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En llenguatge de conte, l’Ovidi narra com una fera molt perillosa, el
poble, s’ha escapat de la seva cel·la i posa en perill l’ordre establert. En
ocupar els carrers que li són negats, la bèstia només vol reivindicar els
seus drets de manera pacífica, manifestant-se. Però el poder vigent no
està disposat a deixar-la parlar i desplega tots els mecanismes repressius
per tornar-la “al lloc que li correspon”:
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Per ordre de l’alcalde
es fa saber a tothom
que una fera ferotge
del parc s’escaparà.

Jo que no tinc ni casa,
ni cotxe, ni un carret
em vaig trobar aquell dia
la fera en el carrer.

Com són molts i ella és sola,
no pot i me l’estoven.
I emprenyats per la feina,
a la gàbia me la tornen.

Es prega a les senyores
compren força aliments
i no surten de casa
fins que torne el “bon temps”.

Tremolant i mig mort:
–Ai Déu, redéu, la fera!
I en veure’m tan fotut
em va dir molt planera:

Per ordre de l’alcalde
es fa saber tothom
que la fera ferotge
ja no ens treurà la son.

Tot el que tinga cotxe
que fota el camp corrent,
i se’n vaja a la platja,
a la torre o als hotels.

–Xicot, per què tremoles?
Jo no te’n menjaré.
–I doncs, per què t’escapes
del lloc que tens marcat?

I gràcies a la força
no ha passat res de nou,
tot és normal i “maco”
i el poble resta en pau.

L’alcalde s’encarrega,
fent ús dels seus poders,
de la fera ferotge
deixar-la sense dents.

–Vull parlar amb l’alcalde
i dir-li que tinc fam,
que la gàbia és petita,
jo necessite espai.

El que això no acompleixca
que no es queixe després
si per culpa la fera
ell rep algun torment.

Els guàrdies que la veuen
la volen atacar,
la fera es defensa,
no la deixen parlar.

Estiu 2019

Bona
Festa Major
a tothom!
EQUIP DE GOVERN
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Activitats

Dinamització d’adults
Una temporada més, hem ofert activitats per a
les viladamatenques i viladamatencs majors de seixanta anys.
Cada dilluns a la tarda ens reunim al Centre Cívic (local de
sota l’oficina de l’Ajuntament) i gaudim d’una agradable estona mentre fem diversos tallers. Enguany se n’han fet de
memòria, dinàmiques de grup, gimnàstica, projeccions de
documentals i debats de diverses temàtiques.
Com a novetat, aquest curs hem fet algunes excursions molt
interessants. Hem visitat l’Alfolí de la Sal, el Museu de la
Mediterrània i el Castell de Gala-Dalí. De cara a l’any vinent,
tenim programades propostes tant o més engrescadores.
Es tracta d’una activitat pensada amb l’única intenció de fer
passar una bona estona als participants i de compartir un
temps amè amb els veïns. Cadascú va al seu ritme i l’únic
requisit és un somriure. Tot sovint, alternem les estones de
feina i activitats (dossiers amb exercicis, activitats sorgides
de les dinàmiques, etc.) amb estones més lliures dedicades
únicament a “fer safareig”.
Comptem amb un grup consolidat d’unes deu-dotze persones que vénen habitualment i a les quals volem agrair la
seva constància i el seu compromís, però, sobretot, la seva
energia, les seves ganes de participar i les aportacions noves

que ens fan arribar. És molt gratificant rebre aquesta resposta tan positiva dels que hi participen.
I seguint la dita catalana “com més serem, més riurem”,
aprofitem l’ocasió per convidar-vos a formar part d’aquest
espai.
Gràcies a totes i tots els que ens heu acompanyat durant
aquest curs, esperem seguir comptant amb la vostra companyia la temporada que ve!
Que gaudiu molt de l’estiu i fins al setembre!
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Activitats

Espai Jove i Casal d’Estiu
L’Espai Jove de Viladamat vol ser un punt de trobada per als joves del poble per tal de
donar resposta a la seva demanda d’activitats d’oci i lleure sense haver de sortir del poble.
Tot i que som conscients que molts dels joves del poble ja
fan alguna activitat extraescolar (esports, idiomes, arts, etc.),
volem intentar oferir alguna cosa diferent del que poden
trobar realitzant aquestes activitats; alguna cosa que els
arreli al poble i que inculqui l’esperit associatiu i participatiu
que tant present és al poble de Viladamat. En aquest sentit,
hem ofert un ampli ventall d’activitats, des de sortides amb
bicicleta, Syjump, berenades, tardes d’esports, tallers, tardes
de cinema, sopars, excursions a la muntanya i a la platja o,
simplement, “quedades” per xerrar i passar l’estona.

Estiu 2019

Aquest estiu hem apostat amb més força que mai per
aquestes activitats i hem ofert, per primera vegada, un casal d’estiu pensat únicament i exclusivament per als joves.
Oferim sortides, activitats nàutiques, acampades, intercanvi
amb joves de pobles propers, caminades, bicicletades, etc.
sense oblidar la part més educativa, amb algun taller i alguna xerrada sobre els temes que poden preocupar o interessar a les noies i nois d’aquestes edats. Tenim la ferma intenció de donar continuïtat durant tot l’any a aquest projecte.
Us animem a participar-hi!
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Biblioteca
Aquest curs hem renovat l’oferta lúdica de la biblioteca municipal. Els dijous a la tarda hem fet
activitats diverses amb la intenció que les nenes
i els nens de l’escola del poble vegin la biblioteca com a un espai a on a més a més de trobarhi llibres, s’hi poden passar estones divertides.
Aquesta iniciativa ha anat de menys a més i es
pot considerar que ha quallat.
De cara al curs vinent estem treballant en propostes molt engrescadores que de ben segur
faran passar als que vinguin una bona estona!
Us hi esperem!

Casal infantil
Aquest any, el casal d’estiu, pensat per a nenes i nens de tres a dotze anys,
ha estat un èxit d’assistència.
Hem apostat per oferir activitats de relació amb l’entorn, tant físic com cultural i
també, seguint la línia de la ZER, interactuant amb casals de pobles veïns. De fet,
un dels punts forts d’aquest estiu serà
l’agermanament amb algun poble de la rodalia per fer activitats conjuntes i fomentar
la relació entre els infants de pobles veïns
que, segurament, en un futur coincidiran,
sigui a l’institut o en altres àmbits.
Volem un casal local on tot allò que relaciona amb el poble i la seva gent tingui
especial rellevància. Els espais naturals
de l’entorn seran especialment impor-

tants a l’hora de programar les sortides,
com també la col·laboració d’entitats locals, com per exemple la Colla Gegantera, que de ben segur la farem participar
d’aquest projecte.
No oblidem mai l’objectiu principal del
casal, que és que les nenes i nens gaudeixin de l’estiu i es relacionin amb els
seus companys, de manera que oferim
sortides, gimcanes, acampades, tallers,
jocs d’aigua, etc. Són activitats que
l’equip encarregat de gestionar el casal
ha preparat amb molta il·lusió i ganes
de fer-ho passar molt bé a tothom!

No volem acabar aquest escrit sense
fer-vos partícips d’una gran aposta
d’aquest any: que el nombre més
gran possible de veïns de Viladamat
participi del Play-Back de cloenda del
casal. Si encara no us hi heu inscrit,
us animem a formar un grup i preparar una actuació per interpretar-la
al Play-Back a finals d’agost. Pot ser
molt divertit veure mames i papes,
membres d’associacions o fins i tot
els membres de l’Ajuntament a dalt
de l’escenari!
Us hi esperem!!
Carnisseria i Queviures

c/ Nou, 15 - Tel. 972 788 221 - Viladamat
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Xerrada-debat “El procés constituent, l’eina per
construir la República” (26/07/2018)
El dijous previ a la Festa Major es va realitzar, a l’Ateneu Popular Sebastià Salellas, una xerrada-debat amb la participació de
Gabriela Serra, mestra, activista social i exdiputada de la CUP;
Lluís Llach, cantautor, exdiputat de Junts pel Sí i president de
la Comissió del Procés Constituent i Arcadi Oliveras, economista, activista social i president de la fundació Justícia i Pau.
Aquest acte va aixecar una gran expectació. La sala estava
plena de gom a gom amb molta gent de peu i d’altra que el
va seguir des de l’exterior de la sala.
Mentre que Gabriela Serra i Arcadi Oliveras incidien en afirmar i proposar que la nova República s’havia de dotar, perquè
tingués sentit, d’unes polítiques més socials, democràtiques
i justes, Lluís Llach –que també coincidia plenament amb
aquesta proposta– va insistir a dir que en moments excepcionals calen mesures excepcionals i, per tant, cal una major
unitat estratègica i d’acció. Després dels tres parlaments es
va realitzar un interessant i ric debat entre tots els assistents.

11 de setembre (11/09/2018)
El dia 11 de setembre, Diada Nacional
de Catalunya, continua sent un acte
molt reivindicatiu a causa de la complexitat de la situació política que vivim a
Catalunya.
A Viladamat, celebrem la Diada pujant
al Puig Segalar, on ens trobem amb gent
d’Albons, la Tallada, les Olives, Garrigoles i Verges. Compartim l’esmorzar
gaudint de la meravellosa vista que ens
ofereix l’entorn. A la tornada, en arribar a la plaça de l’1 d’octubre, es llegeix
un manifest i, qui ho desitja, té temps
d’arribar als actes que s’organitzen
arreu de Catalunya.

Estiu 2019
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Activitats
Presentació del documental
Dixan (22/09/2018)

Inauguració plaça de
l’1 d’Octubre (01/10/2018)

La visualització d’aquest documental de denúncia social sobre un fet que en el seu moment va tenir un seguiment
mediàtic important, demostra l’esperit social i reivindicatiu
del poble de Viladamat. El documental va ser presentat per
l’entitat “Brigada de Solidaritat amb Palestina” que uns dies
més tard realitzaria un viatge de caràcter humanitari a Palestina. Benet Salellas, Erik Estany i Silvia Rispau, de l’equip del
documental, ens varen acompanyar durant l’acte.

El Centre Cívic de Viladamat va ser seu electoral del Referèndum de l’1 d’Octubre de 2017. Per commemorar aquesta
data, la que fins ara era la plaça de la Vila, passa a anomenar-se plaça de l’1 d’Octubre. El canvi de nom mostra, una
vegada més, el compromís del poble amb la reivindicació de
la proclamació de la República Catalana.

Pintada de l’antic dipòsit
d’aigua (17/11/2018)
Seguint amb els actes reivindicatius promoguts per entitats
del municipi, es va pintar l’antic dipòsit d’aigua. L’ANC i el
CDR de Viladamat varen organitzar un acte, que va consistir
a pintar el dipòsit de color groc i escriure les paraules Llibertat i Freedoom. Seguidament, vàrem compartir un esmorzar
solidari a favor de les preses i presos polítics.

Festa Major d’Hivern
(7 i 8/12/2018)
Hem celebrat la festa d’hivern amb diferents actes com un
sopar popular i música de grups novells a la nit; l’endemà al
matí, sardanes, un vermut a la plaça de l’Església, ball dels
Gegants de Viladamat amb l’acompanyament de la Colla
Gegantera i Grallera i a la tarda ball al Local Social. Entre
tots fem possible que la cultura tradicional catalana continuï
arrelada al nostre poble.
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Mostra de dibuix infantil
(29/12/2018)
Les vacances de Nadal són un moment propici per fer activitats
pensades per als més petits de casa. Aquest any hem volgut
recuperar la mostra de dibuix infantil, per tal que les nenes i els
nens del poble puguin mostrar les seves habilitats artístiques.
La resposta dels infants del poble va ser molt bona i l’exposició
dels dibuixos al Centre Cívic va ser molt interessant!

Visita del Patge Reial
(3/01/2019)

Presentació del llibre
de Lluc Salellas “Sebastià
Salellas, advocat
i activista” (2/02/2019)
En Lluc Salellas, el passat mes de febrer, va presentar a
l’Ateneu Sebastià Salellas el seu últim llibre. Va ser un acte
emotiu recordant la figura activista del seu pare i, a la vegada,
es va relacionar els articles que havia publicat en Tià Salellas
a diversos mitjans de comunicació, amb l’actualitat política
del moment. En Tià continua sent un referent polític que ens
ajuda a interpretar les claus de l’actual escenari polític i social.

Un dels actes més esperats per als nens i nenes del poble
és la visita del Patge Reial. Un patge enviat per ses Majestats els Reis Mags de l’Orient arriba anualment a Viladamat
i la mainada aprofita per parlar amb ell i donar-li en mà la
seva carta. Seguidament, tots els assistents estan convidats
a coca de pa amb xocolata calenta. Es tracta d’una activitat
que tant les mares i els pares com els més petits la gaudeixen
i sempre hi participen amb moltes ganes!

Cavalcada dels Reis d’Orient (5/01/2019)
L’acte que més il·lusió genera entre la mainada
és l’arribada dels Reis d’Orient. Els rebem amb
tots els honors i els acompanyem amb una cercavila fins a la plaça de l’Església.
Escoltem atentament els seus discursos i, un cop
repartits els caramels i els contes, comencen a
repartir regals a totes les cases del poble.

Estiu 2019

9

Activitats
Carnaval (09/03/2019)
Aquest any el carnaval infantil de Viladamat ha comptat
amb una elevada assistència. Vam iniciar la tarda amb una
cercavila pels carrers del poble amb la participació de la Colla Gegantera i Grallera de Viladamat. Seguidament, al Local Social, ens esperava un espectacle infantil a càrrec de la
companyia ClinClonClown i, finalment, xocolata i coca de
pa per a tothom. És una festa molt divertida que agrada tant
a petits com a grans!

Acte contra la violència masclista (16/03/2019)
Davant el menysteniment de la xacra social més letal i violenta que patim les dones, no podem permetre cap bri de
sospita. Tenim la força de la veritat, el coneixement fruit de
la recerca empírica per desmuntar aquestes aberracions
que només cerquen impedir
l’enderrocament del sistema
de desigualtat que oprimeix
més de la meitat de la població. (Alba Alfageme).
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A l’acte hi van participar persones expertes relacionades amb
la xacra social que pateixen moltes dones del país: la violència
de gènere. Aquesta taula està composta per: Mireia Casellas,
psicòloga; Elisenda Franco, educadora
social del SIAD del CCAE; David Viudez,
capital del Grup d’atenció a la Víctima
del cos de Mossos d’Esquadra de Roser; Eva Beneït, advocada del SIAD de
l’Ajuntament de Girona; i, Fina Surina,
coordinadora de l’ICD de Girona.
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Activitats
Calçotada (24/03/2019)

Brunyolada (20/04/2019)

Un altre any fent de la plaça del poble espai de trobada i
reunió. Més de cent persones de Viladamat i pobles veïns
vam estar gairebé tot el dia fent tertúlia entre les brases, els
calçots i les botifarres. És un goig organitzar un dinar i veure
com tothom gaudeix del dia i la companyia.

La tradicional Brunyolada de Setmana Santa ha comptat
aquest any amb catorze participants, dividits, com sempre,
en tres categories: brunyolaire novell, brunyolaire expert i
brunyolaire innovador. Tothom qui ho desitja pot venir a
presentar els seus brunyols, o bé només venir a tastar-los i
després votar pel que més li ha agradat.

Aquest any ha estat any d’eleccions, però malgrat això,
l’assemblea de la CUP de Viladamat ha sobreposat les necessitats que poden tenir els presos a les despeses de campanya. Així que es va decidir que enguany els beneficis de la
calçotada serien per a les persones amb represàlies. Això va
fer que vingués més gent que mai, i vam omplir tota la plaça.
D’entrada volíem fer arribar els diners a l’Anna Gabriel, però
ella mateixa ens va dir que en aquell moment no li feien falta,
que ja estava treballant a Ginebra i que els enviéssim a algú
que els pogués necessitar més, la qual cosa sorprèn i alhora
l’honra. Així que aquest any els guanys de la calçotada s’han
enviat a la campanya antirepressiva “Ni una més”.

Aquest any hem tingut els següents guanyadors i guanyadores:

Rodant fins a la República
(29/03/2019)

Brunyolaire innovador: Gerard Casellas
Brunyolaire novella: Gina Casellas
Brunyolaire experta: Isabel Caritg
Us animem a participar en la pròxima edició!

En Jordi Puig fa ruta amb cadira de rodes per diferents pobles dels Països Catalans. “Rodant fins a la República” és la
seva aportació per les llibertats d’aquest país. Vam donar-li
la benvinguda a l’Ajuntament, desitjant que el seu esforç
tingui el fruit esperat.

Estiu 2019

11

Activitats
Neteja de les fonts

Homenatge a la Gent Gran

(27/04/2019)

(05/05/2019)

La neteja de les fonts té l’objectiu de mantenir net l’entorn
de les fonts del terme municipal de Viladamat. La font de
l’Ermedà i la font de Palauborrell necessiten ser desbrossades
almenys un cop l’any, ja que si bé no és habitual trobar-hi
deixalles, és del tot necessari fer una buidada de vegetació silvestre. Aquest any hi han participat una vintena de persones.

L’Homenatge a la Gent Gran és una festa que vol reconèixer
la importància que té aquest col·lectiu per a tots nosaltres.
Es va iniciar la festa amb una benvinguda als cent quinze homenatjats i a continuació hi va haver una actuació musical a
càrrec del duet tenora-acordió format per Jordi Molina i Pere
Pau Ximenis. Seguidament, el tradicional piscolabis i dinar al
Local Social. Els alumnes de l’Escola Puig Segalar van homenatjar la gent gran amb unes paraules i un petit regal de celebració. A mitja tarda vam gaudir de l’obra de teatre “Ens ha
caigut la sogra” a càrrec de la companyia Tequatre. Com a fet
diferencial d’altres edicions, vam visitar l’escola que aquest
any ha estrenat aules noves.

Agermanament amb Berriatua (10,11 i 12/05/2019)
Hem tornat a anar a Berriatua, poble agermanat amb Viladamat, i hem participat dels actes de la seva Festa Major.
Hi vam arribar el divendres i ens esperaven amb un acte de
benvinguda. El dissabte vam participar en el concurs de paelles d’arròs de les diferents “quadrillas” i vam gaudir de tots
actes culturals i lúdics que hi havia programats.
Esperem els amics de Berriatua a la nostra Festa Major!
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Dia del medi ambient

Fira del vermut

(02/06/2019)

(22/06/2019)

Amb motiu de la celebració del dia mundial del medi ambient, una bona colla de veïns i veïnes vam aprofitar per pujar
a peu a la font de Palauborrell. Vam compartir el dinar i la
natura tot respectant l’entorn.

Aquest passat 22 de juny es van aplegar més de sis-centes
persones a la plaça de l’1 d’octubre. A més de poder gaudir
de diversos tipus de vermuts es podia degustar tapes elaborades per entitats, comerços i associacions del poble i de comerciants de proximitat. A la tarda hi va haver tallers de vermut i
d’herbes aromàtiques, concerts i mostra de gegants i grallers
del nostre poble i de Vilaür i Palau de Santa Eulàlia. Per acabar, la Colla Gegantera i Grallera de Viladamat va organitzar
un sopar popular de botifarra amb mongetes.

Sant Joan (23/06/2019)
La Flama del Canigó, símbol de pervivència de la cultura catalana,
va arribar a mitja tarda a Viladamat. Trobada emotiva amb els portadors de la flama des de la Catalunya Nord, recordant les paraules
de la Presidenta del Parlament Català, Carme Forcadell, injustament empresonada.

Al vespre, encesa de la foguera amb la Flama del Canigó amb la presència de molts veïns i veïnes i celebració de la nit de Sant Joan amb coca i cava per
a tothom. S’acaba la nit amb un sopar popular a la
plaça de l’1 d’Octubre.

Estiu 2019
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Entrevista
Benvolguts amics i amigues, un any més i la Festa Major del nostre poble ens convida a la
participació per ser-hi presents i gaudir d’uns dies de rauxa.
Aquest any en aquesta revista us donem a conèixer la tasca educativa que durant gairebé
vint anys ha dut a terme en el nostre poble Miquel Payaró Pagès, director i mestre de la
nostra escola Puig Segalar.

Miquel Payaró

«Si una escola no és poble,
no és escola.»
Marta Mata
Quina ha sigut la vostra trajectòria professional fins al
dia d’avui?
Vaig començar en un internat, El Collel, durant quatre anys.
Llavors vaig passar a la pública a Cadaqués. Vaig estar-m’hi
mig curs fent una substitució. L’altra part del curs vaig anar
a la Bisbal, també amb una substitució. Després vaig anar
a Palafrugell, tres cursos i, tot seguit, a l’escola Guillem de
Montgrí a Torroella, a on hi vaig passar dotze cursos. Llavors
ja vaig venir aquí, a Viladamat, entre el 1999 i 2000. Estava
segur que m’hi quedaria i ja fa quasi vint anys.

Quan i on vàreu néixer?
Vaig néixer el 27 de juliol de 1957, a la Tallada d’Empordà.
Casat i pare de...
Dos fills, fill i filla...
Quins són els vostres estudis?
Vaig cursar la primària i part del batxillerat a la Tallada, el
vaig acabar a Verges i després vaig anar a Girona a estudiar
el batxillerat superior, a on també vaig fer els estudis de magisteri.
Què és el que us va motivar a ser mestre?
Jo crec que quan vaig pensar en la carrera de mestre, tampoc sé si ho tenia massa clar que volia ser-ho. Jo en aquells
moments estava fent educació del lleure amb el servei de
colònies de vacances i fent casals tractant amb mainada i
joves. Segurament, això va ser el que em va motivar més. Em
sentia a gust amb aquest tipus de feina i em semblava que
allò que feia ho feia bé. Així doncs, vaig dir, la continuació és
fer de mestre treballant amb criatures i joves. Tampoc estic
ben bé segur de què era això. Ara, un cop hi vaig ser pel
mig, em vaig convèncer que sí, que havia fet una bona tria.
Quan vaig començar a fer de mestre, allò ja va ser definitiu i
vaig dir: vaig triar bé, no m’he equivocat.
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Algunes experiències que us hagin marcat en el transcurs dels vostres anys d’ensenyament?
El fet que hi hagi el secretariat d’escola rural m’ha permès
tenir contacte amb mestres de moltes escoles de poble i
conèixer els seus projectes i maneres de fer. Tot això m’ha
portat experiències interessants.
Aquí som quatre mestres, afegint la ZER. Per a mi és sorprenent la cohesió que tenim amb l’altra gent de la ZER Tramuntana, crec que és potent. La ZER Tramuntana són les
escoles de Ventalló, Vilamacolum i Viladamat. En aquests
moments la cohesió que tenim nosaltres és el claustre de
mestres. Creiem en el projecte que ens hem proposat, crec
que és molt potent i ens avenim molt. Amb l’equip actual
que hi ha a la ZER, marxaré molt tranquil.
Què us emporteu de positiu de cada lloc on heu estat
treballant?
De quan vaig estar al Collel, vaig saber de quina manera
posar-me en la classe, com funcionava una escola. Era la primera vegada que vaig tenir contacte amb el món educatiu.
Vaig aprendre a fer de mestre i a tractar amb la mainada.
De Torroella de Montgrí em vaig emportar i em van ensenyar
que ser mestre, no és ser mestre només a l’aula i amb el teu
grup d’alumnes, sinó que hi ha una cosa superior a tot això,
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que és tota l’escola. Això em va fer decidir a formar part de
l’equip directiu, per poder establir projectes d’escola.
I d’aquí a Viladamat, a la ZER Tramuntana, a part de l’aula
de l’escola hi ha una altra cosa que se’n diu país, que és
pensar a escala global. Sóc el coordinador del secretariat
d’Escola Rural de Catalunya, qui gestiona totes les escoles i
les ZER. Això m’ha donat l’oportunitat de formar part de la
Federació de Moviments d’Acció Pedagògica. Si no hagués
format part de la ZER Tramuntana, això no ho hauria tingut
mai. El secretariat d’Escola Rural m’ha donat el coneixement
per pensar en l’educació del país.
Viladamat m’ha enganxat. Una escola rural té una cosa, o
t’enganxa o marxes, o l’entens o no l’entens.
Jo diria que teniu passió per l’escola rural
Sí. Això és així. Dels mestres que vaig tenir quan era petit,
tot i la situació d’aquells anys, perquè estic parlant dels anys
seixanta o setanta, a on a les aules hi podia haver uns trenta
o quaranta nens, que n’hi havia que feien primària, altres
comerç, altres batxillerat... pensava, com s’ho podien fer
aquests mestres, que treballaven fins a les vuit del vespre?
Això sempre ho he tingut present i per aquest motiu he acabat sent mestre d’una escola rural.
Com valores l’ensenyament a Catalunya?
Està molt més endavant que no pas altres llocs de la resta
d’Espanya. Però hi ha bastants coses a millorar. No és un
mal sistema la forma com ho tenim muntat amb les polítiques que s’han fet, que les direccions dels centres tinguin un
grau d’autonomia per crear projectes que defineixin la línia
d’aquella escola. Això està bé. Així i tot, no hem aconseguit
avançar en tot. Per exemple, es marquen moltes diferències
entre el que es duu a terme a les escoles primàries i el que es
fa a l’institut. Trobo aberrant que els nens d’institut arribin a
les tres de la tarda i encara hagin de dinar.
I en els pobles rurals?
Tenim un avantatge, que és que tenim pocs nens a la classe,
la qual cosa et permet fer unes activitats i un aprenentatge
més individualitzats. Una altra cosa que tenim bona és el
diferent rang d’edats en una mateixa classe. La interrelació
i els aprenentatges que es fan conjuntament són molt més
potents. Això és el que té de bo una escola rural a diferència
d’altres. L’escola rural és un model d’escola.
Tot i que hi ha escoles de poble fantàstiques i d’altres que
funcionen amb un model més clàssic, sempre he dit que
l’escola rural és la joia de la corona del sistema educatiu i,
per tant, les joies són cares, el que vol dir que es necessiten
més pressupostos.

Estiu 2019

Una de les millors decisions que vaig
prendre va ser el dia que vaig dir:
vull ser mestre d’una escola rural
Hi ha una dita que diu que un poble sense escola és
com un test sense flors!
Sí. L’escola dóna vida al poble, indubtablement. A més, si
aquesta escola participa en la vida del poble, farà que els
nens i les nenes, que seran els futurs adults del mateix poble, tiraran endavant i tindran arrelament. Un poble que es
quedi sense escola és un poble mort. I jo dic que també sense bar, llavors ja està sentenciat. L’escola és un puntal perquè
tingui vida el poble: sentir els crits dels nens a l’hora del pati
o que corrin per aquí en bicicleta. Quan vaig començar a Viladamat eren dotze nens. Ara en són quaranta-vuit. Està bé.
Creieu que les administracions destinen prou diners a
les escoles o a l’ensenyament?
Crec que sí, que en destinen molts. Però fins que aquests
governs no vegin la importància del sistema educatiu per
una societat millor i no hi destinin els recursos necessaris, i
que per a ells sigui més important la despesa militar que no
pas la sanitària i l’educativa, no anem bé. No dic que anem
malament, menys quan s’està fent una escola nova. Però tot
el mobiliari que tenim està comprat a l’IKEA. Sort dels pares
de l’AMPA, perquè tot això hauria de venir d’Ensenyament.
Indubtablement, s’hi haurien de destinar més recursos.
Les AMPA escolars són de gran ajut amb la col·laboració
dels mestres per al desenvolupament de les escoles?
Sí. En el nostre cas, i en el cas de les escoles petites, són una
gran ajuda. Potser de vegades el que esperem de l’AMPA
es limita molt a una ajuda econòmica, com, per exemple,
el que ha invertit en l’escola nova: cortines, armaris... Però
l’AMPA hi ha de ser i hi és per a moltes altres qüestions. Per
això té la representació en el Consell Escolar.

15

Entrevista
Perquè nosaltres podem justificar el que fem i ells que puguin dir la seva. L’altra cosa, i és una de les que m’enorgulleix
més en el cas de l’escola de Viladamat, és haver pogut tenir
l’AMPA i poder desenvolupar tota una colla d’activitats aquí
al poble, sempre hi són al darrere. En les marxes populars,
en les arrosades, quan és Sant Jordi, aquestes activitats hi
són perquè hi és l’AMPA.
L’AMPA és un altre puntal de l’escola i quan dic que l’escola
havia de ser una mica pal de paller de la dinamització cultural del poble, ho dic perquè s’aconsegueix amb una relació
molt estreta entre l’escola i l’AMPA.
Estic molt satisfet de l’AMPA i de l’escola de Viladamat i,
possiblement, si no fos per l’AMPA, no hi hauria menjador i
sense menjador no hi hauria escola. Imaginem la importància que té i sabem quant l’hem de tenir en compte.
Dels vostres començaments com a mestre, quina transformació han tingut les escoles rurals?
Sí, han fet transformació. Quan jo vaig començar a fer de
mestre, en moments determinats va haver-hi una política
de “concentracions escolars”, que vol dir que tancaven les
escoles de diferents pobles per fer anar els nens a una escola comarcal. En aquests pobles no hi havia vida. Quan veig
tota la vida que hi ha a Viladamat sé que no tot serà fruit
de l’escola... però... Molta gent és de l’AMPA i són part de
l’escola.
Els mestres, abans es trobaven sols. Cadascú a la seva escola, al seu poble, tot i que tenien la necessitat de comunicarse amb els pobles veïns. D’aquesta necessitat va néixer el
que se’n diu les ZER, zones escolars rurals, i això sí que per a
mi va ser una innovació en el sistema educatiu d’aquest país.
El fet que els pobles petits, molt pròxims territorialment, decidissin ajuntar-se per compartir un projecte educatiu comú,
va ser un fet molt potent. Aquesta és la transformació que
ha fet que una escola de poble no estigui sola. A més, es-

Viladamat m’ha enganxat,
una escola rural té una cosa:
o t’enganxa o marxes; o l’entens
o no l’entens
tem ben dotats de tota classe de serveis. No fa falta res. En
aquest aspecte hi ha hagut tota una millora molt substancial en el que és l’educació. Els pobles estan al mateix nivell
de qualsevol altra escola urbana. Els alumnes de 6è de les
escoles rurals, estan, la gran majoria, una mica per sobre
de l’estàndard de totes les escoles de Catalunya. Per tant,
alguna cosa s’ha fet.
L’altra qüestió és que els mestres de diferents pobles hagin
compartit projectes educatius. Aquest fet és molt positiu.
Tant de bo continuï així. Fem trobades de mestres de tot
Catalunya per parlar d’escoles rurals. I sí, l’escola rural d’ara
és diferent de la d’abans.
Del pentàleg de l’educació d’en Pere Pujolàs (1949-2015),
m’he permès fer-vos aquestes reflexions. Qui educa ha
d’estar impregnat d’un gran amor?
Està claríssim. Com pots educar uns nens si no els estimes?
Si tu estimes a una altra persona, sigui al nivell que sigui, és
perquè amb aquella persona estàs disposada a compartir
coses que fas. Amb els nens hi estàs molta part de l’any,
moltes hores del dia... Si en tot allò que fas amb ells no hi
ha punt d’estimació, com pots educar? Perquè una cosa és
ensenyar coses i l’altra és que ensenyant puguis educar. I a
més a més, és important que puguis estimar les persones
que estan allà amb tu.
Qui educa no pot ser arrogant, ha de ser humil.
Sí, perquè si no, quin exemple es donaria? S’ha de tenir
aquest punt d’humilitat que fa que puguis compartir amb
ells. Si ets arrogant i una mica prepotent, marcaràs distància
i serà més difícil que hi hagi cap mena de connexió, necessària per aprendre conjuntament. Penso que en aquests vint
anys que he estat a Viladamat, tots els alumnes que he anat
tenint alguna cosa m’han ensenyat ells a mi.
Qui educa ha de tenir fe en els nens i les nenes que educa?
Sí. Els nens i les nenes de per si són éssers intel·ligents i, per
tant, s’ha de tenir fe en el sentit que segur que creixeran
amb els seus propis aprenentatges, que seran capaços de
fer-ho. És difícil mantenir aquesta fe en tot moment i tenirho present, perquè hi ha moments en els quals t’enfades.
Però aquesta fe s’ha de mantenir, saber que seran capaços
d’avançar. N’estic segur.
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Qui educa ha de ser crític?
Has de ser crític per poder ensenyar que ells siguin crítics,
també. En el meu cas, d’alguna manera, he d’aconseguir
que els meus alumnes siguin capaços de pensar per ells i,
per tant, que siguin crítics. Però, sobretot, que tinguin un
pensament propi, que puguin defensar en arguments qualsevol cosa, que puguin parlar, que se sàpiguen explicar...

perquè els nens puguin accedir a les mateixes oportunitats
i que sigui equitatiu. Fins i tot se’ls ha de tractar de manera individual, perquè cadascú és un, perquè cada nen és
ell. S’han de tenir en compte les seves peculiaritats i que
l’ensenyament ha de tenir un punt de personalització. És bo
que els nens treballin en equip i que els grans puguin ajudar
als més petits. Estic convençut que aprenen molt més per
ells que no pas pel que jo els hi dic, perquè s’ho expliquen
amb el seu llenguatge.

Creieu que els mestres teniu una gran responsabilitat?
I tant. El que m’agrada és que els alumnes aprenguin i, això,
El saber i els coneixements fan que la persona pugui
és una gran responsabilitat. S’ha dit que ser mestre és una
tenir els seus propis criteris i sigui lliure i autònoma per
feina vocacional, que és la d’estar al dia de buscar diferents
afrontar el seu dia a dia en una societat tan complexa?
maneres perquè els nens aprenguin. És important que un
Segurament sí que és així, que s’ha de tenir un mínim
mestre sàpiga fer això. No et pots pensar mai que ja ho
d’aquest saber i coneixement. Però tal com ha evolucionat
tens tot fet, sempre hi haurà quelcom que t’obligarà a penla societat, actualment no és més important el saber, sinó
sar i repensar contínuament. Quan s’acaba la jornada, quan
com gestionar-se o com relacionar i buscar aquest saber. Ara
te’n vas cap a casa... Sempre t’emportes alguna cosa per a
a l’escola no em plantejo que els nens sàpiguen moltes col’endemà. Repenses allò que fas i com ho faràs, tot perquè
ses o que tinguin molts conceptes en el cap
els nens aprenguin millor. Fer de mestre no
amb una memòria plena de tota una sèrie
són només les hores de classe. Aquesta és
Un poble
de coneixements, perquè ja els tenim a la
la idea que es té, i que es tenen moltes vasense escola
butxaca i ho podem buscar al telèfon mòcances...
és un poble mort
bil o a l’ordinador, que ens connecten amb
internet. El que és interessant és que sàpiEnsenyar i educar o solament ensenyar?
guen com buscar-ho, que ho sàpiguen destriar i saber quina
Quan parlo de l’escola i de tot el que hi ha al voltant, parlo
és la informació. Els pares em diuen que jo no faig exàmens.
sempre de temps educatiu. Hi ha tota una sèrie de coses
Jo els contesto que no els necessito, perquè els exàmens
d’educació que ja han de venir de família, perquè la primera
només em diran quins conceptes i coneixements té el nen.
educadora és la família. Però a l’escola també s’ha d’educar
Jo m’estimo més l’observació de cada dia de tot l’infant. Un
de forma conjunta amb la família, i no només ensenyar.
exemple, un cistell d’aquells de vímet ben trenat per poderEnsenyar és bàsicament fer un traspàs de coneixements i no
lo fer servir cada dia per anar a comprar. Si jo treno bé el
només coneixements, sinó ensenyar als alumnes continguts,
cistell, que és el nen qui ha de buscar bé la informació i com
estratègies, habilitats, maneres de treballar. També hi ha la
explicar-la als altres, això és el que m’interessa més, que no
part emocional, treballar com se senten davant conflictes
pas que sàpiga molts coneixements o tingui molt saber.
entre elles, com han de solucionar-los. Tot això forma part
d’aquesta educació escolar que s’ha de complementar amb
El que sembrem avui en els infants i joves
les famílies.
serà el que tindran en el dia de demà?
L’AMPA
L’exemple és claríssim. El que tu sembres és
La tasca educativa té com a principal obés un puntal
el que recolliràs. En aquest cas és el mateix.
jectiu contribuir al desenvolupament de
de l’escola
El que hem de fer és que aquest sembrat
cada nen, nena, jove... a partir del que és
el cuidem, per poder tenir un bon blat que
cadascú?
serà el nen del dia de demà. Si amb els nens només ens deSí. S’ha de tenir en compte les característiques individuals de
diquem a ensenyar i prou, només tindrem nens amb molts
cada alumne. Evidentment no tothom és exactament igual
coneixements. S’ha d’educar conjuntament amb els pares i
en les maneres de fer, amb el seu caràcter, no tothom té les
no parlar solament del que hi ha en els llibres de matemàtimateixes capacitats i, per tant, com a mestre t’has de mirar
ques o llengües, sinó que també s’ha de parlar del dia a
d’adaptar en què cada un pugui anar avançant segons les
dia, de quan hi ha conflictes, intentar solucionar-los, saberseves capacitats.
los gestionar entre tots i buscar solucions conjuntes. Estem
Jo crec que s’han de donar les oportunitats perquè tots puparlant de democràcia. Aquesta feina s’ha de fer a l’escola
guin fer el mateix. Es tracta de quins mecanismes tens tu
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també, perquè el ciutadà del demà serà com tu l’hagis educat. Jo els hi dic als nens grans de l’escola que ells són els
vertaders referents i models per als nens petits, que es fixen molt amb els grans, no només a l’escola sinó també a
l’exterior. Hi ha una frase que diu que és tota la tribu qui
educa. Doncs això és el que hem de fer amb els nens, perquè siguin bons ciutadans en el demà i que tinguin una manera de fer adaptada, correcta i democràtica.
Canviaríeu alguna cosa o la faríeu diferent amb l’experiència que la vida us ha donat en aquesta professió?
Segurament sí que canviaria coses, perquè sempre ho he
hagut de fer. Un dels avantatges de l’escola rural és que
cada situació canvia perquè el nombre d’alumnes pot variar
molt. En els pobles hi ha pocs nens i aquests pocs poden fer
canviar tota la situació de la classe.
Me’n recordo que quan vaig arribar aquí, a Viladamat, jo ja
tenia una idea. Però el primer any tenia ja tots els nens. Érem
molt pocs, però em va costar tres anys saber com ho volia
fer. Després va venir una altra mestra. Hi ha hagut cursos que
tenia segon, quart, cinquè i sisè. Això t’obliga cada vegada a
fer canvis. Si ara continués, segurament alguna cosa canviaria
també. Quan canvies alguna cosa és perquè la teva intuïció
t’ho indica per funcionar millor, no es canvia perquè sí.
Quin balanç faríeu de la vostè vida, com a mestre o
persona dedicada a l’ensenyament?
Penso que n’estic content. Estic segur que podia haver fet
coses molt millorables, que la meva manera de ser és un

De tots els alumnes que
he anat tenint, alguna cosa m’han
ensenyat ells a mi
pèl individualista. Potser podia haver tingut millor relació
amb les meves companyes, però estic content de l’evolució
que he fet com a mestre. Si m’havia plantejat una mena
d’objectius, jo crec que els he assolit. La valoració és positiva.
Què és el que us fa feliç en aquesta professió?
El contacte que pots tenir amb gent jove, en aquest cas amb els
meus alumnes, perquè et fan sentir jove. L’altra cosa és veure
com han anat evolucionant els teus exalumnes. Tots se n’han
sortit. Et vénen a veure i et parlen de les seves coses. Això em
satisfà. A més, aquí coneixes a tothom i tothom et coneix a tu.
El fet d’estar en una escola així fa que conegui també als pares i
als avis. Surto a fora i parles amb algú o altre, tothom et saluda.
Això m’agrada d’aquesta professió. En una escola gran això no
passaria i aquí tothom quan et veu diu: “Ah, mira! El mestre de
Viladamat!”. Cada cop més he anat coneixent més Viladamat.
Vint anys et donen molt per a una relació amb el poble. La
meva relació ha estat molt intensa.
En un escrit d’una revista de la Festa Major dieu que
us agradaria veure l’edifici de la nova escola abans de
la jubilació...
He endarrerit la meva jubilació un parell d’anys perquè
hi ha tot un procés. Els hi vaig dir als meus companys que
m’agradaria veure els fonaments
fets, però no en vaig tenir prou.
Vaig dir que m’agradaria estrenar
una aula perquè feia molts anys que
no treballava còmodament, perquè
l’espai en el qual em movia no em
permetia fer segons quines coses i
volia recuperar la visió, aquella que
tens per treballar a la classe. Ara ho
he pogut tenir i, per tant, marxaré
feliç en aquest sentit.
Després de jubilar-vos sabeu com
gestionareu el vostre temps?
Vull demanar un contracte de voluntariat, perquè així em cobrirà
l’assegurança, perquè vull venir dos
dies al matí entre setmana a fer de
conserge. També m’ofereixo a ajudar en altres coses. Cal arreglar el
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jardí, tenim més lloc per a l’hort... A casa, a més, ja està tot
parlat i m’han donat permís. Ja m’he comprat una autocaravana per anar viatjant... Quan sigui el temps, aniré a buscar
bolets i també aniré de cacera.
Amb tot el potencial que teniu com a professional de
l’ensenyament no creieu que podríeu continuar més
temps en aquesta tasca?
Segurament que sí, però ja he esperat més temps del que
podia per jubilar-me. Estaré present en totes les coses que
faig, en els moviments de renovació pedagògica o també
amb el secretariat d’Escola Rural. En aquests moments estic
al capdavant, però el que vull fer és un pas al costat. Serà
l’altra gent la que vagi al davant. Hi seré en una segona
línia, per acabar projectes que tenim començats i anar tancant de mica en mica.
Estic molt agraït a la gent del secretariat que està jubilada,
que m’ha ajudat a mi. Jo penso fer exactament el mateix,
per tant, continuaré. El que sí que deixaré serà la Universitat,
en la qual hi he estat deu anys fent una assignatura optativa sobre l’escola rural. No seria coherent que continués
explicant coses concretes si no les visc i si m’he jubilat com
a mestre. Tinc un projecte d’escriure un llibre sobre l’escola
rural amb una altra persona. Un cop acabat això no crec que
faci gairebé res més.
Algun desig o desitjos?
Fins ara en tenia un que era molt clar, que els meus fills
se’n sortissin bé, perquè han estudiat. Volia que tinguessin
la sort de poder treballar del que els agrada. Aquest desig
s’ha complert i estic molt satisfet. Mai no m’hauria pensat
la tranquil·litat que em dóna saber que tiren endavant. A mi
les coses ja m’han anat bé. Me n’he sortit com esperava, fet
que em satisfà. Si la jubilació és un desig... No, és una cosa
que em va bé.
Quines aficions teniu?
Anar a buscar bolets i anar de cacera. Sóc pagès de tota la
vida. De petit, el meu avi em va acostumar a anar a caçar, tot
i que sé que els caçadors no són ben vistos. M’agrada llegir.
El que passa és que durant tot el curs em toca llegir tantes
coses en l’àmbit professional que deixo la part de la lectura
que és per plaer. També m’agrada fer excursions, viatges,
anar a la muntanya...
Heu aconseguit els vostres objectius personals en el
camp de l’ensenyament?
Crec que sí. He estat vint anys aquí. Jo volia ser mestre d’una
escola rural. La pedagoga Marta Mata deia “si una escola
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Fins que els governs no vegin la
importància de destinar més recursos
al sistema educatiu i sanitari i que
per a ells sigui més important la
despesa militar, no anem bé
no és poble, no és escola”. Si l’escola no és una mica com
a pal del paller de la dinamització cultural del poble, anem
malament. Com a mestre i director de l’escola s’han de fer
les coses perquè això es compleixi. Penso que sí que ho he
aconseguit a Viladamat. Evidentment, tenint en compte tota
la gent de l’AMPA, amb les aportacions que han fet. Crec
que he aconseguit bastant més del que m’havia proposat
ser. És a dir, dels objectius que m’havia proposat. Doncs sí,
estic bastant satisfet.
Quin record us emporteu de la vostra estada de mestre
a l’escola de Viladamat?
M’emporto molt bon record de l’escola del poble. Hi ha un
escrit allà sota el pont, sempre m’hi fixo, que diu: “Viladamat,
poble viu, alegre i combatiu”. Em fixo molt en el poble viu
i penso que realment és així. Quan penso de vegades en la
jubilació, com que la vida d’una persona és una continuïtat de
prendre decisions, penso que una de les decisions que millor
vaig prendre és el dia que vaig dir que volia ser mestre d’una
escola de poble. Que em toqués a Viladamat, que és al costat
del poble a on vaig néixer, no m’ho hagués pensat mai. Vull
pensar que l’escola ha fet quelcom perquè Viladamat sigui un
poble viu. Si és així, em puc donar per satisfet com a mestre i
com a persona. Si aquest poble no hauria sigut així, potser jo
no hagués fet molt del que he fet a Viladamat.
Segur que em costarà deixar-ho. Per això vull venir a fer de
conserge, per no perdre el contacte. A més, hi he fet un
nucli d’amistat. Encara ens seguim veient amb la primera
AMPA que em va acompanyar. No deixaré les caminades a
l’estiu, passar temps amb ells o aquell sopar al carrer de Can
Catoi. M’ho passo fenomenal.
És una bona experiència i serà molt bon record. De vegades la meva mare em diu: “Ja t’ha arribat a agradar Viladamat!”. I déu ser així, perquè també li he transmès a ella. Jo
li dic que això és perquè vaig créixer en una escola de poble.
Finalment, des d’aquesta revista, us donem les gràcies,
Miquel, pel temps que ens heu dedicat i, al mateix
temps, us desitgem que pugueu gaudir molts anys de
la vostra jubilació.

JOSEFINA CALS PUIGNAU
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Temps era temps

Estimada Caterina
Quan el treball no es destriava de la vida, quan el pas del temps es mesurava per les festes anyals, quan
el poble era el centre social d’un univers personal i les relacions veïnals s’assentaven en pactes recíprocs.
Quan a les cases s’hi naixia i s’hi moria i els fills eren braços que feinejaven i les filles noses per casar.

C

aterina Jacas Arnay va néixer a Viladamat a dos quarts
d’onze de la nit del dia onze de febrer del 1877, a
casa, al carrer Raval de les Cases Noves. Fou l’única
filla, la pubilla, de Francisco Jacas Gusó i de Maria Arnay Forcada, nascuts també a Viladamat, si bé l’avi, Joaquim Jacas,
havia arribat de Monells i l’àvia Francisca Gusó de Valldevià.
Foren ells dos qui construïren, a mitjan centúria del vuit-cents,
part d’aquesta casa de Viladamat, que ara és la meva.
En la partida de naixement consta que el pare era “casado y labrador” i la mare, de vint-i-vuit anys i legítima esposa, dedicava el temps en “ocupaciones de su sexo”. A
Caterina l’apadrinà l’àvia materna que li posà el seu nom;
heretà aquesta casa, el camp de les Pelliceres de dotze vessanes i dos olivets a Palauborrell, quan morí el pare, ja vidu,
l’agost del 1917. Conservem el vell testament signat el 29
de març del 1908, data poc temps posterior a la mort de
Maria Arnay, en el qual explicita també l’assistència de tres
celebrants en els seus funerals. Degué ser un home religiós,
un creient temorós de Déu, un home adust, un home de
l’època. L’escriptura testamentària en la qual l’anomena hereva universal de tots els béns, no la signa l’atorgant, sinó
un testimoni: firma a su ruego y presencia por no saber de
escribir. D’aquest home senzill no en tenim res més que les
seves darreres voluntats.
A la mort del pare, Caterina no quedà sola del tot. El dia
vint-i-cinc de setembre del 1897 havia tingut lloc, a la parròquia de la catedral de Girona, la celebració d’un matrimoni convingut amb un veí, Magí Sala i Arnay. El nuvi havia
complert els vint-i-cinc anys, la núvia, en tenia vint. Magí no
aportà cap bé material a la nova família llevat, segurament,
de les mudes pròpies que, per a l’ocasió, se’ls preparava.
Fou el tercer fill baró d’Agustí Sala i Batlle i Clara Arnay del
carrer Ample que, com a fadristern sense llegat, s’hagué
d’instal·lar a casa dels sogres amb qui convisqué gairebé vint
anys. No he aconseguit el segon cognom de Clara Arnay,
no obstant això, és molt probable que Clara i Maria fossin
germanes i que ambdues haguessin agençat el matrimoni
de llurs fills. Ho justificaria el viatge en carreta a Girona per
celebrar unes noces amb dispensa eclesiàstica.
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Josep Sala i Arnay, germà de Magí, i Clara Vergés Noguera,
veïns de Caterina Jacas, al Raval de les Cases Noves.

Les negres gralles, de la família dels còrvids, aus comunes
al nostre entorn, són, diuen, portadores de malastrugança.
Aquell dia de setembre, ja entrada la tardor, l’era i l’hort i
les capçades dels arbres pròxims a la llar dels nuvis n’era
ple. No, ben segur que no fou un bon matrimoni per a la
Caterina. Sovint intueixo una silueta menuda, fosca i severa
dreta al costat del foc de la cuina de casa seva ara convertida en celler de la meva. Asseguda en la quieta penombra
m’esforço per endevinar-li un gest, un subtil moviment que
em fes perceptible la dona de la qual, a poc a poc, he anat
descobrint empremtes de la seva existència després d’anys i
anys i més anys d’ocultació manifesta.
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Temps era temps
Una caixa de fusta menjada pels corcs contenia un gruix
considerable d’escriptures notarials escrites a mà amb lletra d’estil anglès i floritures diverses. La tinta sotmesa al
càstig del temps manté un estantís to blavós encara que
ben llegible. Del dia 9 de desembre del 1920 és una Escritura de Debitorio feta a la notaria figuerenca de Salvador Dalí i Cusí segons la qual, Magí Sala i Arnay, demana
en préstec la quantitat de mil cinc-centes pessetes a un
interès del set per cent anual a un veí de Palauborrell.
Davant notari s’estableix que la casa familiar heretada del
pare queda hipotecada com a garantia de pagament. Tres
anys després de la mort del sogre i sense descendència
que justifiqués despeses extraordinàries, el nom, mai no
sabrem si també la conducta, de Magí Sala fou objecte
d’una crisi greu que degué trasbalsar el tranquil món de
Caterina. A migdia del 7 de desembre del 1926, a cinquanta-quatre anys, Magí Sala moria a causa, segons certificat de defunció, d’una afectació hepàtica. Encara no
un mes després, el 2 de gener del 1927, davant notari, la
vídua Caterina Jacas paga el deute i cancel·la la hipoteca.
Tovalloles de fil brodades i camises de dormir fistonejades
amb fil de seda i botonadura de nacre, marcades amb
dues inicials: C J. Mitja dotzena de plats de delicada por-

cellana procedents de la factoria francesa de Sarreguemines, un platet decorat a mà amb una escena rural. Una
plàtera fonda de color marfil. Un beneiter daurat i dues
grosses mantellines de dol. Objectes femenins que han
traspassat el temps i, amb ell, han deixat enrere les vides i les morts de tres generacions. Portem en nosaltres
l’herència dels nostres morts: si bé l’existència de Caterina no incidí biològicament en la meva família, sí que ho
feren els actes derivats de la seva lliure voluntat.
En una escriptura testamentària del 15 d’abril del 1927,
la vídua de cinquanta anys Caterina Jacas i Arnay, por
carecer de descendientes de legítimo y carnal matrimonio y por haver fallecido todos sus ascendientes, carece
de herederos forzosos, lega todos sus bienes, muebles e
immuebles e instituye heredero universal y libre a su sobrino Jaume Sala Vergés. Que era el fill dels cunyats Josep
Sala i Clara Vergés, masovers del mas que ella tenia davant de casa seva. Onze mesos després, a les vuit del matí
del dia 24 de març del 1928 moría en su propio domicilio
segons certificat de defunció a conseqüència d’una miocarditis. Tenia cinquanta-un anys.
El mal, en les famílies, és acumulatiu, generacional, mai
individual, en una conjunció de caràcters i circumstàncies.
Sempre, sempre, hi haurà un membre vulnerable, el damnificat. Caterina: sola, illetrada, no tingueres germans ni
fores mare. No tinc cap imatge del teu rostre, no puc intuirne un somriure. Amagat al fons d’una caixa he descobert
el teu nom i llegit fets que argumentaren part de la teva
vida. Tan senzilla vida. I toco els teus objectes delicats i
escolto en el silenci de la nit un alè, un xiuxiueig vagarós
perdut entre les parets de la teva casa que ara és la meva.

MARIA TERESA CROS
Juny del 2019

Av. Riells, 28 - 17130 L’Escala (Girona)
Tel. 972 776 729 - Mòbil 670 042 607
www.alabau-piscines-recs.es - alabau@girona.com
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Ensenyament

ESCOLA PUIG SEGALAR

L’Escola Nova
Aquesta era, i és, una obra molt necessària pel fet que mai no s’havia fet cap
actuació des de l’inici de l’escola cap allà
el 1948. I calia fer aquesta ampliació per
l’evolució positiva d’alumnat els últims
anys; actualment l’escola acull gairebé
cinquanta alumnes.
Es va sol·licitar l’ampliació de l’escola
al Departament d’Ensenyament el febrer del 2016, i el novembre del 2017
es publica l’adjudicació per a l’execució
de les obres de la primera fase, però
no és fins a principis d’abril del 2018

quan comencen les obres, i es lliuren
les aules acabades a principis de setembre del 2018.
L’adjudicació i construcció de la segona
fase, amb dues aules més, ha estat un
xic més ràpid, es comencen les obres a
finals de novembre del 2018 i s’acaba
aquest juliol.
El pròxim curs 2019/2020, els nens
i nenes de Viladamat podran gaudir
d’espais tancats més amplis i d’un gran
espai obert apte per realitzar i compar-

tir qualsevol activitat lúdica, esportiva o
d’esbarjo.
Aquesta primavera, el conseller d’Educació, Josep Bargalló, va visitar Viladamat
per veure el desenvolupament de les
obres de construcció de la primera i segona fase. En el mateix acte es va comprometre a destinar recursos públics per a
les obres de reparació, adequació i millora
de la tercera fase. És a dir, la remodelació
de l’escola vella, completant així una estructura tan necessària per al poble, fent
més digne, encara, el dret a l’educació.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC DEL SEGUIMENT I PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESCOLA
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AFA (Associació de Famílies d’Alumnes)

Gràcies Miquel
14 de juny, una bonica tarda de primavera es va obrir després d’un matí gris i
ennuvolat, com molts altres divendres,
en podia ser un dels darrers del final d’un
altre curs..., però aquest divendres tenia
un caire especial..., escola guarnida, taules parades, un escenari al pati, un munt
de cadires, mainada a punt, somriures i
molta, molta gent que arribava a l’escola.
Aquest vespre l’escola va ser un espai de
trobada per a alumnes, exalumnes, famílies, exfamílies, mestres, companyes,
conegudes, saludades i estimades del
Mestre. Aquest divendres agraíem i acomiadàvem tants anys dedicats a l’escola i,
de retruc, al poble. En Miquel, el mestre,
es jubila.
Aquest curs escolar, 2018-2019, ha vingut marcat per un
munt de canvis. L’AFA (Associació de Famílies d’Alumnes),
aquest curs hem fet el pas de canviar-nos el nom, per tal
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que les sigles de l’Associació incloguin a tots els models de famílies que hi ha representats a
l’escola. Ha estat un any en què
s’ha pogut estrenar la primera fase de l’edificació nova amb
molta il·lusió per part de mestres
i alumnes i que l’AFA ha equipat
amb mobiliari. També ha instal·lat
jocs d’esbarjo al pati. Les novetats han continuat amb les obres
d’ampliació a una segona fase, en
la qual l’AFA també col·laborarà
amb la compra de mobles per tal
d’equipar-les. Però... enmig de totes aquestes il·lusions, novetats i
estrenes, hem col·laborat amb la
festa de comiat, una festa d’un
bonic vespre de primavera, en la qual les famílies d’alumnes
d’ara i d’abans, vam posar en relleu, per agrair, ben sincerament, la tasca feta al llarg de tants anys.
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Ensenyament

No paris mai de caminar!
14 de setembre del 2000, a l’escola de Viladamat s’aixequen les persianes
per començar un nou curs. Arriba un mestre nou, alt i guapot, que ve del Guillem de
Torroella de Montgrí, amb fama de treballador, responsable i imparable. Miquel Payaró,
el provisional definitiu com el coneixen al Montgrí, a qui mai li donaven la definitiva
i que ha estat esperant deu anys. Els últims cinc ha estat proclamant, convençut,
tossut com ell mateix, que vindria a treballar a Viladamat.
I sí, li han donat la definitiva a Viladamat, a en Miquel, un
mestre que ve atabalat perquè males veus li han dit que serà
una etapa molt difícil: «no saps on t’has posat, una escola
rural!!». El que no saben és que l’escola unitària, l’escola de
poble, és la seva il·lusió. És un home feliç davant el repte.
I passa de trenta estudiants per classe a catorze estudiants
a tota l’escola. Un alumne a 5è i un alumne a 6è, en Pau i
en Jordi, mai no el podran oblidar. I en Miquel treu l’escola
al carrer, porta l’aula a la muntanya, als camins, als llocs on
es troba la gent gran, a les fonts, al poble. En Miquel porta
a l’escola el que serà el seu objectiu principal: estimar i fer
poble. Posa competències als aprenentatges i aprenentatges
a la vida i fa que les nenes i els nens estimin el seu entorn
més proper.
I així passen els anys...

21 de juny de 2019, a l’escola de Viladamat es tanquen les
persianes per acabar un nou curs. Marxa el mestre, el savi, el
referent, després de divuit anys que han passat volant. Però
han passat moltes coses en aquest temps, fins i tot la lluita
incansable per fer que aquesta escola es mantingui viva. Va
venir a treballar a Viladamat, ha estimat aquest poble i ha
fet, sobretot, que tot el seu alumnat estimi el seu poble, fins
i tot els que no en són però s’hi senten.
L’escola rural té una màgia, és propera, és una petita gran
família que s’obre a altres pobles petits, que potencia la interacció entre l’alumnat, cursos i mestres. Avui podem dir
que l’escola de Viladamat ha assolit les tres «p»s, petita, de
poble i pública. Gràcies Miquel, perquè ho has fet possible.
Mira al teu voltant, recorda l’escola de fa divuit anys i afegeix aquesta imatge de modernitat, aquest pati que s’ha
engrandit com s’engrandeixen les
ànsies per aprendre dels que han
sigut, i són, alumnes teus.
T’endús la nostra estimació, el nostre agraïment per tot el que ens
has donat, que és tant que no ens
donaria temps per explicar-ho. Ens
agradaria que notessis la profunda
admiració dels que avui podem estar aquí per demostrar-t’ho.
Mira els ulls de tots els nens i nenes de l’escola i veuràs l’amor que
els hi has transmès per aprendre,
entendre i estimar el món que els
envolta.
Molta sort en aquesta nova etapa,
no paris mai de caminar!
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El nostre poble

Motius de Viladamat
Noms, renoms i malnoms

B

en sabut és que als pobles, i sobretot els petits,
fem servir un munt de motius per anomenar a les
famílies, cases o persones. Ve de lluny i, de mica
en mica, s’està perdent. Sobretot ens n’adonem quan en
una conversa informal amb algú foraster (tal com deien els
avis) n’anomenes algun i la pregunta sorgeix de seguida:
Can qui?
Hem de diferenciar el que és un nom d’un renom o d’un
malnom. El nom podia ser el que tenia antigament la casa
o el que coincidia amb el cognom d’algun avantpassat de la
persona que hi vivia. El renom o sobrenom podia venir del
seu lloc de procedència, o del seu ofici o de la deformació
d’un nom antic. El malnom també anomenat motiu, més
aviat anava dedicat a una sola persona, ja sigui per un fet
Angeleta Gandaia
Ca l’Andarín
Ca l’Andreu Lluís
Ca l’espardenyer
Ca la Carme llarga
Ca la Mingueta
Cal Carbassó
Cal Ferreret
Cal frare
Cal fuster de les vaques
Cal macu
Cal peixater
Cal Rap
Can Leda
Can Badó carbassa
Can Benetes
Can Bertu
Can Bonany
Can Brava
Can Caloiu
Can Candi
Can Caramany
Can Carbonilla
Can Catoi
Can Climent
Can Darnius
Can Dispès
Can Geis
Can Llampaies
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Can Llepamorros
Can Masarach
Can Matias
Can Met Lluís
Can Miquel de les mentides
Can Miquel Brisqui
Can Moma
Can Pere Bassas
Can Pere de les serps
Can Pocholo
Can Recules
Can Renau
Can Rosendo
Can rovira estat
Can San Feliu
Can Secuntino
Can Sisa
Can Sunyer
Can Tià Bou
Can Tià costella
Can Tomaset
Can Trilita
Can Vilopriu
Can Xuies
Celu Pau
En Bartrolu
En Carpanta
En Cruïlles
En Feliu macu

aïllat que li hagués passat, o pel seu tarannà o caràcter, o per
una característica física de la persona.
Aquest recull, fet de manera totalment informal, bàsicament
respon a un parell d’objectius: recordar noms, renoms i motius de Viladamat suposadament amb algun somriure o gest
d’enuig als llavis i deixar-los per escrit posant la llavor d’una
propera ampliació en la propera revista Terra de Lluerts.
En resum, sigui d’una manera o altra, respon a l’interès de
mantenir viu un coneixement popular de Viladamat i de passar una bona estona recordant-los, us hi animeu?
Convidem a tothom qui en conegui o sàpiga la procedència
d’algun nom, renom o motiu que ens ho faci saber per tal
d’anar ampliant aquest recull.
En Pep de París
En Toliu
Joan de Can Quim
L’Angeleta Poca
La Cabiria
La maca
La moltona
La Pellota
La Sarós
La Mare de Déu dels estepans
La Maria de Can Radinc
Mas de la Kàvila
Mas Notari
Pep Benanci
Pep de les nenes
Pep Gandaia
Pep Kenedy
Pep Pere
Peret burru
Peret pequenya
Quim Senissa
Quim Siurana
Quim Xareix
Quimeta fuster
Siset lleganya
Siset Riera, el Galàn
Sisunet

Signat:
UN PARELL DE DOS
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ADF PUIG SEGALAR

Prevenció d’incendis
al Terraprim
Les muntanyes del Terraprim són formades actualment per
grans extensions de pi blanc (pinus alepensis). Les espècies
arbòries originàries de la zona mediterrània i de les nostres
muntanyes són el roure (quercus) i l’alzina (quercus ilex) i
de fet, si el bosc pot seguir el seu curs natural, s’acaben
imposant al pi. Però aquesta successió no es pot donar perquè el pi blanc creix molt densament, creant boscos molt
homogenis i amb altes quantitats de matèria orgànica seca.
Aquestes condicions són idònies perquè es repeteixin focs
com els que s’han donat en les últimes ocasions a les nostres
muntanyes. Amb aquests focs periòdics el pi blanc manté
sempre unes condicions idònies per a la seva proliferació.
L’ADF Puig Segalar treballa des de la seva reactivació, el
2015, per prevenir incendis tan devastadors com els del passat i així donar temps al bosc per poder realitzar aquesta
successió cap al bosc originari de roures i alzines. Aquesta
reactivació la van dur a terme voluntaris de la zona juntament amb la col·laboració dels ajuntaments de Viladamat,
Albons i la Tallada, que van unir esforços per elaborar un
pla comú per a la prevenció d’incendis als boscos que comparteixen del Terraprim. Aquest pla de prevenció es basa en
dues actuacions: la implantació de zones estratègiques per
a la contenció d’incendis i la recuperació d’antics olivets i
camps de vinya de la muntanya. Amb l’ajut d’una tècnica
forestal, es va elaborar un projecte establint zones estratègiques per a la contenció d’incendis amb l’objectiu de permetre als bombers aturar el foc en cas que fos necessari.
Aquestes tres zones estan projectades a les zones de Palauborrell al Mas Notari, de la Paret del Delma al Mas de Sant

Feliu i de l’Ermita de Santa Eulàlia al Puig Segalar. Les tres
estan orientades d’est a oest per tal d’aturar els focs que
vinguin de tramuntana que han sigut històricament els focs
més perillosos a les nostres terres.
L’estiu de 2018 es va començar a treballar en la implantació
de la primera zona estratègica per a la contenció d’incendis
a Palauborrell per mitjà d’un camp de treball organitzat per
l’Associació Juvenil el Teix, promogut per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya dins la Campanya de Camps de Treball 2018 i amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Viladamat i l’ADF. Aquest camp de treball
va portar vint-i-quatre joves de tot Catalunya, d’entre catorze i disset anys, a fer una estada de quinze dies a Viladamat
per tal de realitzar treballs de desbrossament a la zona estratègica per a la contenció d’incendis. Aquell mateix estiu,
després del camp de treball, joves de l’Espai Jove de Viladamat també van voler contribuir algunes tardes de les seves
vacances escolars a realitzar treballs a la zona. Ja a la tardor
l’ADF va organitzar diferents jornades per reunir tots els voluntaris associats per continuar treballant a la zona i també
contractant els serveis de màquines amb braç mecànic es va
poder seguir avançant en el projecte.
Aquest estiu es torna a realitzar el camp de treball per seguir
amb les tasques de la zona estratègica de Palau Borrell i
l’ADF té previst continuar-hi organitzant jornades a la tardor
amb els seus voluntaris. Continuant aquest bon ritme, des
de l’ADF Puig Segalar es preveu tenir aquesta línia enllestida
en poc menys de dos anys i així donar pas a més actuacions
a altres punts de la muntanya.
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FC VILADAMAT

Objectius assolits però...

S’ha acabat una nova temporada
i des del CF Viladamat en fem una valoració
positiva, però amb un cert regust amarg.
Han sigut deu mesos llargs i carregats
de moltíssimes emocions.
Un cop hem posat punt final a la temporada només ens
queda fer una valoració de com ha anat. Si ho féssim des
de les vísceres, diríem que al final no ha anat tan bé com
tots volíem que anés. Però si mirem fredament els objectius
que ens vam marcar a principi de temporada, els hem assolit
amb escreix.
La temporada ha començat amb uns objectius clars: competir amb tothom, fer esport, crear companyonia i amistat...
En definitiva, ajuntar-nos un grup de persones per passar
bones estones un parell o tres de dies a la setmana.
Aquests objectius s’han anat assolint a poquet a poquet,
començant la lliga amb moltes victòries seguides, mostrant
instint competitiu, capacitat de lluita i sobretot implicació
amb el projecte i el poble. Tot i això, a mitja temporada una
ratxa de mals resultats ens ha allunyat de les posicions capdavanteres i aquest fet ha fet que la moral del grup es veiés
una mica afectada. De tota manera, fins a l’última jornada
hem estat intentant competir contra tothom de forma honesta i justa.
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El fet de crear companyonia també ha sigut un dels grans
objectius assolits. El grup ha sigut un, i ha aconseguit seguir
gaudint de l’esport malgrat que els resultats no hagin acompanyat tots els caps de setmana.
De la mateixa manera la junta és més nombrosa i unida
que mai, intentant aportar tothom el seu granet de sorra
per fer del CF Viladamat un referent de l’esport amateur a
l’Empordà i facilitar l’activitat esportiva als jugadors, participant en les activitats municipals, cuidant les instal·lacions
municipals. En aquest sentit, tothom hi és benvingut, ja
diuen que com més serem més riurem.
L’amistat, doncs, ha sigut el gran objectiu que hem assolit aquest
any. Al final, les valoracions no poden ser d’altres que les bones estones passades junts i les relacions personals que es traven al llarg de deu mesos compartint emocions, sentiments i
alguna frustració. Afrontar-les junts ens fa més forts com a club.
Per acabar, volem fer arribar el nostre agraïment a totes les
persones que han format part del club aquest any, els que
segueixen i els que prendran un altre camí. A Viladamat
sempre hi tindreu uns amics i les portes obertes de bat a bat.
De la mateixa manera, agraïments a l’Ajuntament per tot el
suport (a tots els nivells), als socis i sòcies i als patrocinadors
que desinteressadament han col·laborat amb el nostre club.

JUNTA DEL CF VILADAMAT
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CLUB DE FUTBOL BASE L’EMPORDANET

Any a any anem creixent
La col·laboració entre l’Ajuntament
i el nostre club es va consolidant
Des del Club de Futbol Base l’Empordanet no podem fer cap valoració
de la temporada que no sigui positiva. Les relacions entre el club i l’Ajuntament
són d’allò més fluides i el projecte es va consolidant passet a passet.
Aquesta temporada començava amb una novetat important al camp de Viladamat: la instal·lació de dues porteries
de futbol set. Això ha comportat que es poguessin jugar al
camp de futbol de l’Alzina partits d’alevins. En aquest cas hi
ha jugat l’aleví, entrenat pel viladamatenc Guillem Garangou. D’altra banda, hi ha seguit jugant l’equip infantil, nens
que ja estan consolidats com a equip a Viladamat.

El que realment valorem des
del club és la projecció humana
dels nens i nenes que formen
part del club

En l’àmbit esportiu ha sigut un any prou bo. Els alevins, que
arrencaven un projecte amb moltes novetats i diverses cares
noves, han competit i cada dia han sigut un millor equip.
Pel que fa als infantils, la temporada ha sigut molt bona,
aconseguint una meritòria 4a posició de la lliga i, sobretot,
competint contra clubs amb d’una entitat superior i guanyant a l’Escala els dos derbis de la temporada.
De fet, però, el rendiment esportiu és el de menys. El
que realment valorem des del club és la projecció humana dels nens i nenes que formen part del club, i això amb
la feina dels entrenadors, el coordinador i la junta, amb la
col·laboració d’ajuntaments, pares i patrocinadors, s’ha assolit amb escreix.
No podem, doncs, acomiadar-nos sense agrair a tothom
que posa el seu granet de sorra en el projecte del CFB
l’Empordanet i, sobretot, a l’Ajuntament de Viladamat que
posa totes les eines que té a disposició per facilitar-nos la
feina.

JUNTA CFB L’EMPORDANET
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SANT FELIUS

FESTA MAJOR 2018
Gresca i ambient festiu descriuen el que va viure Viladamat els dies 27, 28 i 29 de juliol,
quan diverses entitats van treballar conjuntament per tal que la Festa Major fos un èxit.
L’associació juvenil Sant Felius va tenir un paper molt rellevant en preparar un cartell pensat per satisfer a tots
els públics.
La festa va començar amb un sopar popular juntament amb un acte
d’agermanament amb el poble de
Berriatua (Bizkaia). Tot seguit, la nit
jove emprenia la seva marxa amb els
grups Els Montgrons, Ebri Knight,
Amics del Diner Negre (Guanyadors
del Viladamat desafina 2017) i per
acabar Cèltic Dj’s tancava la nit.
Dissabte, a les 12 del migdia, la mainada va poder gaudir d’una de les
activitats més esperades, la festa de
l’escuma. A les 5 de la tarda El Pot Petit s’encarregava de l’animació infantil i, en acabar, els geganters, grallers
i bastoners donaven pas a la cercavila
pels carrers del poble i al bateig de la
geganta Eulàlia.
A les 11 de la nit vam gaudir del primer correfoc de Viladamat a càrrec
de la colla de diables Els Senyors del
Foc. Va ser tot un èxit!.
La segona nit jove va donar pas als
grups El diluvi, Miquel del Roig,
Germà Negre i per acabar Chemical
Panxuts Dj’s.
L’endemà, a la tarda, les sardanes sonaven a la plaça a càrrec de la cobla La
Cervianenca i, en acabar, l’Orquestra
Titanium tancava la festa major.
Cal destacar l’èxit d’aquesta edició,
en especial la bona acollida del primer
correfoc en la història d’aquest poble.
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SANT FELIUS

FESTA MAJOR 2019
La Festa Major de Viladamat és un dels molts actes del poble que més públic atrau.
Aquesta edició tenim a punt una gran diversitat d’actes i esdeveniments
per tal de satisfer els gustos de tots els col·lectius.
Aquest any, a diferència de l’any passat, just després del sopar popular que
dóna inici a la Festa Major, hem programat la segona edició del correfoc.
El recorregut permetrà a la colla de
diables Els Senyors del Foc exhibir les
seves habilitats pirotècniques i fer gaudir a tothom amb el seu espectacle.
Les nits joves oferiran els concerts de
La Masovera Barbuda, La Fúmiga, Xavi
Sarrià i el Cor de la Fera i Banda Neon.
També comptarem amb l’esperada
actuació de Miquel del Roig i diversos
Dj’s com DJ Ivanote i Cèltic DJ’s, que
tancaran les nits joves.
L’Associació Juvenil Sant Felius, encarregats de l’organització de la Festa

Estiu 2019

Major de Viladamat, ha fet una proposta per tal d’articular una resposta
col·lectiva davant de qualsevol mena
d’agressió sexista i, per extensió, racista i feixista en general, a la Festa
Major del poble.
L’actuació, en cas d’agressió durant
la Festa Major, és responsabilitat de
l’Associació, però demanen el compromís i la implicació de tots els viladamatencs, i de totes les persones que
vénen a Viladamat a gaudir de la Festa
Major.
Malauradament, les agressions sexistes, sobretot, són encara molt presents a la nostra societat, i són molt
habituals als espais d’oci amb consum
elevat d’alcohol.

No es poden tolerar actituds, comportaments ni conductes sexistes, racistes o feixistes. Qualsevol agressió ha
de ser condemnada col·lectivament i
ha de comportar una resposta.
Entre les activitats infantils es troben
la festa de l’escuma i com a novetat
es reincorpora el pagès de ferro infantil amb l’acompanyament i animació d’en Jaume Ibars.
Aquest any la cobla La Principal de Banyoles ens oferirà un ball de sardanes a la
plaça de l’Església i tot seguit l’Orquestra
Titanium clourà aquesta edició.
Amb aquest programa tan divers esperem que tothom pugui gaudir de la
Festa Major d’enguany.
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ANC VILADAMAT

No defallim!
Des de l’anterior revista, ara fa un any, les mobilitzacions per aturar
la vulneració dels drets civils i socials, la demanda de llibertat per les preses i presos
polítics i el retorn dels exiliats/des, com també que s’implementi el mandat de l’1-O,
entre d’altres molts aspectes, han estat constants.
L’11 de Setembre, amb la manifestació milionària a Barcelona, les aturades generals, les manifestacions a Barcelona i
Madrid per mostrar que l’autodeterminació no és delicte, la
recent concentració davant el Parlament Europeu a Estrasburg, entre moltes d’altres manifestacions, concentracions i
accions portades a terme per tot el territori català, són un
bon exemple d’això.
Si bé és cert que hi ha un cert cansament per part de la ciutadania de mobilitzacions i resistència, no és menys cert que
sempre està on ha d’estar per empènyer al que més de dos
milions de persones han manifestat i reclamat en diverses
ocasions i, sobretot, l’1 d’octubre.
Les concentracions davant les presons, els sopars grocs, les
xerrades i conferències, els concerts de música, els recitals
de poesia, les concentracions puntuals en diverses poblacions, és tota una mostra de què, malgrat tot, continuem
tossudament alçats.
Més encara, quan veiem les constants irregularitats dels
drets de les preses i presos polítics abans, durant i després
del judici.

Cal que recordem aquelles repetides frases de “no esteu
sols” i el de “ni un pas enrere”. I ara, potser amb errors, el
nostre govern, la presidenta del Parlament i els Jordis, com
a activistes socials, són a la presó i a l’exili (entre altres persones com en Valtonik, Adrià Carrasco...). I, per tant, som
nosaltres els que ens hem de mobilitzar constantment per
assolir la llibertat dels presos i preses, el retorn d’exiliats i
exiliades i la llibertat com a poble.
Diversos col·lectius i entitats socials, civils i de drets humans,
com el Grup de Treball sobre la Detenció Arbitrària, que
depèn de l’oficina de Drets Humans de les Nacions Unides,
o Human Rights Watch i Amnistia Internacional, entre molts
altres, s’han pronunciat en contra d’aquesta continuada vulneració dels drets civils i humans que pateixen els nostres
presos i presos i exiliats i exiliades, però també tots nosaltres,
ja que, en definitiva, són els nostres representats legals escollits democràticament. A més, cal tenir en compte la brutal
repressió que es va donar abans, durant i després al referèndum d’1 d’octubre. I pel que fa al cas de Jordi Sànchez i Jordi
Cuixart, sense cap mena de responsabilitat política, l’única
explicació possible que hi ha és la de l’escarment, represàlia
i venjança.

Diverses entitats socials,
civils i de drets humans
s’han pronunciat en contra
d’aquesta continuada
vulneració dels drets que
pateixen els nostres presos i
presos i exiliats i exiliades

Concentració a Girona el passat 1 de febrer per protestar contra el judici. Foto: Dolors Gibert
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En realitat, tal com ha anat tot, com
s’han desenvolupat els processaments
judicials, però també les detencions
arbitràries d’alcaldes, fotògrafs i ciutadans/es de qualsevol mena, el que es
vol és atemorir i acabar amb el moviment independentista català.
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Manifestació a Barcelona en contra dels judicis i a favor del dret a decidir. Foto: Dolors Gibert

Cal, doncs, no defallir. Al contrari, cal mostrar multitudinàriament i constantment la nostra voluntat política i social a favor dels drets civils, la llibertat i la República catalana.
En definitiva, nosaltres som la força.

Com ha explicat la presidenta de l’Assemblea, Elisenda Paluzie “Aquesta lluita es durà a terme també als tribunals
europeus i internacionals, amb victòries i derrotes, però la
veritable batalla s’ha de guanyar a Catalunya, amb persistència, unitat i sense reculades. La
independència ens la guanyarem
nosaltres, no ens la regalarà ningú. La història és nostra i la fan els
pobles”.
Hem de demanar, com a mínim,
una acció i estratègia unitària de
tots els partits i agents polítics del
país. En una situació tan excepcional com aquesta calen, indiscutiblement, mesures excepcionals. I
cal treballar per aquesta unitat sense la qual, es digui el que es digui,
serà del tot impossible assolir els
nostres legítims i democràtics objectius polítics i socials.

Aturada general del 2 de febrer de 2019. Foto: Dolors Gibert
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L’Assemblea anima a inscriure’s en el registre
de Consum Estratègic per engrandir els més
de 148.000 canvis de contracte duts a terme fins ara
Consum Estratègic ha dut a terme 92 fires, 115 xerrades,
i s’han motivat 148.000 canvis de contracte d’empreses lligades a l’Ibex 35
a d’altres que busquen enfortir empreses del teixit productiu català.
Des que es va impulsar la campanya Consum Estratègic, al
mes de novembre passat, s’han dut a terme 148.000 canvis
de contractes, 115 xerrades i 92 fires fetes a tot el país. El
coordinador de la Comissió Fem República i de la campanya de Consum Estratègic, David Fernàndez, ha considerat
aquestes xifres “molt importants”. Els principals sectors de
canvi són la telefonia, el sector de l’electricitat, les assegurances i de la banca. Val a dir, però, que alguns d’aquests
sectors suposen un repte important, perquè no hi ha gaires
empreses que s’hi dediquin.
D’ara endavant, el web consumestrategic.cat comptarà amb
un cercador que permetrà buscar empreses a partir de diversos criteris com el nom, el codi postal, si són cooperativa,
si disposa de certificats mediambientals, polítiques de responsabilitat social o de respecte al medi ambient, si fan una
proposta d’economia circular, etc. perquè “cadascú cerqui
en funció dels seus interessos”, va matisar David Fernàndez.
David Fernàndez ha demanat a empresaris i autònoms que
estiguin a l’alçada del moment, d’allò que els demana el
mercat i d’aquesta nova manera de fer negocis i de consumir, “amb consciència de país”, i que permetin construir
una economia catalana “lluny de les manipulacions polítiques”. En definitiva, ha fet una petició a què s’inscriguin
en el registre. Als consumidors els ha demanat que donin
suport a la iniciativa.
Deslliurar-se d’un model econòmic oligopolístic
La presidenta de l’Assemblea, Elisenda Paluzie, ha explicat
que aquesta campanya analitza què va passar l’octubre del
2017, quin tipus d’empreses van participar obertament de
la campanya de la por, “en un model econòmic estretament
depenent del poder polític”, i pretén afeblir aquest tipus
d’economia “oligopolística, poc competitiva”. L’objectiu:
enfortir l’economia catalana deslligada de pressions políti-
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ques i que afavoreixi el teixit productiu català amb valors
com el medi ambient, la promoció i respecte de la llengua
catalana, etc.
La campanya s’emmarca dins d’una altra de més global, Eines de país, que pretén enfortir les estructures pròpies del
país, com ho demostra l’èxit de la victòria de la candidatura
Cambres: Eines de País, a la Cambra de Barcelona. Consum
Estratègic pretén buscar empreses que respectin allò que decideixi majoritàriament el poble de Catalunya.
“Ara som més conscients que ens enfrontem a un estat molt
poderós”, ha comentat Paluzie, que per preservar la “sagrada unitat de la pàtria espanyola” està disposat a vulnerar
drets i utilitzar la repressió política. Però davant d’aquesta
consciència, cal treballar per enfortir-se, i una de les maneres és a través de la lluita no violenta, i Consum Estratègic
és una eina més d’aquesta estratègia no violenta que cerca
“afeblir els pilars de poder de qui exerceix l’opressió”, va
afirmar la presidenta de l’ANC.
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COLLA GEGANTERA

L’Eulàlia i en Feliu
en plena activitat
La Colla Gegantera de Viladamat ha fet al llarg de l’any, des de la festa
de l’estiu passat, una bona colla de sortides. Al poble hi hem sigut per la Festa
petita, el sopar popular, a l’arrossada a Sant Feliu de la Garriga, per carnaval,
i també a l’homenatge de la gent gran del nostre poble.
Una sortida especial va ser la del vespre reivindicatiu al Puig
de les Basses, amb tot d’altres colles en homenatge a la Dolors Bassa i els presos polítics en general. I també a l’acte a
Torroella de Montgrí, on només hi havia gegantes.
Hem anat a l’Escala, Corçà, Peralada, Celrà, Museu Arqueològic de les Ruïnes d’Empúries (en un acte organitzat per
Poetes per la República), Vilaür...
La darrera també l’hem tingut aquí, durant la Fira del Vermut.
El calendari de les colles geganteres és un mai parar. Els nostres s’han posat amb molt de goig i ganes a la feina. Ara
els grallers i el grup de percussió han començat classes. Cal
dir que no sempre hi pot ser tothom, però de petits a grans
hi ha una bonica activitat de poble que trena moltes edats.
Sabeu que la colla Gegantera de Viladamat està constituïda
com una associació de cultura popular i es gaudeix d’una
petita subvenció i una assegurança. Podeu estar tranquils
pels desplaçaments.

Hem parlat d’intentar aconseguir simpatitzants de la colla,
que, potser no volen prendre un paper actiu, però podrien
ajudar en les rues i fer acompanyament. La colla és oberta a tothom qui ho vulgui, i ens aniria molt bé tenir més
portadors, per exemple. De fet, quants més siguem, més
tranquil va tothom i menys feina a l’hora d’organitzar alguna diada.
Estem agraïts i contents de la vostra col·laboració. Tenim samarretes,
dessuadores, bossetes per als desplaçaments amb el disseny que ens
va fer en Llàtzer. Qui havia de dir fa
pocs anys que tindríem aquesta colla tan ben muntada. Gràcies a tots.
I sobretot, sabeu que podeu ser-hi
quan vulgueu.
Només, a tall de recordatori, heu de
saber que es va fer una remodelació
petita de la geganta. I com que van
tan atrafegats, encara no duu la darrera capa de pintura! Si plou i no la
tapen, ja riurem!!!
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SOCIETAT DE CAÇADORS ALBONS-VILADAMAT

Calendari temporada 2019/2020
i normes per al caçador
La Societat de Caçadors d’Albons-Viladamat ha fet públic el seu calendari, seguint la
resolució del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat
de Catalunya, com també les normes per al caçador de la temporada 2019-2020.

Calendari
LA MITJA VEDA: Es podrà caçar els dies 25 i 28 d’agost
i l’1 i 8 de setembre de l’any 2019 a la zona limitada a
la part est de la carretera antiga de Figueres (al pla). Està
prohibit la cacera de perdius, llebres i conills.
CAÇA MENOR: Del 13 d’octubre del 2019 fins al primer diumenge 2 de febrer del 2020, dijous, diumenges
i festius no locals.
PERDIUS I LLEBRES: Del 13 d’octubre del 2019 fins al 5
de gener de 2020, dijous, diumenges i festius no locals.

Normes i altres observacions:
En les normes, cal ressaltar l’obligació de recollida dels cartutxos utilitzats, o també l’obligació de tots els caçadors de
no molestar i respectar la zona de cacera a la resta
de companys. Per altra part, es recorda que el passi
del vedat no és vàlid si no s’acompanya amb el DNI
de l’interessat.
Alhora, cal comprovar, també, que els vehicles disposin d’assegurança reglada que cobreixi els danys
ocasionats per un porc senglar.

Només es permet 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, encarregat de la colla del porc senglar, telèfon 686 993 949. Els dies
de cacera són de l’1 de setembre de 2019 fins a l’últim diumenge, 29 de març de 2020. La cacera només es farà els dissabtes.
En benefici de l’agricultor, el representant legal podrà sol·licitar
fer batudes en juny, juliol i agost.
GUINEU: De l’1 de setembre de 2019 fins al 29 de març de 2020.

En cas de sinistre, caldrà fer les gestions 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.

Caravan
Viladamat
Ctra. Viladamat - L’Escala · 17137 Viladamat
Tel.: 972 788 625
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El preu de la federativa és de 29,25 euros. L’assegurança
per poder tramitar llicència de cacera és de 74,19 euros i la
llicència de cacera és de 28,20 euros.

h) Robar o fer mal a l’agricultura de la zona.

Les faltes molt greus establertes en l’acta aprovada en assemblea general el 25 de febrer del 2005, que no poden
cometre els caçadors, són les següents:

j) No estar al corrent de pagament amb la societat
(tenir quotes endarrerides de temporades anteriors
i derrames produïdes).

a) Revisar el terreny prèviament per localitzar la situació
de les peces a batre el dia de cacera.
b) Caçar sense guardar la distància reglamentària
de les cases habitades.
c) Caçar animals fora del termini establert.
d) Caçar animals utilitzant qualsevol estratagema
il·legal.
e) Utilitzar el vehicle per obtenir benefici a la cacera.
f) Caçar sense haver retirat el passi anual del vedat.
g) Caçar en els camps que perjudiquin els sembrats
i ficar-se amb el vehicle dins dels terrenys després
de la pluja.

i) Caçar més peces de les autoritzades.

k) Caçar de nit, amb boira densa o amb neu.
l) Caçar en llocs prohibits mitjançant senyal
reglamentari.
m) Fer cas omís a les indicacions dels membres
de la junta, sempre que aquestes indicacions beneficien
al vedat i la resta de caçadors.
n) Prohibida la cacera fora del municipi de
Viladamat i d’Albons. Sols podeu caçar en el municipi
de l’expedició del passi.
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

La Societat de Caçadors Albons-Viladamat
ha estat seleccionada per la Federació Catalana de Caça per rebre una
subvenció per millora d’hàbitat per a espècies de caça menor
Aquesta gestió de millora ha estat gràcies a l’acord adquirit
per la Federació Catalana de Caça amb la Direcció General
d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi i la col·laboració
de l’Institut Català d’Ornitologia (ICO) i el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) que iniciem
aquest pla pilot.
La posada en marxa d’aquest pla pilot té com a objectiu la realització de mesures de millora de l’hàbitat en Àrees Privades
de Caça (APC) per tal d’afavorir les poblacions d’espècies de
caça menor, especialment la tórtora i la perdiu roja.
Per tal de tirar endavant aquest pla els organitzadors han
necessitat 20 APC repartides arreu del territori, 4 de cada
Representació Territorial (Barcelona, Girona, Lleida, Tarra-
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gona i Terres de l’Ebre), que han volgut posar en marxa
algunes de les mesures que s’indiquen a continuació:
• Estassades de zones de matollar
• Aportació suplementària d’aliment
• Creació de franges herbàcies amb presència de
ruderals en camps de cultiu
• Creació/adaptació de punts d’aigua naturalitzats
• Manteniment de cultius existents postcollita
• Sembra de franges amb cultius idonis per a la tórtora
Val a dir que a l’hora de seleccionar les APC s’ha buscat
que aquestes, com la d’Albons-Viladamat, presentessin
l’ecosistema més idoni per la implementació del projecte,
tenint en compte que està especialment adreçat a la perdiu
roja i la tórtora, i per fer el seguiment de les actuacions.
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Fent Camí
El Club de Lectura de Viladamat, seguim fent camí,
engruixint cada any el grup i la participació.
Ens hem anat trobant cada mes per comentar el llibre seleccionat i llegit. Tothom hi participa i n’exposa la seva opinió. És una posada en comú oberta, dinàmica i respectuosa
amb els diferents parers de cadascú. Ampliem horitzons, ens
endinsem en el projecte comú i compartit d’aprendre, sent
conscients que llegir és una de les millors aventures de la
ment humana.

econòmica i democràtica. Una valuosa visió de la Transició i del Règim del 78 que, avui en dia, és encara de
rabiosa actualitat.

Enguany també ens hem enriquit amb vivències i activitats
diverses.

Vam gaudir-ne molt, vam descobrir, sorprenentment, les
possibilitats que té cadascú, deixant anar la ment, deixant
fluir les paraules com l’aigua del riu, que sinuosa arriba
al seu objectiu.

Novembre 2018 » L’autora M. Mercè Roca i la Roser
Suñer, ens varen presentar el llibre Nosaltres les dones. És
una lectura molt interessant que recorre totes les edats
de les dones, des de la infantesa a la vellesa, amb una
delicadesa admirable.
Febrer 2019 » Lluc Salellas, autor del llibre Sebastià Salellas, advocat i activista - l’Esquerra que va sobreviure a
la Transició, on recull tot un seguit d’articles escrits pel
seu pare, repassant la història de la Catalunya política,

Març 2019 » Taller d’Escriptura Creativa a càrrec de Carme Caum. Activitat d’una durada de 4 hores, en la qual
vam participar la majoria del grup.

Un dels textos creatius com a exemple:
JOC D’ESCRIPTURA CREATIVA
Paraules a l’atzar, sortides del grup (sense relació entre
elles). El relat es fa en l’ordre que hom desitgi, però en
temps pautat. La formadora anima a escriure sense parar
donant importància al relat, sense inhibicions, tal com raja.
Un relat a tall d’exemple.
PUÇA, PURGATORI, UNICORN, SANG, AERÒBIC
Dante estava enfurismat. La vida no era com ell l’hauria
desitjat. Embolicar-se a escriure una obra monumental,
li provocava tal desfici que, de vegades, sortia de nit a
perdre’s per carrerons foscos, ambients sòrdids. Els personatges nocturns l’abastien de tota mena de paisatges
vàlids per incorporar als seus textos. Devia ser en una
d’aquestes nits, jaient amb alguna meuca, quan es va endur de record la passatgera invisible, immunda bestiola.
De tornada els pessics el turmentaven. Acabà despullantse, i caram si la va trobar! Una puça grossa com un porquet de Sant Antoni. Va desgranar un reguitzell de disbarats que segur que li van regalar una bona colla d’anys de
purgatori. Fins li va semblar que l’havia foragitat.
Quina coïssor! Sabent que no dormiria –ho havia provat
de totes maneres– es llevà i rebuscà entre els ungüents
i potingues. El va trobar. Una mena de pasta fastigosa,
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enganxosa, tan absurdament pudent que es va obligar
a llegir el que li havia escrit el firaire: “pomada, liniment
apte per a qualsevol pústula, bubó, gra o èczema pruriginós”.
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Maig 2019 » L’autora Mercè Saurina del llibre Rèquiem
per a contrabaix, on presenta de manera crua i, potser,
despietada, el maltractament cap a una dona per part de
la seva parella i les nefastes conseqüències, dutes fins a
l’últim extrem, que li comporten.

Ingredients: mel, flor de romaní, cendres de bedoll, esperit de vi, pols de banya d’unicorn.
Fregar bé la part afectada.
Somriure burleta. Pols de què? Pols d’unicorn? Quina
presa de pèl... Al cap d’un parell d’hores, el neguit el va
despertar. I la humitat. Necessitava sentir-se fresc i net.
Anava tot ple de sang de tant rascar-se. El metge li havia
deixat clar. Si volia viure anys, caminar força, respirar, córrer amb bones gambades. D’això el bon doctor en deia
fer exercici aeròbic.
Net, vestit i a punt, només se li presentava un problema.
Estroncar la sang, tapar ferides. Sortir decent. I llavors va
veure les cortines de xarxa que havia penjat la minyona.
Un ràpid cop de tisores, i un bocí de l’estrenada i improvisada bena, li va subjectar els draps. Sortosament havia
sortit d’aquell infern de nit. Ara, malgrat la puça, ja se
sentia altre cop al cel.
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Març 2019 » Visita guiada Ruta Víctor Català per part de
la Lurdes Boix i dinar al Mas Concas de Cinc Claus.
Un extraordinari recorregut pels diferents indrets on va viure l’autora escalenca. Caterina Albert, que, sota el pseudònim de Víctor Català i el seu llibre Solitud, es va convertir
en una de les més grans escriptores de Catalunya.

CLUB DE LECTURA DE VILADAMAT

Juny 2019 » Participació en la Fira del Vermut d’enguany.
Bona participació presentant una parada amb excel·lents,
imaginatives i boníssimes truites i brunyols que van fer
salivera a la gent que passava sense poder resistir de ferne un bon tast.

El recorregut va començar al Museu de l’Alfolí de la Sal
de l’Escala, i va acabar al cementiri mariner on s’hi troba
la seva tomba.
Tot seguit, el dinar al Mas Concas, mas de Cinc Claus on
la Caterina Albert també hi va deixar la seva petja i que
forma part actualment del llegat a la seva família.

Seguirem fent poble i dinamitzant aquest modest espai cultural.
Us convidem a participar-hi, tothom hi serà benvingut!

JAUME 2
TALLER DE PLANXISTERIA I PINTURA
Tel. 677 800 871
Carrer dels Horts s/n 17137 VILADAMAT (Girona)

GORBS
Comunicació - Edicions
629 151 930 · cgorbs@gorbs.cat
www.gorbs.cat
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Un any més d’èxit i recompensa
De nou la comissió de carnaval Giro de Xarnera de Viladamat vam participar
en la rua de l’Escala, aquest any sota la temàtica Star Wars.
Després de molts dies de feina i organització per part dels
voluntaris de la carrossa, vam acabar confeccionant les nostres pròpies disfresses, i el resultat en va ser tot un exèrcit
de més de dos-cents soldats. Els més petits de la colla van
participar-hi vestits d’Ewoks, els personatges més entranyables de la pel·lícula. I mentre uns voluntaris treballaven en les
disfresses altres ja feia temps que s’havien posat a construir
la carrossa, una nau espacial.

El resultat de tants dies de feina va ser un segon premi per
a la carrossa. Tothom que va poder veure la rua suposo que
estarà d’acord amb què va ser un premi ben merescut. La
posada en escena de la nau amb tota la tropa de soldats
de l’imperi galàctic que venien a darrere va impressionar a
molta gent, que ens preguntava com ho fèiem per ser tanta
colla. Doncs només podem agrair la participació de tothom,
i les ganes que mostreu any rere any de tornar a participar
de la nostra comparsa.
Després de la rua de l’Escala es va portar la carrossa al carnaval a la Bisbal, i per acabar d’amortitzar la feinada, es va
tornar a lluir a l’Escala, aquesta vegada en una rua d’estiu
que es va fer una nit del mes de juny.
Esperem encarar el proper carnaval amb les mateixes ganes
i il·lusió i que puguem comptar de nou amb tant d’èxit de
participació.

Menús, carta
i per emportar
Esmorzars a la brasa
casolà · casero ·homemade

Carrer dels Horts, 10
Carretera de Vialamat a L’Escala
VILADAMAT · 972 788 367
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Caminar i
passar una bona estona
L’últim divendres de juny encetem nova temporada de les “Caminades a la fresca”.
Els que hi heu participat sabeu que
des de fa uns quants anys ens trobem un grup de gent, un vespre a
la setmana, per fer rutes a peu pels
voltants de Viladamat. Ens anomenem la “Colla de l’Espardenya”.
Tanmateix, no es tracta d’un grup
fix de gent ni en nombre ni en participants. La colla es fa amb totes
aquelles persones que han decidit
reunir-se per un interès comú, que
és fer una mica d’exercici en companyia, tot xerrant de com ha anat
el dia, de què farem el cap de setmana o de qualsevol altre tema que
sorgeixi.

Enguany, en aquestes caminades, a part de
repassar la història passant pels conjunts arquitectònics de Sant Feliu de la Garriga o
pel jaciment ibèric de l’Olivet d’en Pujol, podrem veure el fruit del treball d’un grup de
joves del poble per redescobrir una gorga o
bé per aclarir els pins que han anat creixent
indiscriminadament a les zones devastades
per l’incendi del 2006.
Així, doncs, ja ho sabeu. Tots els divendres
d’estiu des de Sant Joan fins a finals d’agost,
excepte el divendres de la Festa Major, podeu venir a la plaça de l’1 d’Octubre a 2/4
de 9 del vespre amb ganes de caminar i de
passar una bona estona! Tothom hi és benvingut!

Cal destacar que, a part de ser una
activitat física a l’aire lliure que repercuteix de forma positiva
en la nostra salut, es tracta d’aprofitar un entorn que any
rere any, la gent del poble ha anat cuidant, arreglant i millorant per fer de Viladamat un poble viu, curiós i amb un munt
de punts d’interès tant per als seus habitants com per als visitants. Per citar-ne alguns exemples, podríem parlar del carril bici que es va fer a partir d’una proposta votada en el pla
de participació anual, que ens permet fer la ruta d’Empúries
sense trepitjar la carretera o bé de la ruta de les fonts, que
cada primavera es netegen gràcies a la col·laboració d’una
brigada voluntària de veïns del poble.
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La revolta de les urnes
L’urna de Viladamat dóna la volta a Europa
La revolta de les urnes de la fotògrafa Dolors Gibert i el periodista Carles
B. Gorbs es va presentar oficialment
l’any passat a la Universitat Catalana
d’Estiu a Prada de Conflent. Aquest
documental fotogràfic i escrit, en forma d’exposició, ha iniciat un recorregut cap a diverses ciutats europees
com Perpinyà (a la Sala-Palau Maylli,
com exposició alternativa a Visa pour
l’Image), Brussel·les (Parlament Flamenc), Liège (Galerie d’Art ClairObscur)...), com també a la Chapelle
Exposició al Museu Arqueològic d’Empúries.
des Armées a Amélie les Bains / Els
Durant aquests anys 2019 i 2020 té previst exposar a diverBanys d’Arles i Palaldà, sala d’exposicions de la Societat
ses poblacions europees com Brussel·les, Lovaina, Munich,
l’Amistat (El Casino) de Cadaqués, el Museu d’Arqueologia
Oslo, Berlin, Luxemburg, etc., i també a Azpeitia, Altsasu,
d’Empúries i com exposició col·lectiva en la iniciativa “VisDonostia, Bilbo, València... i, possiblement, Nova Zelanda,
ca per la Llibertat” en diverses i nombroses localitats de la
Puerto Rico, Mèxic...
Catalunya Nord.
El reportatge consta de més de 80.000
fotografies, documentades i arxivades
cronològicament, de les quals se n’han
triat un centenar en cada exposició, a
més de material audiovisual divers (uns
30 vídeos del 20S, 1r d’octubre, entrevistes, vídeos inèdits de “l’operació
urnes”, etc.), plafons informatius, i
diferents elements iconogràfics que ja
s’han incorporat com a reivindicació de
la llibertat i del dret d’autodeterminació
de Catalunya, com ara urnes d’Arenys
de Munt i de l’1 d’Octubre, llaços
grocs, cartells, etc.
L’urna de Viladamat també presidint l’acte d’inauguració de l’exposició al Parlament Flamenc.

Durant aquestes exposicions s’han organitzat debats i conferències per tal de donar a conèixer més fidelment el perquè del conflicte entre Catalunya i l’Estat espanyol. Aquesta
iniciativa compta amb el suport i col·laboració de les principals entitats socials i culturals de Catalunya, com també de
diversos col·lectius, associacions, sindicats i institucions, tant
catalanes com europees.
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Les dues urnes presideixen totes i
cadascuna de les exposicions. Cal ressaltar que l’urna de
l’1d’Octubre és la de Viladamat (com així també ho indica en el seu peu allà on s’exposa). En aquest sentit, una
urna de l’1-O –i en concret la de Viladamat– dóna la volta a
Catalunya, Europa i el món com a símbol de democràcia.
I un poble més de Catalunya, Viladamat, com a exemple de
fermesa, unitat, valentia i dignitat.
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Nostàlgia de tantes primaveres
Una lectura és fructífera si, les reflexions derivades que en farà el lector, la transcendeixen.
No es tracta de fer-ne una anàlisi escolar, es tracta d’aprofundir-la, de fer-se-la pròpia.
És la prova de la fecunditat d’un text.
Un diumenge fred i plujós d’aquesta darrera primavera el vaig
dedicar a llegir un estudi amb subtítol obligat: Assaig sobre
la memòria moral dels espais. Les paraules memòria i moral
implicarien, d’entrada, reflexionar amb sensibilitat i profunditat sobre els llocs-espais que han deixat d’existir, o que, per
circumstàncies diverses, no se’ns permet d’habitar-los. Causes i conseqüències. Fenòmens naturals violents arrabassen
indrets de la nit al dia. Desgast continuat a través dels temps
esborren paratges que havien format part de la vida de generacions: són canvis a llarg termini, imperceptibles al dia a dia,
persistents any rere any amb obstinació i contumàcia. Criteris
erronis, especulacions interessades, gestions polítiques nefastes, manipulen, trinxen, devasten territoris. Abandó d’un
món que segles enrere havia estat factible, ara ha esdevin-

gut dur, incòmode, inviable: en aquest cas observem com
l’ortigall puja parets amunt un dia aixecades pedra a pedra
per bastir-ne una llar, ara, les cobertes s’ensorren, els camins
que s’hi acosten s’esborren, dels buits que havien estat portes
i finestres en surt el bardissar amo absolut present i futur; és
el resultat de l’abandó: la malesa engoleix, s’empassa vides i
treballs, plors i rialles. Tot. Només un piló de pedres, testimonis muts de tants sons que retingueren.
Els espais, els llocs, no desapareixen mentre hi hagi un relat
que el servi, paraules que els descriguin. Ocults en la foscor tèrbola del temps, només l’escriptura, sempre permanent, podrà
redimir-los de l’oblit. Es tracta, doncs, de restituir-los per mitjà
de la literatura i fer que esdevinguin espais de memòria.

En un temps fou la Casa Nova de les Medes, situada en un indret prop del petit nucli de Colltort, a la Garrotxa.
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La condició de l’exili, pèrdua forçada del lloc viscut, és la despossessió més cruel dels orígens. L’estudi parla de la terra del
desterrat, de la pàtria de l’expatriat, de la ciutat del deportat.
Mots, tots ells, que invoquen la inevitable fugida, sovint a la
desesperada, per salvar la pròpia existència. Paraules i expressions que ressonen des del fons de la història humana com un
càstig sever o una escapada obligada. Són també desplaçaments dels paisatges interiors: aquells que havien estat absorbits des de la naixença i han quedat adherits a les parets de
l’ànima. Els primers arbres i les primeres flors, el color del cel i
la llum del sol. I aquell tall de camí que duia a casa.

tard, el 26 de setembre, el troben mort a causa d’una sobredosi de morfina. Tenia dos agents de la Gestapo a la porta
de la pensió, una ment poderosa i quaranta-vuit anys. Escriu: Ni els morts descansaran segurs si és l’enemic qui venç.
I l’enemic no para de vèncer.

Llegeixo exemples, noms i cognoms dels quals cerco bibliografia detallada. Traspàs d’un món i canvi de nom: Joseph
Conrad, escriptor prolífic en llengua anglesa, va néixer Jósef
Teodor Konrad, a la Ucraïna polonesa sota l’Imperi de Tsar de
Rússia; va quedar orfe a l’exili de la glaçada Vologda a causa
de les activitats nacionalistes del pare. L’any 1886 es nacionalitzà anglès, morí a la Gran Bretanya. Joseph Brodsky,
Premi Nobel de Literatura 1987, nasqué amb el nom de Lósif
Brodskij a la ciutat aleshores Leningrad i ara Sant Petersburg.
Crític militant del totalitarisme, fou desterrat a camps de concentració per les autoritats soviètiques fins que aconseguí
arribar als Estats Units i treballar en diverses universitats. És
enterrat a l’illa de San Michele, prop de Venècia.
Walter Benjamin, erudit, traductor, doctor en filosofia... i
jueu; va néixer a Berlin el juliol del 1892. L’any 1933 Hitler
ocupa el Reichstag i comencen les depuracions antisemites.
El 25 de setembre del 1940 Walter Benjamin feia set anys
que estava a l’exili i dies empresonat prop de Nevers a la
França col·laboracionista. Aconsegueix fugir i passa la frontera dels Pirineus, frontera feixista aquell 1940, amb el propòsit de creuar la península i arribar al Portugal neutral des
d’on embarcaria direcció als EUA, allà l’esperaven d’altres
intel·lectuals exiliats. Arriba a Portbou des de Banyuls de la
Merenda fent camí pel cim del Querroig. Dotze hores més

La impressionant obra El passatge de Walter Benjamin de l’escultor israelià
Dani Karavan, al cementiri de Portbou.

I tants i tants... i tantes ments desposseïdes dels seus llocs
d’origen: No retorn. Els personatges nomenats són, només,
alguns dels exemples d’aquesta fructífera lectura. El segle
vint incrementà notablement la gran llista negra per les
raons que tots coneixem. Darrere dels nostres plàcids dies
de primavera plujosa hi hagué dies en els quals succeïren
fets d’una brutalitat expeditiva. Recordem, recordem i testimoniem per no ser indiferents a les tragèdies històriques ni
al dolor individual que implicaren aquestes tragèdies.
Desespera la fragilitat d’unes vides sota l’aclaparadora barbàrie d’unes altres. Desespera la desaparició de llocs i espais
dins dels quals, en un altre temps, homes i dones, treballs i
paraules els donaren sentit.

Avda. Salvador Dalí, 72 baixos
17600 FIGUERES (Girona)
Tel. 972 50 50 32 - Fax 972 50 53 28

L’agonia i la mort de les coses camina de costat amb l’oblit
del nom que les designa. Gian Luigi Beccaria.

MARIA TERESA CROS
Estiu 2019
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L’elegància del pi

Boja

Pi de la muntanya, a qui vols donar enveja?
Et veig amb tanta elegància…
Des de baix, contemplo la teva alçada.
Contemples l’horitzó, sense barreres.

Boja per la lletra
i amb una gran ferida,

El vent et frega les fulles, com un ventall.
Veus el sol quan surt, a l’albada.
Et poses trist, quan va cap a ponent.
La teva ombra arriba lluny, amb la lluna plena.

Miro d’esbrinar
si s’atura l’argument
quan tanco el llibre.

la que fa el significat.

PILAR SOLÉ
Si et dic, que em fas enveja, em creuràs?
Creu-me… Voldria viure a la teva alçada.
Des d’on poder contemplar aquest cel blau de dia.
I la lluna plena, amb el cel estrellat, de nit.

MARIA PLA COLL

Record
Uns ulls i un tel boirós que mai s’escola
la llàgrima que ix pendent només d’un mot
o una mirada.
Forçada solitud, camins segats de joies,
clots enllotats, fangueig pudent de ràbies...
cínicament en diuen pati.

L’olivera centenària
Aquest retorçat tronc d’arrugues farcit, un dia molt llunyà
fou jove i esvelt. Estaves acompanyat de molts altres arbres.
Amb el pas dels anys, només quedes tu, bonica i vella olivera, molt ben cuidada, damunt d’un pedestal, enmig de
la plaça, com si fossis un record del passat, i en la teva fortalesa, cada any ens dónes l’olor de la teva flor i el fruit de
les olives. Per a tu els anys no passen. I que tothom que
t’admira pugui gaudir la presència de la teva bellesa durant
molts segles.

PERE OLIVER

Forçadament serens, captius, els nostres
lluiten tenaçment per fer distant
la ment. No perdre el seny.
Atresorant papers, drapaires amorosos de mots,
mai podrem tornar-los tot el sacrifici.
Només sentim damunt una feixuga pena.
Sabrem escriure’n dignament tan gran calvari?
Segueixen sent captius,
sorolls de vida que volen erma
darrere els sons de tanques fredes tenim amics,
germans, mares i fills. Us sabem lluny,
però sou presents aquí, herois per sempre.

ROSER SUÑER
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Art i cultura

LITERATURA
Joan Carreres ha estat el coautor
de dos llibres editats recentment.
El comerç
i la indústria
a Sant Joan
de les Fonts
Aquest llibre de Sant Joan les
Fonts, per la seva part, es tracta del recull complet i exhaustiu de l’activitat econòmica i
industrial (fàbriques, indústries, comerços i establiments
de tota mena) del municipi de Sant Joan les Fonts, des de
l’any 1771 fins a l’actualitat.

Albanyà
i Bassegoda
Aquest llibre té l’objectiu
de compendiar els principals fets i episodis històrics que han configurat
el municipi d’Albanyà
(amb l’annexió de l’antic
terme de Bassegoda), i de
destacar-ne els orígens, els béns naturals, el patrimoni, els
costums, els pobles, les llegendes, els oficis i les festes, entre d’altres. La monografia és el resultat de fusionar els fets
històrics més remarcables amb esdeveniments de caràcter
social, lúdic i tradicional i també amb aportacions inèdites
extretes dels arxius històrics i parroquials i recollides de la
memòria oral de la gent més gran.

PINTURA

Pintura de Kenneth Bushnell
serigrafiada per El Lladoner.

Aquarel·la
d’Antonio Rosant.
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FOTOGRAFIA

Llum de carro

Primavera

Moisès Velarde

Joan Carreres

Viladamat amb ramat
Carles B. Gorbs

Albada
Mercè Costa

“Coquito”, homenatge
Sílvia Urgell
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Salut

La gent gran i medicaments
En el procés natural d’envelliment, la gent comença
a patir alteracions de salut importants i com a conseqüència
poden tenir malalties cròniques. Les seves defenses
són limitades i per tant són un grup més vulnerable
davant qualsevol altra malaltia; per aquest motiu,
han de prendre diferents medicaments i a vegades en
el mateix moment del dia.
En aquests pacients els òrgans els funcionen amb més lentitud i dificultat, les funcions renals i hepàtiques disminueixen
i per tant l’eliminació dels fàrmacs és més lenta. Amb la
pèrdua de memòria, alteracions visuals i/o auditives, soledat
i disminució de la capacitat intel·lectual, els hi pot resultar
difícil seguir un tractament.
Si no se segueix la posologia i la pauta prescrita pel metge,
els fàrmacs interfereixen entre ells i poden provocar problemes. Hi ha estudis que demostren que més de la meitat dels
pacients no prenen correctament la medicació, confonen els
noms i obliden alguna dosi.

Consells per millorar la presa
dels medicaments:
• És aconsellable tenir per escrit un esquema amb
els medicaments que s’han de prendre cada dia
amb l’hora i la dosi.
• L’incompliment i l’automedicació poden
modificar el resultat esperat d’un tractament i
provocar efectes secundaris indesitjables.
Es recomana davant de qualsevol dubte sobre la
seva medicació consultar al farmacèutic.
• Actualment a les oficines de farmàcia
ofereixen als seus pacients la possibilitat de tenir
la medicació setmanal preparada en envasos
especialment dissenyats per evitar confusions
i facilitar el compliment del que s’ha prescrit.
Pot consultar aquest sistema personalitzat de
dosificació (SPD) a la seva farmàcia.
M. LLUÏSA FALGUERA
CARME MASDEVALL
OLGA KLEIMENOVA
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Gastronomia

» Crema de cogombres amb salmó
INGREDIENTS (4 PERSONES)

PRIMER PLAT

PREPARACIÓ

• 2 cogombres
• 400 grams de salmó fresc
(sense pell i espines, tallat en petits
trossos)
• 1 litre de brou
• 100 grams de nata per cuinar

Peleu els cogombres, talleu-los per
la meitat i traieu les llavors. Després
cal
tallar-los en daus petits. En una cass
ola s’escalfa una cullerada de man
tega
,
s’incorporen els glaçons de cogombr
e, s’ofega, s’afegeix el brou i es cuin
a
a
foc lent durant deu minuts. Es treu
en uns glaçons de cogombre, es tritu
ra la
resta.
S’han d’integrar els glaçons intactes
de nou, s’afegeix la nata, el suc
de
llimona, sal a gust, mitja cullerade
ta de curri i l’anet. Tres minuts aban
s de
servir s’incorporen els trossets de salm
ó a la crema calenta, sense coure més
.

• 1 cullerada d’anet picat
• Mantega, curri, suc de llimona i sal

SEGON PLAT

» Filets de carn de vedella farcits
PREPARACIÓ

INGREDIENTS (4 PERSONES)

.
e i untar la part interior amb mostassa
En els talls de carn cal posar sal, pebr
un
i
bacó
de
tall
un
e
sobr
(molt fina), a
Es col·loca en cada tall ceba picada
c de
seu farciment, es fixa amb fil blan
el
amb
tall
cada
cogombret. S’enrotlla
ntdona
/oli
tega
man
en
ga
amb farina i s’ofe
cotó (o amb escuradents), s’empana
ta
calen
a
aigu
t
men
lenta
ir
costats. Cal afeg
voltes perquè es daurin bé per tots els
.
i deixar-ho coure a foc lent 1 ½ hora
nata i es
el fil (o els escuradents), s’afegeix la
Quan la carn estigui tendra, es treu
ent.
deixa espessir la salsa durant un mom
tes bullides.
Se serveix amb puré de patates o pata

• 4 talls grans i fins de vedella
• 2 cebes
• Mostassa forta (francesa)
• 4 talls de bacó (aprox. 100 grams)
• 4 cogombrets
• 1 cullerada de mantega
• 2 cullerades de nata per cuinar
• 1 cullera de farina i aigua calenta
• Oli, sal i pebre

» Amor calent

POSTRES

INGREDIENTS (4 PERSONES)

PREPARACIÓ

• 500 grams de gerds (frescos o cong

elats)

• 4 cullerades de sucre amb vainilla
(o més, segons gust)

Tritureu la meitat dels gerds, es pose
n en una cassola amb l’altra meitat
i el
sucre, i es deixa cuinar una estona.

• 4 boles de gelat de vainilla

Cal posar en cada plat de postres una
bola de gelat i es tira la salsa de gerd
s
calenta per sobre.

• 100 grams de nata per muntar

Per decorar es posa una cullerada de

nata muntada.

Bon profit i que vagi de gust!
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Telèfons d’interès

Horaris de serveis

Ajuntament
Telèfon:		

972 788 082

Fax:		

972 765 031

Pàg. web:
A/e:

www.viladamat.cat
ajuntament@viladamat.cat

Col·legi públic de Viladamat

972 765 082

Dispensari Metge		

972 788 532

Consell Comarcal de l’Alt Empordà 972 503 088
CAP I’Escala

972 776 060

Creu Roja, Urgències i Ambulàncies		

061

Mossos d’Esquadra

088

Bombers		

085

Hospital Comarcal de Figueres

972 501 400

Associació Protectora d’Animals

972 502 361

Funerària Vicens (24 hores)

972 501 212

Centre d’Emergències de Catalunya

112

Informació
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