis al patge que va venir a l’Ateneu 
Popular tot just començar l’any. Després que el patge reial 
hagués recollit totes les cartes es va fer una xocolatada per 
a tothom tot fent tertúlia, i la mainada van marxar ansiosos 
esperant la gran nit. 

L’arribada dels Reis Mags a Viladamat aquest any va 
ser inesperada, mentre s’acabava d’explicar un conte a 
l’Ajuntament, ja va arribar tota la comparsa reial que va ser 
rebuda per la Vilatukada. Allà mateix se’ls va fer entrega de 
totes les claus del poble perquè poguessin entrar a deixar els 
regals a totes les cases, i llavors es va seguir la carrossa reial 
fins a l’església recollint tots els caramels que llançaven. A 
dins l’església els reis van dedicar unes paraules, aquest any 
en català, i van donar un conte a cadascun dels nens i nenes 
que havien vingut a rebre’ls.



Activitats

11Estiu 2017

Carnaval a Viladamat

Aquest any el ball de disfresses de carnaval a Viladamat 
va començar amb una rua pel poble, acompanyada per la 
Vilatukada fins al local social. Allà es va poder gaudir de 
l’espectacle infantil “La gran festa” de la Companyia de Pa-

llassos, que van fer riure tothom amb les seves peripècies, 
música, pintura i globoflèxia. Després de l’actuació es van 
repartir bosses de caramels per a tots els nens i nenes i es va 
acabar la tarda amb una xocolatada per a tothom.

Calçotada

Concurs de brunyols

El 26 de març es va celebrar la calçotada. Ja són nou les 
calçotades que hem organitzat l’assemblea de la CUP de 
Viladamat al poble, cada any amb un centenar de persones 
que gaudeixen de la bona companyia i el bon menjar. Uns 

bons calçots amb la seva salsa, la botifarra amb mongetes 
i un tall de coca per acabar van fer un dinar popular rodó. 
Aquest any, malgrat les previsions, finalment vam tenir un 
dia fantàstic i vam poder allargar la sobretaula a la plaça tant 
com vam voler.

El dissabte 15 d’abril es va realitzar, als baixos de 
l’Ajuntament, el tradicional concurs de brunyols. El concurs, 
com ja és habitual, va constar de tres categories: brunyolaire 
novell, brunyolaire expert i brunyolaire innovador.

El jurat popular, format per tots els assistents que van acudir, 
van poder tastar els brunyols i, posteriorment, votar els que 
més els hi van agradar.

Els guanyadors van ser Teresa Ginesta en la categoria de 
“brunyolaire innovador”, Georgina Armengol en la catego-
ria de “brunyolaire novell” i Isabel Critg en la categoria de 
“brunyolaire expert”.
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Neteja de les fonts

EPA – Viladamat

Les brigades de voluntaris que cada 
any es reuneixen al mes de maig per 
netejar les fonts ja estan ben consoli-
dades i un any més han fet molt bona 
feina. Tant la font de Palauborrell com 
la de l’Armadà tornen a estar ben 
desbrossades i netes per poder anar a 
gaudir-les. Agraïm a tota la colla que 
vàreu dedicar un matí a mantenir el 
nostre entorn.

El 26 de maig l’Ajuntament de Viladamat va inaugurar la via verda que connecta 
el poble amb Sant Martí d’Empúries. La via, apta per anar a peu i amb bicicleta, 
aprofita camins d’ús rural de Viladamat i l’Escala, passant pel nucli de Cinc Claus, 
on connecta amb la ruta cicloturística de l’Escala al Fluvià. El trajecte total és d’uns 
6 quilòmetres i la part que s’ha hagut d’habilitar és d’uns 1.500 metres i passa 
paral·lela a la carretera que connecta Viladamat i l’Escala. 

Aquesta obra és una de les que va ser proposada i aprovada pels veïns i veïnes de 
Viladamat en el pla de participació que anualment es fa al municipi.

Homenatge a la vellesa

Amb aquesta ja han estat quaranta les festes dedicades a la gent 
gran del poble. Vam passar un dia complet amb l’espectacle 
musical del grup Yes the music, el dinar a càrrec d’àpats Ca la 

Teresa i el teatre de l’actor Pep Vila. Totes les persones homena-
tjades van marxar cap a casa amb un ram o solapa i un detall 
ben bo: una dotzena d’ous ecològics de Viladamat.
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Fem un vermut

Presentació de la novel·la de Pere Maruny

La 2a fira del vermut i la tapa a Viladamat va tornar a estar 
plena de parades i d’activitats. Vermuts de tot el territori, 
tapes casolanes amb la col·laboració d’establiments i enti-
tats del poble i els firaires de Viladamat omplien la plaça de 
parades on gaudir menjant, bevent i comprant. Malgrat la 
calor, la gent va poder passar una bona estona a sota les 
ombres que hi havia a plaça, escoltant la inauguració amb 
en Jordi Jacas, coneixent les herbes del vermut amb el Parc 
de les olors d’Empúries, tastant els diferents vermuts del te-
rritori amb l’Ester Bachs, ballant a ritme de swing i escoltant 
la música dels O’wells. La fira es va acabar amb una botifa-
rrada popular a la fresca, fent la xerrada o ballant llavors que 
la calor ja ho permetia.

L’escriptor i periodista empordanès Pere Maruny ens va pre-
sentar la seva novel·la No anem sobrats de bona gent. Una 
història sobre el poder i la gent que s’hi enfronta, avui i sem-
pre. Situada en el context de la Catalunya actual, la novel·la 
ens proposa una immersió als soterranis del poder i al se-
miclandestí món dels qui s’hi enfronten de manera radical.
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Avda. Salvador Dalí, 72 baixos
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La flama del Canigó i la revetlla de Sant Joan

Església de Sant Feliu de la Garriga

Vam donar la benvinguda a la flama del Canigó i vam llegir 
versos dels poetes Joan Tocabens (Vallespir) i Joan Maragall 
significant la unió dels Països Catalans.

Al vespre, vam encendre la foguera, vam menjar coca i vam 
beure cava. Tot seguit, un centenar de persones vam com-
partir taula, conversa i bons desitjos.

“...quan un Poble esquinçat pot reunir els germans
i sobre una frontera es rebusquen les mans.” 

(Joan Tocabens)

“... i el crit d’una sola llengua s’alci dels llocs més distants 
omplint els aires encesos d’un clamor de Llibertat!” 

(Joan Margall)

Podeu visitar la façana de 
l’Església de Sant Feliu de la Ga-
rriga. L’Ajuntament ha netejat un 
passadís per poder arribar fins a 
l’entrada principal de l’Església.

La façana, el teulat i l’absis han 
estat restaurats amb fons públics 
(Ajuntament de Viladamat i Di-
putació de Girona) i amb fons 
privats.

L’Església de Sant Feliu de la 
Garriga apareix documentada 
per primera vegada l’any 889. 
L’església actual és d’estil romà-
nic amb un campanar quadrat del 
segle XIII.
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En Feliu, el gegant de Viladamat

Tenim moltes ganes de fer passejar pel poble en Feliu acom-
panyat de la Colla de Grallers de Viladamat. De mica en 
mica anem acabant de construir-lo.

Gràcies a la col·labo-
ració de molts veïns i 
veïnes, donem forma 
al seu cos, a les seves 
mans, als seus peus de 
fusta i al seu vestit. 

En Feliu és un gegant 
molt elegant! El voleu 
veure ballar?
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Maria Pilar Avellí Valentí
La mare
El nen és petit i, mig adormit,  la mare se’l mira  i, junts 
al bressol,  no el deixa mai sol, joiosa sospira  i, vetllant-li el seu 
somni amb amor, ella pensa tranquil·la i “ditxosa”, el meu fill val 
un món i un tresor  i de tot cor li canta amorosa. 

Fes nones, reiet,  fes nones fill meu,  que ets un angelet  
que m’ha enviat Déu.  El besa a la cara,  el besa al front,  petons 

d’una mare  “lo” més gran del món (...).

Un any més arriba la Festa Major del nostre poble. Com és propi de cada any, aprofitant tal 
esdeveniment, us donem a conèixer la tasca d’alguns dels nostres conciutadans.

Aquest any coneixerem el treball sanitari, com a llevadora, de la Maria Pilar Avellí Valentí, nascuda 
a Viladamat l’any 1969, casada amb en Serafí Pielies i mare de dos fills: en Marc i l’Arnau.

On vas estudiar?
Primer a l’escola de Viladamat. Seguidament, als Ger-
mans Gabrielistes de Torroella de Montgrí fins al batxille-
rat. Més tard vaig estudiar la carrera d’infermeria a Girona i 
l’especialitat de llevadora a Barcelona.

I què és el que et va portar a escollir ser llevadora?
Ve de molt lluny. Quan era petita vaig tenir un llibre a les me-
ves mans que crec que es deia “El cuerpo humano”. Encara 
el tinc molt present. Jo tenia uns sis anys. Més tard, a Vilada-
mat venia a estiuejar una senyora que es deia Matilde i era 
llevadora. Cada any demanava a la mare que em portés a 
veure-la. Al final, la meva mare, cansada de sentir-me, m’hi 
va dur. Vaig tenir-hi una conversa i em va orientar.

I finalment ho vas aconseguir, però on has treballat i 
on treballes?
Quan estudiava, els estius vaig treballar al supermercat de 
Can Catoi, després vaig fer de socorrista a la Creu Roja i 
quan vaig acabar infermeria vaig  treballar a l’Hospital Josep 
Trueta de Girona durant cinc anys. Entre 1995 i 1997 vaig 
fer l’especialitat de llevadora. I des d’aleshores treballo a la 
Fundació Salut Empordà. Fa vint anys que sóc llevadora.

Vint anys de llevadora, però quina és la feina del dia 
a dia?
Doncs és molt variada i divertida: una part del meu temps el 
dedico a l’atenció primària, i la resta a l’atenció hospitalària.

Què vol dir una feina de primària i d’hospitalària?
Les llevadores anem als pobles i atenem el control de 
l’embaràs, educació maternal i de post-part, anem al domi-
cili un cop ha donat a llum la dona i també ens ocupem de 
l’etapa fèrtil. Fem citologies juntament amb els ginecòlegs, 
o bé planificació familiar, atenció a la menopausa, així com 
xerrades als instituts i educació sanitària. A l’hospital fem 
torns de guàrdia a la sala de parts que són de dotze hores. 
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Fas altres activitats relacionades amb la teva feina?
Sóc tutora de residents des del 2008, m’ocupo de les infer-
meres que durant dos anys estudien l’especialitat de lleva-
dora amb nosaltres.

I on fas aquesta feina?
Inicialment elles depenien de la Universitat de Barcelona 
i jo n’era professora associada. Ara fa quatre anys que la 
formació va canviar i actualment depenen directament dels 
mateixos hospitals.

Al marge d’aquesta feina més docent, des que vas 
començar fins ara, quantes criatures has ajudat a néi-
xer?
No me’n recordo. Abans me les apuntava i també els inci-
dents que havien sorgit. Això els primers anys, però ara ja 
n’he perdut el compte.

Recordaràs, però, quina va ser la primera reacció en el 
primer part que vas assistir?
Doncs una emoció molt gran. Haver aconseguit arribar fins 
aquí era la il·lusió de tota la vida. La paraula és “pell de 
gallina”. 

I ara amb el temps com ho vius?
Doncs igual. Crec que el dia que deixi d’emocionar-me ja 
no serviré per a aquesta professió. Realment és un privilegi 
presenciar un moment tan especial de la vida de les dones. 
O sigui, amb els anys, igual d’emocionant, però amb molta 
més precaució i respecte.

Però amb aquests anys, la teva actitud ha canviat?
Cert, amb el temps la meva actitud ha canviat i també ha 
canviat la visió del món sanitari entorn del naixement. Ac-
tualment aquest procés fisiològic gira sobretot entorn la 
mare i el nadó i no tant entorn els professionals. Les dones 
disposen de més capacitat de decisió. Avui en dia procu-
rem que els pares tinguin més protagonisme en el  naixe-
ment del seu fill.

Què és el que t’impressiona o t’emociona més de la 
teva feina?
Probablement el més emocionant és la rebuda d’uns pares 
càlids, amb les emocions a flor de pell. Encara ara em fa 

plorar de veure una criatura rebuda per tots dos amb una 
gran alegria, com l’abracen per primer cop o la primera mi-
rada entre una mare i un  fill. És una cosa que no s’oblida. 

Tot i això, en fer el seguiment d’una mare que espera 
el fill, quins obstacles et pots trobar?
N’hi ha molts i ben variats. A banda de les complicacions 
físiques, aquests darrers anys ha canviat molt el tipus de 
població i la problemàtica que ens anem trobant. A més 
de l’aspecte purament físic hem de procurar també per la 
salut emocional de les persones a qui atenem. D’aquí ve 
el fet que al final he acabat estudiant Humanitats, perquè 
a aquests anys de crisi han estat moltes més les complica-
cions socials, econòmiques o familiars. Llavors, hem hagut 
de buscar maneres per resoldre els nous problemes.

Així doncs, quins consells li dóna la llevadora a la fu-
tura mare?
Cada cop menys consells. Procurem escoltar i interferir el 
mínim amb l’objectiu   que la mare adquireixi el màxim 
d’autoestima i seguretat. Simplement, davant d’alguna si-
tuació de dificultat mirem de tornar a reconduir a la norma-
litat. Es dóna molta importància al vincle afectiu mare-fill.

Les visions que tenim 
de la maternitat varien molt d’una 

societat a una altra

Nosaltres no triem néixer 
en un país, ni tampoc néixer home 
o dona i això  marca el nostre futur

No obstant això, sempre poden haver-hi situacions 
difícils en un part.
Doncs sí, malgrat que la majoria evolucionen amb normali-
tat, hi ha alguns parts que es compliquen. És aquí on és vital 
la intervenció del ginecòleg. A mesura que hom adquireix 
experiència, és més conscient també dels possibles riscos i 
complicacions, que en determinades ocasions poden arribar 
a ser molt greus. Tots els qui ens hi dediquem passem per 
alts i baixos professionals. Cal valentia per tornar a posar-se 
els esclops l’endemà d’una complicació molt greu.
 
I ara, amb una societat multicultural, en el procés de 
la futura mare també deu ser necessari intervenir 
l’aspecte psicològic, veritat?
Efectivament, la visió de la maternitat o del part varia molt 
d’una societat a una altra. Aquests darrers anys hem ne-
cessitat formació antropològica i social perquè la visió de 
la maternitat africana no és la mateixa que la xinesa o 
l’europea, per exemple. El grau d’Humanitats, que curso 
actualment, m’aporta aquests coneixements.
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En aquest sentit, és realment cert que l’estrangeria 
ha fet augmentar la taxa de naixements?
Va haver-hi un boom entre els anys 2007 i 2008. A partir 
d’aleshores ha anat disminuint. Amb la crisi econòmica ha dis-
minuït l’estrangeria i també el nombre de parts. Per altra ban-
da, la generació dels setanta del baby-boom ha donat ja a llum.

Actualment a quina edat té el primer fill la dona del 
país i les residents de països no europeus?
La dona del país té el seu primer fill per damunt dels trenta 
anys i en les dones estrangeres depèn del tipus de cultura, 
però sempre molt més precoç. 

Són iguals les reaccions de les mares en portar el seu 
fill al món?
Cadascú reacciona a la seva manera i això fa aquest mo-
ment molt més emocionant. Malgrat aquesta varietat de 
sentiments es reprodueixen uns patrons força comuns, 
com ara la necessitat de repassar visualment i amb el tacte 
el seu nadó per assegurar el seu benestar.

I en els hospitals públics els pares poden ser presents 
en el naixement del seu fill?
No tan sols hi poden ser, sinó que són part important en 
aquest procés, pensem que imprescindible. És més, ajuden 
molt i participen activament. N’hi ha que tallen el cordó 
umbilical i n’hi ha alguns de valents que fins i tot ens aju-
den a treure la criatura. Per a mi és un plaer veure el pare 
en aquest rol tan implicat i actiu. No és estrany veure els 
homes plorar abraçats als fills i a les mares, un fet encara 
malvist per la societat, però cada cop més freqüent.

Parlant d’abans, en aquells temps es naixia i es moria 
a casa i ara quantes mares volen i demanen donar-hi 
llum?
La veritat és que hi ha un moviment de part a casa. De 
persones que prefereixen tornar a fer-ho de la forma que 
es feia antigament i decideixen tenir les criatures a casa. No 
està reconegut per la Seguretat Social i, per tant, es fa de 
forma privada. Penso que s’ha de ser respectuós en totes 
les formes d’atendre el part, però mai no s’han de perdre 
de vista les condicions de màxima seguretat. 

Tot i això, existeix la consciència del risc que existeix 
parint a casa?
A casa només es pot donar a llum en situacions de baix risc i 
en embarassos sense cap complicació, en domicilis propers a 
un hospital. Són els professionals que els atenen els qui han 
de decidir qui n’és o no candidat. La prudència és important.

Independentment, i de fet, donar llum en els hospi-
tals públics també ha canviat actualment molt el pro-
tocol, veritat?
Sí. Hi ha tot un protocol de la Generalitat de “part natural” 
de baixa intervenció per a aquelles dones que ho desitgen. 
En aquests moments és possible en qualsevol hospital de 
la xarxa pública. 

Aquest canvi a què creus que és degut?
Crec que a la pressió de les dones que han volgut tornar 
a recuperar el control i ser les que creen la seva pròpia 
història. Procurem demanar-los permís per a cada acció 
necessària. Estic molt contenta de la manera com ha evo-
lucionat el part en aquests últims anys. Ha esdevingut molt 
més respectuós.

Canviant de registre, com a professional que ets de la 
sanitat, com veus l’acceptació en segons quins països 
dels ventres o mares de lloguer?
Aquest és un tema que genera debats o controvèrsies. Ha 
de prevaldre el respecte a la mateixa parella o a la indivi-
dualitat de cada cas, però sí que s’haurien d’establir unes 

És una feina  preciosa, 
però un ha d’estar plenament atent
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polítiques i acordar uns límits ètics. Tinc clar que cal evi-
tar l’explotació de les dones de països subdesenvolupats 
a canvi de diners. Cadascú té la seva pròpia opinió, però 
hi ha una línia molt clara: l’abús de poder sobre dones 
vulnerables.
 
I no intervenen els sentiments o l’ètica?
És clar que sí, però un no pot imposar la seva perspectiva. 
S’ha de ser molt respectuós amb la forma de veure el món 
de l’altra gent, ningú no pot imposar el seu propi criteri. És 
diferent la perspectiva personal de la professional.

Per altra banda, les mares que ja estan en una edat 
avançada, tot i saber el risc que comporta, es permet 
que tinguin fills?
Tot això és un altre món, estem parlant de límits ètics. A mi 
em sembla que hi ha una part de lucre que s’ha de tenir 
molt present. Calen acords internacionals per regular totes 
aquestes pràctiques per tal que no depenguin del país, de 
la política o de l’economia de qui hi accedeix. Per sobre del 
desig d’una mare hi ha el benestar de la criatura. No tan 
sols és important el fet de dur un fill al món. Cal reflexio-
nar. Tots els nens tenen dret a aspirar a una mare que els 
acompanyi durant molts anys. Darrere de cada persona hi 
ha una història personal, però el límit s’ha d’establir en el 
moment en què el risc de la maternitat supera el benefici.

Tot es mou per diners?
No tot, però realment els diners ajuden. La globalització fa 
que ara no hi hagi fronteres i que si un país té unes normes 
més restrictives, hom pot desplaçar-se amb facilitat a un 
altre de proper i permissiu. Els acords han  de ser supra-
nacionals i establerts per organismes independents. Els lí-
mits haurien de ser sanitaris i no econòmics. La medicina 
privada hauria de reflexionar sobre aquests límits.

La investigació no té fre, es pot arribar a programar 
com es vol una criatura. Si ulls blaus, marrons, ne-
gres, si ros, moreno...?
No sóc partidària de retallar la llibertat dels investigadors. 
Ells han de tenir  la possibilitat de seguir investigant i que 
no tinguin entrebanc a l’hora d’aprendre. Ara bé, cal una 
regulació de la seva investigació i que hi hagi uns criteris 
ètics. La ciència no és bona ni dolenta. Només depèn de l’ús 
que se’n faci.
Quant als criteris per triar genèticament, això és tot un altre 
debat. No té res a veure l’ús de tècniques in vitro per famí-
lies amb alteracions genètiques, o bé per guarir malalties 

Benvinguda sigui qualsevol 
tècnica que contribueixi a la millora 

de la humanitat i del bé comú
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d’altres germans, amb l’ús frívol per  triar el millor òvul de la 
dona més guapa, més alta, més intel·ligent... Al final, això 
seria un supermercat genètic, llavors ha d’haver-hi uns límits 
molt clars i el problema és qui els imposa. Tot això està una 
mica en mans de la demanda i del mercat i és una situació 
molt perillosa perquè d’aquesta manera la gent pobra no en 
té accés i la gent rica sí. 

El banc d’òvuls tria, més o menys, quines són les per-
sones donadores?
Els òvuls més ben valorats als EUA són els de dones altes, 
rosses i universitàries. Si ens hi fixem, ens movem sempre 
a la corda fluixa dels límits ètics. A l’Estat espanyol, i aquí 
a Catalunya, hi ha tota una regulació clara i restrictiva: tan 
sols es permet en casos de malaltia. És una situació molt 
diferent de països liberals com ara els Estats Units. La regu-
lació legal sempre va un pas enrere dels avenços científics.

Així doncs, ara és la ciència que fa els seus miracles 
quan la naturalesa no pot per si mateixa, no?
Totalment. Benvinguda sigui qualsevol tècnica que contri-
bueixi a la millora de la humanitat i del bé comú. L’únic 
límit a la ciència s’ha d’imposar des de l’ètica. Els avenços 
obtinguts en fertilitat han aportat molta alegria a un bon 
nombre de llars. Parelles infèrtils o estèrils en aquests mo-
ments poden ser pares. 
A casa, sempre acabem discutint si és més important el fi-
lòsof que determina el camí que la humanitat ha de seguir, 
o bé el científic que n’estudia les possibilitats. I jo sempre 
defenso la prioritat de la filosofia i de l’ètica.

Com veus la continuïtat de l’espècie humana?
La veritat és que el món podria anar millor i una es pregun-
ta si aquestes criatures que neixen cada dia seran felices. Si 
tindran les seves necessitats cobertes. Si realment tindran 
les mateixes oportunitats unes que les altres.  Tant de bo 
totes elles tinguessin garantida una vida digna indepen-
dentment d’on vagin a néixer i quina sigui  la seva família 
d’origen. 

Així, evidentment, el lloc on es neix i on es viu mar-
quen unes garanties dignes de futur?
Nosaltres no triem néixer en un país, ni tampoc triem néi-
xer homes o dones i això també poc marcar el  futur. No és 
el mateix néixer dona i a l’Índia, que néixer home a Europa, 

La ciència no és bona ni dolenta. 
Només depèn de l’ús que se’n faci

per exemple. No és el mateix néixer en el si d’una família 
amb suficients recursos que no en una on no es poden co-
brir les necessitats més elementals. Desitjaria que aquestes 
criatures que neixen ara ho facin totes amb unes mínimes 
condicions. Tant de bo la humanitat tendís a disminuir les 
desigualtats socials i no pas a incrementar-les. 

Et sents humanament reconeguda en la teva feina 
com a llevadora o demanaries més reconeixement?
En aquest aspecte crec que no puc demanar res, la satis-
facció és molt gran i prové de les dones i de les famílies a 
les quals atenem. Elles contribueixen a mantenir la passió 
per la feina ben feta i per la formació i l’aprenentatge con-
tinuat. No estaria de més que fos igualment reconeguda 
políticament i econòmicament. 
 
Algunes coses o anècdotes per explicar?
M’han passat coses molt maques i emocionants. Gent que 
fa temps que els  vaig atendre en un part i que em reco-
neixen pel carrer i em vénen a saludar o el fet d’atendre 
dues generacions, mare i la filla, o bé anar de  vacances a 
l’altra punta d’Espanya i que algú et reconegui i et vingui a 
abraçar. Són coses que no tenen preu, detalls que t’alegren 
la vida i li donen sentit. Et fan sentir útil i agraïda per tenir 
la millor feina del món.

Quines aficions tens?
Ara que els meus fills són grans disposo de més temps per 
a mi. M’agrada molt llegir, sempre he llegit. Ara mateix 
estic fent 3r d’Humanitats. He descobert el ioga. I per da-
munt de tot gaudeixo amb les relacions humanes: anar a 
prendre un cafè amb les amigues, anar al cinema de tant 
en tant i fer vida social i familiar, la vida senzilla i els petits 
detalls.

I des d’aquesta revista, volem desitjar a la Maria Pilar que 
pugui continuar tan feliç exercint la seva professió. I que 
a aquests infants, que seran el nostre  futur, els aculli una 
societat més justa i humana.
 

JOSEFINA CALS I PUIGNAU

Josep Maria Torres Ros
SPINÒLEG. TERAPEUTA CRANI SACRAL  

Visites concertades a Figueres, 
Barcelona, Girona i Viladamat

Telèfon: 972 765 120
Mòbil: 647 577 416
http://nexesalut.es 

Del cos físic al cos subtil
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Escola rural, un model d’escola
De petit vaig anar a “estudi” a l’escola del meu poble. Tot i les seves peculiaritats, 

amb totes les seves mancances, i sobretot la figura d’un sol mestre 
per a molta mainada de moltes edats diferents, en tinc un record que sempre 

me l’ha fet tenir present en tots els meus anys de feina.

Ara faig de mestre en una escola d’un poble veí al qual 
anava a estudi, a Viladamat. La del meu poble la varen 
tancar. Una escola rural. Comparada amb aquella dels 
meus inicis, l’escola de poble d’avui dia és un luxe edu-
catiu, una aposta pedagògica diferent, però molt viva i 
ben valorada per mestres, pedagogs, pares i alumnes. La 
creació de les ZER (Zones Escolars Rurals), cap allà el 1988, 
va significar una transformació de renovació pedagògica 
que ha portat a aquesta bona consideració de les escoles 
pètites, públiques i de poble: les escoles de les tres “pes”.

de grup, de tutoria. Ha permès d’experimentar un tipus 
de treball distint, desbancant el llibre de text i potenciant 
un tipus de treball menys memorístic i totalment arrelat 
al medi. Sortir a donar un tomb pel poble per conèixer 
peculiaritats del seu patrimoni, per exemple, o sortir per 
fer un treball de camp és una activitat curricular més, i que 
es pot fer amb tota normalitat. El poble també és l’aula. I 
a l’hora del joc és igual. Una de les coses que més em va 
sobtar quan vaig passar de l’escola gran a l’escola rural, és 
que al pati no hi havia la zona per als de segon i la zona 
per als de cinquè o quart, ni un cartell on es distribuïen 
les diferents zones d’esbarjo per tal d’evitar conflictes. Si 
hi ha conflictes, són els propis que porta tota activitat on 
hi ha mainada d’edats diferents compartint els mateixos 
espais i els mateixos jocs.

Què tenen de diferent aquestes escoles? A l’escola rural 
els alumnes de diferents edats estan agrupats a la ma-
teixa classe. Són grups reduïts, però molt diversos. Això 
ha fet que es generin maneres de fer determinades que 
milloren constantment la qualitat de l’ensenyament dels 
nens i nenes, on la innovació hi és constant i marca la 
diferència amb altres tipus d’escola. A classe hi ha molta 
interactuació entre els alumnes, els grans ajuden als pe-
tits, repassen continguts i els petits els anticipen, treballen 
cooperativament. Es perd el sentit de nivell i es guanya el 

Aprenent a treballar la terra.

L’hort de l’escola. 
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Ensenyament

Hi ha una relació molt propera entre mestre i alumne, tant 
en l’espai com en el temps. El mestre d’escola rural té 
els mateixos alumnes al llarg de tota l’escolarització. És 
una tutoria constant i gairebé un mestre particular. És molt 
difícil tenir alumnes dels quals no en sàpigues una cosa, 
alumnes transparents.

Una relació molt propera entre mestres i pares. Els conei-
xes a tots, un per un. I sempre hi ha un moment per po-
der xerrar, dels nens i nenes, de l’escola o d’altres coses. 
També cal tenir present que moltes escoles rurals, sense la 
confiança dels pares, sense la seva implicació, acabarien 
morint, tancant. En molts casos els menjadors asseguren 
la continuïtat de l’escola. A molts pares els seria molt més 
fàcil portar els seus fills a escoles de pobles veïns més grans 
on tindrien transport i menjadors gratuïts. Però creuen en 
l’escola i en el poble, que l’escola depèn del poble i el po-
ble de l’escola. “Quan hi ha poble, hi ha escola. Quan no 
hi ha escola, no hi ha poble. Si l’escola no és poble, no és 
escola”, en paraules de Marta Mata.

Una relació entre escola i poble, en la qual moltes vegades 
l’escola es converteix en la dinamitzadora de la vida del 
poble i col·laboradora en moltes de les activitats que s’hi 
organitzen. I sovint l’AMPA és el motor d’aquesta relació. 

S’organitzen diades de Sant Jordi, visites culturals obertes 
a tothom, anades a teatre, activitats infantils en dies de 
festa assenyalats, la quina... La biblioteca de l’escola es 
converteix sovint en la de tot el poble.

Una relació amb altres escoles, amb les quals forma la 
ZER i amb les quals comparteix un Projecte Educatiu i un 
Projecte Curricular que fa més coherent la intervenció 
educativa, unes activitats conjuntes dels i les alumnes, un 
claustre de professors, uns mestres itinerants, uns recursos 
personals, materials i econòmics, que al ser compartits es 
rendibilitzen millor.

Al principi parlava de l’escola rural com una aposta pe-
dagògica viva. I es mantindrà viva si la seva capacitat de 
creure en la pròpia autonomia, que és la que li dóna sen-
tit, la fa capaç de seguir organitzant, dissenyant i portar 
a terme activitats pedagògiques específiques. El futur de 
l’escola rural implica continuar treballant pel mateix camí 
i acceptant els reptes de la nova estructura socioeconò-
mica del món rural, on la pluralitat, de tot tipus, hi arriba 
també.

MIQUEL PAYARÓ i PAGÈS
Director de l’Escola PUIG SEGALAR

Av. Riells, 28 - 17130 L’Escala (Girona)
Tel. 972 776 729 - Mòbil 670 042 607

www.alabau-piscines-recs.es - alabau@girona.com

GORBS
Comunicació - Edicions

629 151 930 · cgorbs@gorbs.cat
www.gorbs.cat
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Ensenyament

La millora i reformes de l’escola
Des de l’AMPA de l’Escola Puig Segalar de Viladamat volem aprofitar per expressar i 

reafirmar la nostra contundent defensa del nostre model d’escola rural. 
Una escola de proximitat que dóna èmfasi a la convivència i aprenentatge d’alumnes 
de diferents edats on tothom aprèn de tothom. Aquest és el nostre caràcter distintiu, 

i va néixer amb aquesta vocació, i ara ja farà vint-i-sis anys que es va convertir 
en una ZER i que volem preservar per a les nostres futures generacions.

Aquests pròxims mesos ens embarquem en la tan desitja-
da renovació de la nostra estimada escola. Estem contents i 
il·lusionats per aquest nou repte que tan demandat ha estat 
des de fa tant de temps. Aquesta nova etapa l’afrontem, 
com sempre, amb l’empenta de tots els membres de l’AMPA 
passats, actuals i futurs, ja que l’escola és un pilar del poble 
on, des dels avis, pares, fills i néts, hi han anat creixent com a 
persones. Seguirem amb totes aquelles activitats que durant 
l’any portem a terme per tirar endavant i millorant la nostra 
escola i així ajudar en l’educació dels nostres fills i filles. 

També continuarem col·laborant en aquelles altres activitats 
que s’organitzin al nostre poble. Pel fet de ser un poble petit 
com el nostre, la nostra funció com a AMPA es reforça en 

convertir-se en una part molt important de la vida cultural i 
social del poble.

Si els pares i mares som efectius i participatius, podrem expli-
car als nostres fills i filles que han de ser persones implicades 
en una societat on poden, i han d’expressar-se, participar 
i corresponsabilitzar-se en el seu propi futur. L’educació és 
una tasca de tots, i entre tots farem de l’escola un lloc millor.
No ens queda més que desitjar-vos a tots els viladamatencs 
i totes les viladamatenques una molt bona Festa Major! 
Gaudiu-la!

AMPA DE VILADAMAT
http://bloc.xtec.cat/escolapuigsegalar
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Entitats

Això no és un final
L’equip baixa de categoria però el projecte creix.

Temporada dolenta quant a resultats. Tot i 
això val la pena fer una valoració molt més 
profunda que el que reflecteix la classificació. 
S’ha fet un bon futbol i s’ha lluitat fins a l’últim 
esforç per intentar salvar la categoria. No ha 
sigut possible, però no volem que el descens 
afebleixi el projecte, sinó tot el contrari. 

Aprofitem aquest canvi de categoria per fer 
un cop de cap i intentar refrescar el pro-
jecte, un projecte engrescador, integrador i 
més del poble. Intentarem que aquesta pas-
sa endarrere pel que fa categoria pugui ser 
l’empenta necessària per fer un gran salt en-
davant en l’àmbit social. Estem convençuts 
que cal enfortir el projecte fent que la gent 
se’n senti més partícip. Pensem que com més 
gent hi participi major serà l’èxit. 

Per això demanem a tothom que vulgui aju-
dar, participar, organitzar o simplement ani-
mar, que pugi al carro. Ja ho diuen: Com més 
serem més riurem! Només cal que us acos-
teu al camp algun divendres, algun dimarts o 
qualsevol dia de partit i en parlem.

Com dèiem, volem fer un grup humà molt 
més enllà d’un equip de futbol. Volem ser 
molt més: fer sopars, organitzar xerinoles, 
animar l’equip... Ens interessa fer un projec-

Òbviament cal tenir en compte que la base és un equip de 
futbol, un equip de futbol on juguin nois del poble acom-
panyats de joves de pobles propers, nois que sentin el club, el 
defensin i se’n sentin orgullosos allà on vagin a defensar-lo. 

Per últim, també voldríem demanar que si algú no té temps 
per poder participar amb el club, però vol fer una petita 
aportació econòmica es pot fer soci per 30 euros (50 euros 
si es vol fer soci familiar).

Així doncs, animem a tothom a participar en el club. 
Tothom té les portes més que obertes i serà benvingut.   

LA JUNTA

te en què tothom pugui sentir-se còmode i aportar el seu 
granet de sorra. 
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EntitatsCLUB DE FUTBOL BASE DE L’EMPORDANET

Unes relacions que avancem 
amb pas ferm

S’ha acabat una altra temporada i amb ella s’acaba un any ple de futbol a Viladamat. 
Finalitza tant per al CF Viladamat, com per a l’infantil del Club de Futbol Base l’Empordanet 

i malgrat les males dinàmiques esportives fem una valoració més que positiva.  

La cordialitat i el bon ambient ja existent en temporades 
anteriors entre els dos clubs aquest any s’han vist fins 
i tot augmentats. Tant el CF Viladamat i l’Ajuntament, 
sempre ens ha posat facilitats a l’hora de disposar del seu 
camp, vestidors... i és per això que estem molt agraïts. 
Alhora, s’han atès les nostres peticions sempre que ha 
sigut possible. 

Aquest any, com ja hem dit, els resultats esportius no han 
estat els desitjats. De fet, però, cal valorar que aquest no 
és el nostre principal objectiu, sinó que el projecte del 
club està basat en altres valors com: educació, formació 
i aprenentatge. 

Volem explicar també que aquest any hem estrenat coor-
dinador amb un projecte de futur engrescador i del qual 
aquest any hem posat els fonaments. És un projecte a 
llarg termini que pretén transmetre valors tant socials com 
futbolístics als nens i nois que formen els nostres equips. 

Aquest projecte, però, també intenta mantenir la relació 
tal com ha estat fins ara, coordinada i, sobretot, des del 
respecte mutu, posant-nos d’acord amb el funcionament 
del dia a dia per poder tirar a terme els acords i, princi-
palment, assolir els objectius marcats com a club i facilitar 
els objectius establerts en la col·laboració amb cada poble. 

Viladamat és un dels pobles fundadors del nostre club i 
com a tal sentim que som a casa i volem que ho segueixi 
sent. És bo per als petits pobles que hi hagi aquestes 
col·laboracions i s’ajudin entre ells per a la formació i edu-
cació dels més joves, en aquest cas per mitjà del futbol. 
Cal que puguem treballar i disposar d’espais per tal que els 
nens i nenes dels nostres pobles puguin gaudir del futbol 
amb els seus amics i veïns del poble; per això volem donar 
les gràcies al poble de Viladamat per fomentar el futbol 
base i ajudar a créixer el nostre petit club. 

CLUB DE FUTBOL BASE L’EMPORDANET

Menús, carta
i per emportar

Esmorzars a la brasa

Carrer dels Horts, 10
Carretera de Vialamat a L’Escala

VILADAMAT · 972 788 367

casolà · casero ·homemade
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Entitats

La independència com una eina per tal de millorar les condicions de vida de 
tots els seus habitants. foto: Dolors Gibert

De la revolta dels somriures 
a la fermesa de l’autodeterminació

Si existeix algun impediment legal, 
cal canviar la llei per tal d’harmonitzar 
la voluntat democràtica amb 
el marc jurídic actual

26 Número 6

D’aquí a poc temps, el 1r d’octubre, s’exercirà el dret a de-
cidir sobre el futur polític de Catalunya, si Catalunya vol 
esdevenir-se en un nou Estat d’Europa. Així doncs, sota la 
pregunta “Voleu que Catalunya sigui un estat independent 
en forma de república?”, finalment els catalans tindrem la 
possibilitat, el dret, de decidir sobre el nostre futur polític i 
social.

A l’hora de fer aquest escrit no sabem quina serà la re-
acció de l’Estat espanyol i quines mesures prendrà per tal 
d’impedir-ho ni tampoc quina serà la resposta i actitud de 
la societat catalana per tal que es pugui celebrar. És evident 
que no serà gens fàcil, però ara ho tenim a tocar i hem de 
demostrar la nostra decidida i ferma voluntat d’aconseguir 
el que fa anys molts, hem o han, lluitat per fer-ho realitat.    

Un procés cap a un nou 
Estat d’Europa

El dret a decidir és un dret legítim que té tota persona, 
col·lectiu i de país, en qualsevol societat que es consideri de-
mocràtica, en què, lliurement i pacíficament, cadascú triarà i 
escollirà l’opció que consideri més adient. Tot i que la Cons-
titució Espanyola no ho recull i empara de forma explícita, 
l’Estat espanyol ha signat i acceptat d’altres lleis i normati-
ves internacionals on es reconeix aquest dret, ja exercit per 
diversos pobles i nacions. Només cal veure i comparar els 
mapes d’ara fa uns cinquanta anys amb els de l’actualitat a 
Europa, sense tenir en compte  situacions com les del Que-
bec i recentment Escòcia, que tot i no prosperar les seves 
propostes d’esdevenir-se en un nou Estat, es va exercir el 
lliure dret a decidir el seu futur polític. 

Que els ciutadans i ciutadanes expressin democràticament la 
seva opinió no és una reivindicació, ni cap postulat polític, és 
un dret. I cap dret, consegüentment, no pot quedar segrestat 
per cap llei, més encara si aquesta voluntat és manifestada re-
iteradament per una àmplia part de la població. I si existeix al-
gun impediment legal, cal canviar la llei per tal d’harmonitzar 
la voluntat democràtica amb el marc jurídic actual. 

Aquest procés sobiranista té com a objectiu la independèn-
cia de Catalunya, perquè arribi a ser un Estat propi per poder 
fer un nou país, amb un nou sistema jurídic i polític. Un nou 
país amb més garanties democràtiques, més transparent i 
net, i socialment més just.  

Voluntat de transformació

Tots els partits, entitats i moviments que estan a favor de la 
independència de Catalunya coincideixen a dir que si preci-
sament volen la independència, és, justament, com un mitjà 
–i no com un objectiu en si mateix– per tal de millorar les 

ANC VILADAMAT 



Entitats

Un poble que es vol transformar i 
modernitzar exercint sempre les urnes i la 
democràcia com a eines revolucionàries
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condicions de vida de tots els seus habitants, és a dir, la in-
dependència entesa com una eina de transformació social, 
per consolidar i augmentar l’estat del benestar i millorar la 
qualitat de vida de la ciutadania.

Fermesa, mobilitzacions milionàries de gent, voluntat trans-
formadora… per tant, ha estat una revolució, en aquest cas, 
i com ja s’ha dit en mitjans de comunicació internacionals 
“La revolució dels somriures”. Abans havia estat la revolució 
dels clavells a Portugal i, més recentment, la revolució de 
vellut que va representar la fi de l’antiga Txecoslovàquia.

L’opinió pública internacional ha valorat i s’ha impressionat 
pel pacifisme, l’optimisme, l’emoció, la transversalitat, el 
civisme i, sobretot, el somriure... per fer front a un Estat 
arcaic, amb certes reminiscències d’un règim autoritari, amb 
una llei com ara la Constitució Espanyola aprovada el 1978, 
filla de l’antic règim franquista i un nou de democràtic, però 
una llei aprovada sota l’atenta mirada de certs poders fàc-
tics –militars, econòmics i polítics– d’un sistema sociopolític 
autoritari i feixista del qual encara perduren algunes lleis, 
estaments, institucions…, a més d’una extensa i variada 
simbologia com monuments, noms de carrers i places, etc.  

Tot aquest procés s’ha esdevingut amb la voluntat d’un po-
ble que es vol transformar i modernitzar exercint sempre 
les urnes i la democràcia com a eines revolucionàries. Les 
mobilitzacions milionàries d’any rere any –sense precedents 
en cap indret del món– han mostrat la fermesa i, alhora, el 
sentit cívic i democràtic de la societat catalana.

La substitució d’una monarquia a una república, la volun-
tat immediata de fer polítiques socials com, per exemple, 
d’acolliment als refugiats, combatre la pobresa energètica, 
mesures anticrisi com la d’incloure un impost a la banca, en-
tre d’altres molts aspectes (i prohibits per l’Estat espanyol), 
demostren que l’independentisme català se’ns mostra com 
a una transformació radical de les estructures polítiques, ju-
dicials, socials, econòmiques... d’una societat, en la mateixa 
Europa, que vol ser exemple de revolució cívica, pacífica i 
democràtica.  

Una revolta en què el seu èxit i final depèn dels partits po-
lítics amb majoria al Parlament, de les entitats sobiranistes, 
però, sobretot, i en definitiva, de tots nosaltres. De la nostra 
voluntat, actitud i fermesa assolirem el que hem anhelat du-
rant tant de temps.

Una revolta, la dels somriures, que s’ha esdevingut amb la 
fermesa d’exercir el dret a l’autodeterminació. Un dret, cal 
recordar, perquè puguin votar tant els partidaris com els 
opositors a la independència de Catalunya.
Ara sí, ara és l’hora.

ANC TERRITORIAL DE VILADAMAT

Omplim de colors 
els balcons i finestres!

Aconsegueix el teu domàs del SÍ

Si esteu interessats, 
contacteu amb l’ANC de Viladamat

El 1r d’octubre s’exercirà el dret a decidir sobre el futur polític de Catalunya. 
foto: Dolors Gibert



Entitats

Una vivència fantàstica
Amb l’arribada de l’estiu, es reprenen les “Caminades a la fresca”, l’activitat 

organitzada per la Colla de l’Espardenya de Viladamat. 

Cada divendres, a dos quarts de nou de vespre, esteu convidats 
a venir a la plaça de la Vila i fer una mica d’exercici plegats re-
corrent els camins que enllacen Viladamat amb els pobles dels 
voltants. Les rutes proposades solen durar entre dues hores i 
dues hores i mitja i s’alternen entre el pla i la muntanya (Empú-
ries, Palau-Borrell, ermita de l’Om, Puig Segalar, Albons, entre 
d’altres). En arribar, qui ho desitja pot quedar-se al Bar Can 
Catoi per recuperar forces i acabar la jornada amb tranquil·litat. 

Val a dir que aquesta iniciativa que va començar ja fa uns 
quants anys compleix els requisits de la definició que va for-
mular l’Organització Mundial de la Salut (OMS) segons la qual 
“La salut és un estat de complet benestar físic, mental i social, 
i no solament l’absència d’afeccions o malalties” (OMS, 1946). 
D’entrada, caminar és un dels exercicis més complets, assequi-
bles i recomanables per a totes les edats. Resulta beneficiós, 
tant físicament, actuant sobre el conjunt de sistemes i òrgans 
del cos, com mentalment, millorant l’estat d’ànim i preservant 
les funcions cerebrals. D’altra banda, cal destacar la dimensió 
social d’aquestes sortides, ja que afavoreixen la convivència i la 
trobada intergeneracional, tot gaudint de l’entorn. 

No és una vivència fantàstica per a petits i grans, descobrir in-
drets, recordar històries, trobar cuques de llum o gaudir d’una 
bona conversa mentre fem camí en bona companyia, sota el 
cel estrellat i ben a prop de casa? 

Si voleu rebre informació sobre les sortides nocturnes de 
l’estiu o d’altres que es facin durant l’any podeu enviar un 
correu electrònic a:

collaespardenyaviladamat@gmail.com
Doncs, ja ho sabeu. Agafeu aigua per si fa calor, 
una llanterna per quan es faci fosc, bastons si us 
ve de gust, i moltes ganes de passar-ho bé!

Des de la Colla de l’Espardenya, us animem a 
afegir-vos al grup. Tothom hi és benvingut! 
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Calendari temporada 2017/2018 
i normes per al caçador

La Societat de Caçadors d’Albons-Viladamat ha fet públic el seu calendari, 
seguint la resolució de 13 de març de 2017, del Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, 
com també les normes per al caçador de la temporada 2017-2018. 

Calendari
LA MITJA VEDA: Es podrà caçar els dies 15, 20 i 27 
d’agost i el 3 i 10 de setembre de l’any 2017 a la zona li-
mitada a la part est de la carretera antiga de Figueres (al 
pla). Està prohibida la cacera de perdius, llebres i conills.

CAÇA MENOR: Del 8 d’octubre del 2017 fins al primer 
diumenge 4 de febrer del 2018, dijous, diumenges i fes-
tius no locals. 

PERDIUS I LLEBRES: Del 8 d’octubre del 2017 fins al 19 
de desembre del mateix any, dijous, diumenges i festius 
no locals. Només es permeten dues perdius per dia de 

cacera i per caçador. En les altres espècies cinegètiques no hi 
ha límit. 

PORC SENGLAR: Contacteu amb el Sr. Chaves d’Albons, en-
carregat de la colla del porc senglar, telèfon 686 938 949. Els 
dies de cacera són del 3 de setembre de 2017 fins a l’últim 
diumenge de març de 2018, el 25. La cacera solament es farà 
els dissabtes. En benefici de l’agricultor, el representant legal 
podrà sol·licitar fer batudes en juny, juliol i agost.

GUINEU: Del 3 de setembre de 2017 fins al 25 de març de 
2018. 

Normes i altres observacions:

En les normes, cal ressaltar l’obligació de recollida dels 
cartutxos utilitzats, i també l’obligació de tots els caça-
dors de no molestar i respectar la zona de cacera a la 
resta de companys. Per altra part, es recorda que el pas-
si del vedat no és vàlid si no és acompanyat del DNI de 
l’interessat. 

Alhora, cal comprovar, també, que els vehicles disposin 
d’assegurança reglada que cobreixi els danys ocasionats 
per un porc senglar. En cas de sinistre, caldrà fer les ges-
tions amb els Mossos d’Esquadra i l’assegurança. Si el 
sinistre és com a conseqüència de la cacera durant 12 
hores després, cal aplicar el mateix que el cas anterior. 

Queda totalment prohibit passejar els gossos en època de 
veda fora de la zona d’ensinistrament. 

També queda prohibida la cacera en terrenys cremats, 
amb neu, pluja intensa, boira espessa i en camins. En els 
camins cal descarregar l’arma al seu pas.

Les faltes molt greus estipulades en l’acta aprovada en 
assemblea general el 25 de febrer del 2005 que no poden 
cometre els caçadors són les mateixes que es van esmentar i 
relacionar en anteriors números de la revista Terra de Lluerts. 

Si s’infringeix qualsevol de les normes recollides amb faltes 
molt greus, la junta acorda actuar sobre la base dels estatuts 
de la societat, tant per als socis com per als convidats.

LA JUNTA
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Un espai obert a tothom
Amics i amigues de Viladamat, aquest any hem renovat el Club de Lectura. 

La finalitat és la de trobar-nos un cop al mes per posar en comú 
les nostres impressions dels llibres que llegim.

Som una colla de persones que compartim en aquest espai 
anomenat Club de Lectura, l’amistat, les ganes de trobar-se, 
de fer activitats i d’esdevenir un lloc on hi hagi cabuda per a 
tothom. Intentem que sigui una realitat viva i engrescadora 
per a totes les persones que estimem la lectura i compartir 
aquesta afecció.

Durant aquest curs, hem tingut l’oportunitat de compartir 
amb diferents escriptors les seves vivències:

26 d’octubre » l’autora Imma Tubella va pre-
sentar-nos el seu llibre Un secret de l’Empordà. 
Novel·la que es basa en els fets reals de l’accident 
del príncep Mdivani que van succeir a la carretera 
d’Albons a Viladamat, un 2 d’agost de 1935.

4 de febrer » l’autor Joan Gasull (fill de Vilada-
mat) va presentar-nos el seu llibre El Pacifista que 
pretenia volar una discoteca. Novel·la basada en 
els fets reals de l’intent de bomba a la discoteca 
Tiffany’s de Platja d’Aro, un 24 d’agost de 1969.

27 de maig » vam organitzar una sortida al poblat Iber 
d’Ullastret i, tot seguit, vam fer un dinar de comiat de les 
activitats dutes a terme durant aquest curs.

6 de març l’autor Antoni Puigvert va comentar-
nos el seu llibre La Gàbia d’or i va aprofundir en 
alguns aspectes. Amb la seva novel·la ens va per-
metre endinsar-nos en els secrets i recursos utilit-
zats per l’autor a l’hora de posar sobre el paper 
tot allò que l’inspira i converteix, a través de les 
paraules, en un plaer.

6 de juny » vam tenir el goig de compartir informació sobre 
el treball apassionat i molt interessant que, dos viladama-
tencs, Carles B. Gorbs, com a editor, i Joan Carreras, com a 
autor de diferents llibres sobre el territori, ens van presentar 
i van reflexionar des dels seus respectius punts de vista. 

També hem participat, com a entitat del poble, a la Fira del 
Vermut celebrada el dia 10 de juny. A la nostra parada ofe-
ríem truites casolanes de tota mena durant el matí i migdia. 
A la tarda, hora de berenar, vam fer uns brunyols artesans 
que eren per llepar-se els dits.

Aquestes trobades i activitats han sigut del tot engresca-
dores, positives i divertides. En definitiva, ens han permès 
compartir moments incomparables, mantenir un espai de 
trobada, fomentar la lectura i sentir-nos part d’un poble viu.

L’espai és obert a tothom que hi vulgui participar, us convi-
dem a entrar-hi!!!
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FESTA MAJOR 2016

FESTA MAJOR 2017

Cada any la Festa Major de Viladamat suposa un acte de càli-
da reunió i diversió assegurada pel poble. L’any passat la festi-
vitat començà el divendres 29 de juliol amb la tradició popular 
d’un sopar a la fresca al bell mig de la plaça de l’Església, sen-
se descomptar l’acompanyament d’havaneres amb Les Anxo-
vetes, les quals ens van sorprendre amb noves alternatives 
a l’hora d’interpretar la música marinera. Les havaneres van 
obrir de la millor manera possible el teló de la Nit Jove. La nit 
va transcórrer ràpidament: aviat s’omplí de gent que gaudiren 
dels concerts de Les Absentes, ZOO i The Cuit’s.

El dissabte 30, la gatzara de la mainada no tingué menys re-
bombori que els espectaculars concerts de la nit anterior. A les 
dotze del migdia, la plaça de l’Església es cobrí d’espuma i de 
nens i nenes refrescant-se sota el calorós sol d’estiu. A la tarda 
se celebraren més activitats destinades als més petits com, per 
exemple, l’animació infantil de Jordi Tonietti i els ritmes tocats 
pels bastoners davant la plaça de l’Ajuntament.

Al vespre del mateix dia, la música del moment tornà a so-
nar per tot el poble amb la repetida, però no menys ben-

vinguda, actuació d’Ebri Knight, 
la indiscutible presència de Miquel 
del Roig i, per acabar, la tanda 
d’actuacions, l’Orquestra Maribel. 
Del tancament de la famosa festa 
nocturna se’n va fer càrrec, una 
vegada més, DJ Ivanote.

El ventall d’activitats i concerts clo-
gué la tarda del 31 de juliol, amb 
les sardanes a la plaça amb la Prin-
cipal de l’Escala i, tot seguit, el ball 
a càrrec de l’Orquestra Titanium.

Com en els darrers anys, la Festa Major experimenta un pro-
cés de millora i de renovació constant. Tot i que segueix en 
la mateixa línia, no es pot obviar que s’intenta apostar per 
nous grups de música, per exemple, que introdueixen el pú-
blic a la cultura, a nous valors, que reivindiquen la lluita però 
que no obliden que la diversió és important.

Tothom té una oportunitat de passar-s’ho bé durant aquests 
tres dies de celebració, ja que la festa es planteja de mane-
ra que tota mena de públic pugui gaudir de les activitats 
proposades en la programació. Aquests és un dels motius 
pels quals se segueix apostant pels grups més reconeguts, 

ja que la seva música arriba a un ampli sector de gent. No 
obstant això, no es deixen de banda aquells grups que s’han 
convertit en tradició i s’han consolidat com a referents dels 
ideals de la joventut. 

En el cartell del 2017 destacaran els noms de Festucs, Banda 
Bassotti, Lad Cuig, Terrasseta de Preixens, Banda Birju, entre 
d’altres. També comptarem amb una cercavila amb l’enllestit 
Gegant de Viladamat, fet per artesans veïns, i els bastoners 
de Berga. En qüestió a la resta, el cartell seguirà mantenint 
les activitats destinades a la mainada i les respectives del 
diumenge.
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Un primer premi molt treballat
Després de l’èxit que va tenir  la carrossa l’any passat a la rua de l’Escala, 

aquest any va costar molt d’esforç mantenir el mateix nivell. 

Gràcies a un grup de pen-
caires, però, la comissió de 
carnaval Giro de Xarnera de 
Viladamat, juntament amb 
el jovent de l’Escala, aquest 
2017 es va repetir el primer 
premi de carrossa. Amb la 
temàtica de la pel·lícula de 
dibuixos animats buscant la 
Dory, es va construir un pop 
gegant a sobre la carrossa 
envoltat dels peixos de la 
pel·lícula, i la comparsa es 
va disfressar de peix manta, 
un altre dels personatges. 

Aquest any també es va fer 
un esforç des de la comissió 
per organitzar una mica les 
més de cent quaranta per-
sones que formen part de 
la comparsa i es van assa-
jar dos balls que s’anaven 
repetint durant la rua. El 
cap de setmana següent, 
alguns dels participants de 
la comparsa, amb la ma-
teixa carrossa, també van 
anar a la rua de carnaval de 
la Bisbal.  

Carnisseria i Queviures

c/ Nou, 15 - Tel. 972 788 221 - Viladamat
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Els camins, els llocs, els noms
Trepitgem orònims, travessem  hidrònims, assolim

topònims:  la geografia viscuda.

No són camins. Són obres 
d’enginyeria artesana, filigra-
nes que connecten punts es-
tratègics, brodats a les roques, 
fistonats als pendents; són 
escairats, penjats, esqueixats, 
encaixonats, abismats: són els 
camins impossibles. 

Portbou té el capçal esquer-
dat. De les punxegudes Bar-
bes del Boc, per sota la línia 
axil·lar, al Querroig, tot, llevat 
del coll del Suro, és escarpat. 
De mar fins al Pertús, el Piri-
neu més oriental, aquest pe-
tit tram de l’Albera és el més 
fracturat. 

Restes de la torre de senyals  del castell de Querroig. 

En canvi, el sector occidental, les Salines, 
ho és tot ell d’erosionat: sortints rocosos 
i boles granítiques, formacions geològi-
ques que identifiquen el seu relleu de 
lluny estant. Per això se l’anomena tam-
bé la Garrotxa d’Empordà, terra trenca-
da, de mala petja. 

Querroig havia estat un castell medieval 
ja esmentat l’any 981 i edificat en les 
propietats del comte d’Empúries, just 
on conflueixen els termes de Portbou i 
Banyuls de la Marenda. Avui hi veiem les 
restes d’un curiós recinte que seguia la 
forçada forma permesa pel sòl. Encara 
podem observar-hi la que fou torre de 
l’homenatge gràcies a les restes de lloses 
de llicorella, esquistos propis de la zona. 
Miràvem la torre cilíndrica, torre de sen-
yals, alçada en temps posteriors i que ha 
pres protagonisme a l’anterior, quan tres 
visitants aparegueren traginant aparells 
fotogràfics i de mesura per validar la tesi 
segons la qual Querroig, com d’altres to-
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rres a la línia fronterera, ens explicaren, exercí una 
determinada funció durant les tràgiques revoltes 
dels Angelets de la terra, conseqüència del vexa-
tori Tractat dels Pirineus (1659). Sang i mort de 
catalans que, trobats a l’altre costat, no volgueren 
ser francesos. Carregats, els tres visitants, havien 
enfilat, com nosaltres una estona abans, pel pe-
dregós, tortuós i aeri camí impossible. 

L’antic hostal de la Muga és, ara mateix, una ruï-
na menjada pels matollars. Era un edifici aïllat de 
dues plantes construït amb la pedra vermella de 
la zona. Fou imprescindible parada de traginers 
entre el Vallespir i la Garrotxa. La història dels 

El Querroig des del Puig Jordà a les Alberes.

L’Hostal de la Muga en l’actualitat.
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Al fons la silueta retallada del Bassegoda des del Roc Comptador a les Salines.

últims temps de l’hostal va lligada al maquis Quico Sabaté 
–l’anarquista tenia estada prop de Costoja–, i al seu darrer 
viatge. De l’hostal a la petita esglesiola de Sant Corneli de la 
Muga hi ha ben poc tros. Pedres aixecades durant el segle XII 
al mig d’un petit prat arrecerat, mig amagat, bastiren un tem-
ple senzill, humil, d’una sola nau amb absis apuntat a l’interior. 

Res més se’n pot veure. Té la seva gran història: durant els fets 
de la Revolució francesa la gent del Vallespir hi duien, clan-
destinament tapats i embolcallats, els nadons per batejar-los; 
eren temps en què la mort s’enduia molts albats. A ponent 
de Sant Corneli, a l’entrada d’un petit sender desdibuixat 
i ombrívol, un rètol escrit a mà anuncia direcció: Ribelles. 
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El lloc Ribelles havia estat la jurisdicció més nord-occidental 
i la de major extensió annexionada l’any 1846 a l’antic ter-
me de Bassegoda. Aquest terme aplegava també els llocs 
de Corsavell, Lliurona, Pincaró i Sous. Actualment formen 
part del terme d’Albanyà, ara, són empordanesos. A cota 
850 apareix l’església de Sant Julià de Ribelles. Quin romà-
nic més bonic, rural i modest!! Tan soliua enmig del sever 
muntanyam, només el refilar dels ocells, silenci melòdic, 
ablania la desemparança. Consagrada el 947, Sant Julià 
fou edificada sobre un prat en pendent, la porta dovellada 
i fermada amb antic forrellat ens permeté veure una planta 
rectangular, d’una sola nau coberta amb volta apuntada i 
absis semicircular a la capçalera encarada a llevant. Cam-
panar d’espadanya amb teuladeta a dues aigües. És tot el 
que podem observar-hi després dels treballs de restaura-
ció del 1986. La serra de Banyadors separa Sant Julià del 
Bassegoda. L’estampa perfilada del puig, sempre omnipre-
sent, emfasitza la complexitat orogràfica de la zona: re-
lleixos d’altes cingleres, afuats cairells  d’espadats, avencs 
i timberes i clotades espesses que fan basarda. Decidim 
tornar a l’hostal de la Muga per la pista forestal: el co-
rriol d’anada, faldejant la Creu de Ferro i la Creu de Fusta, 

Sant Julià de Ribelles, romànic entre la Muga i Bassegoda. 

esquiu i perdedor, clapat 
de xaragalls, ara en fon-
dal, ara en penjada i sem-
pre escanyat pels vessants 
massa inclinats el fan camí 
impossible d’un sol viatge. 

L’Albert Bardals i la Coralí, 
pubilla del molí de Ba-
lasch, es troben a l’aplec 
dels francesos a Sant 
Aniol d’Aguja. Encara no 
s’han dit que s’estimen. 
Després de la missa i el 
dinar, comença el ball 
dels fadrins. Són en plena 
engrescada quan senten 
crits i la música s’atura. 
Tots albiren els temibles 
trabucaires: alçant el cap 
i mirant a la cornisa de la 
immensa cinglera que en-
volta la vall, se veia una 
filera d’homes armats, 
seguint el camí de Ribe-
lles que voreja l’espadat... 
És una història d’amor, 

d’odi i de sang en les muntanyes de l’Alta Garrotxa ocu-
pades pels bandolers després de la primera carlinada. El 
recorregut per la muntanya feréstega del protagonista de 
La Punyalada és també el recorregut de la seva ànima 
convulsa. Un viatge iniciàtic. Marià Vayreda i Vila-Aba-
dal (1853-1903) no va veure publicada la gran novel·la 
d’aquestes muntanyes, va morir poc temps abans quan 
encara no havia fet els cinquanta anys. 

Els camins i els llocs i els seus noms. I la història que hem 
construït que amara la geografia. Que n’és el testimoni. 

També per a nosaltres, els caminants, tots els camins duen 
a casa. (H. Hesse).

MARIA TERESA CROS
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La vinya en la dermocosmètica
Cada dia més, preferim els principis actius naturals i respectuosos amb 

el medi ambient per cuidar-nos. La vinya, en aquest cas, conté unes propietats 
úniques i actives per a la nostra pell. 

S’ha comprovat que les vinyes poden viure fins i tot cent 
anys a causa d’un compost que sintetitzen anomenat Res-
veratrol, que les protegeix i les regenera.

Amb els extractes de la vinya s’han formulat productes cos-
mètics amb molta força vital per cuidar la nostra pell, sigui 
quina sigui la seva necessitat.

Els principis actius més importants de la vinya són els se-
güents:

El Resveratrol és una molècula proce-
dent del sarment que actua sobre les 
fibres del col·lagen i de l’elastina de la 
pell per produir una acció reestructu-
rant profunda i, per tant, té un efecte 
antiarrugues.

La Viniferina, extracte natural de la 
sàvia de la vinya, és seixanta-dues vega-
des més eficaç que la vitamina C i actua 
difuminant tot tipus de taques pigmen-
tàries del rostre i de les mans; en aquest 
cas l’efecte és resplendor i antitaques.

Els Polifenols de llavors de raïm són 
els antioxidants més potents del món 
vegetal, neutralitzen els radicals lliu-
res (UV, contaminació, estrès…) res-
ponsables del 80% de l’envelliment 
cutani: són antioxidants i antienvelli-
ment.

Aigua biològica de raïm: L’aigua de 
pluja, filtrada per la terra i enriquida 
amb els seus nutrients és absorbida a 
través dels sarments i passant per les 
fulles arriba al raïm. Té propietats nu-
tritives, hidratants i reparadores.

La flor de la vinya només està oberta uns dies al juny i la 
seva eclosió anuncia el començament de la verema, cent 
deu dies més tard el seu perfum és delicat i suau.

Aquests productes cosmètics 
ofereixen seguretat, 

confiança i innovació; estan aprovats 
clínicament per determinar la seva 

innocuïtat i eficàcia

MARIA LLUÏSA FALGUERA
CARME MASDEVALL
OLGA KLEIMENOVA
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Donació de sang
Els organitzadors de la campanya de donació de sang, 

que es va fer el passat 23 de gener, ens han fet saber 

que enguany la donació de sang a Viladamat ha com-

portat vint-i-un oferiments i s’han recollit divuit bosses 

de sang.

Moltes gràcies, en nom del Banc de Sang i Teixits i 

de l’Associació de Donants, a tothom qui ha participat 

en aquesta campanya. La vostra aportació ha ajudat a 

augmentar les reserves de sang i, consegüentment, a 

contribuir a salvar vides. 
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Caravan 
Viladamat

Ctra. Viladamat - L’Escala  ·  17137 Viladamat
Tel.: 972 788 625
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La teràpia crani sacral 
del Dr. John E. Upledger

Fa anys que em dedico al món de les teràpies complementàries; una de les eines que 
més utilitzo dintre del meu treball com a professional és la teràpia crani sacral.

Es basa amb el principi del ritme res-
piratori primari del líquid cefaloraqui-
di. Aquest moviment gairebé imper-
ceptible es pot detectar en qualsevol 
zona del cos, el crani, el sacre i pelvis, 
columna vertebral, cames, braços i 
espatlles, i òrgans de manera que si 
una part del cos té aquest moviment 
alterat, lent o imperceptible, podem 
diagnosticar una lesió osteopàtica, 
sigui a escala visceral o estructural i 
emocional. 

He utilitzat la teràpia crani sacral molts 
anys i he comprovat que les persones 
que reben tractament han millorat 
força de malalties cròniques, se sen-
ten millor i més alliberats de tensions 
i dolors, prenen menys medicaments 
analgèsics i se senten, en general, més 
vitals i enèrgics.

JOSEP M. TORRES ROS
Spinòleg i Terapeuta Crani Sacral 

i Harmonització Energètica
www.nexesalut.es 

En molts casos ha calgut una 
sola sessió per alliberar memòries 
traumàtiques que d’alguna ma-
nera estaven enquistades i el cos 
no tenia recursos per sanar o res-
tablir.

La teràpia crani sacral és reco-
manable per complementar pro-
cessos de rehabilitació, també 
durant l’embaràs, després del 
part per ajudar als teixits i al cos 
a recuperar-se, per als acabats 
de néixer en parts complicats o 
quan una  persona ha patit un 
accident, trauma o una malaltia.
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» Braç de gitano
PREPARACIÓ

Se separen les clares dels rovells i es mun-

ten les clares a punt de neu. A continua-

ció, cal barrejar bé els rovells amb el sucre, 

afegir-hi la vainilla, la farina i el llevat. Es 

remena fins que quedi ben barrejat. Segui-

dament, s’hi afegeix les clares remenant 

molt suaument. En una llauna del forn 

posem un paper vegetal ben untat amb 

mantega, li tirem la pasta i l’escampem 

bé perquè quedi ben planera. La posem al 

forn calent a 170 graus aproximadament i 

la deixem coure 8 o 10 minuts. Cal vigilar, 

segons el forn.

El retirem del forn i l’abocarem sobre un 

drap de cuina humit, traurem el paper i 

l’enrotllarem amb el mateix drap. El deixa-

rem refredar i ja el podrem farcir del que 

vulguem: nata, crema, xocolata...

INGREDIENTS

• 3 ous

• 3 cullerades de farina

• 3 cullerades de sucre

• 1 culleradeta de vainilla

• 1 culleradeta de llevat 

   en pols

» Pollastre amb bolets

PREPARACIÓ

Poseu la cassola al foc amb l’oli, sal al po-
llastre i, tot seguit, a la cassola juntament 
amb la ceba, els alls i la tomata. Anem re-
girant el pollastre fins que estigui rossejat. 
Aleshores, afegirem el conyac i taparem la 
cassola fins que s’hagi evaporat. 

A continuació tirem els bolets i remenem 
durant dos minuts aproximadament i afe-
gim aigua calenta que cobreixi el pollastre.

Ho deixem coure i quan falti poc per ser 
cuit tirarem la picada i ho deixarem fins 
que estigui al nostre gust.

INGREDIENTS

• 1 pollastre tallat petit
• 600 grams de bolets
• 1 ceba mitjana
• 1 cabeça d’alls
• 1 tomata mitjana
• Oli i sal

• 1 raig de conyac 

PER A LA PICADA

• Ametlles torrades o crues
• 1 llesca petita de pa fregit
• Alls cuits que haurem retirat 
  de la cassola

MARIA RIEMBAU

Bon profit i que vagi de gust!
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