10è ANIVERSARI
DE L’IES DE CELRÀ
El futur dels nostres joves més aprop de casa

EXPRESSIONS

ONG Llibre Obert
QUAN ELS NENS ENS EXPLIQUEN
UN CONTE I LA VIDA
ES TORNA MILLOR

E N T R E V I S TA

Esteve Palet
MUSIC, COMPOSITOR I
PROFESSOR DE MÚSICA
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TELEFONS A MÀ

HORARIS DEL CAP DE CELRÀ

BORDILS
Ajuntament
Consultòri Mèdic
Casal d’Avis
Escola
Farmàcia
Llar d’infants
Parròquia
Pavelló Municipal
Casal

972
972
972
972
972
972
972
972
972

490003
491177
491191
490115
490012
490533
490067
490565
490704

Unitat d’Atenció a l’Usuar i. De dilluns a divendres, 8 a 20 hores.
Per demanar dia i hora pel metge i/o infermera, truqueu a Sanitat
Respon: telèfon 902 111 444, les 24 hores dels 365 dies de l’ any.
Per parlar amb els professionals del CAP Celrà, telèfon 972 49 25 00.

CELRÀ
Ajuntament
Cultura
Serveis Socials
Piscines
Biblioteca
Escola de Dansa
Ràdio Celrà
Cap
Escola l’Aulet
Farmàcia
Jutjat de Pau
Llar d’Infants
Parròquia
IES
Centre Cívic

972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972

492001
493026
492224
493030
494141
492631
493003
492500
492305
492018
494052
492452
492082
492405
493060

EN COMÚ
Aigües, Prodaisa
972 202078
Autobusos:
Estació de Girona
972 212319
Sarfa
972 201796
Bombers:
Informació
972 240908
Urgències
085
Consell Comarcal del Gironès:
Servei de Català
972 213262
Consorci Ambulàncies 972 410010
Electricitat:
Casas (L’Aurora)
972 201792
Enher:
Avaries
900 770077
Informació
900333330
Escombraries
972 250387
Gas Girona:
Avaries
900 394041
Informació
900 303132
Hospital Josep Trueta
972 940200
Mossos d’Esquadra
088
Protecció Civil Girona
972 418655
Renfe Informació Girona 972 207093
Urgències
972 213262
Urgències veterinàries
972 218668
Telefònica:
Atenció al client
1004
Atenció tècnica (avaries) 1002

Medicina de família. DR. ARTEMI ROSSELL: dilluns, dimarts, dijous i divendres al matí. Els dimecres a la tarda.
DRA. Mª JESÚS GELADO: dilluns, dimecres i divendres al matí.
Els dimarts i dijous a la tarda.
DRA. ROSA ARCEGA: dilluns i divendres a la tarda. Els dimarts i
dijous mig matí i mitja tarda. Dimecres matí.
Infermeria. SR. JÚLIO GIL: de dilluns a divendres al matí.
SRA. MARTA QUIRCH: de dilluns a divendres, de mig matí a mitja tarda.
Pediat ra. DRA. PILAR MARTÍN: dilluns, dimecres i divendres a la
tarda. Els dimarts i dijous al matí.
Infermera de p ediat ria. SRA. FINA ROMANS: dilluns, dimecres i
divendres a la tarda. Els dimarts i dijous al matí.
Trebal la dora S ocial. SRA. IMMA MARTÍNEZ: dimecres i divendres al matí.
Odontolo gia. DRA. AGNÈS MINISTRAL: dimarts a la tarda. Dijous al matí.
Auxiliar d’infermeria: SRA. ESTER MATAMALA: dimarts a la tarda. Dijous al matí.
Lle va dora. SRA. ISABEL ZEGARRA: dilluns matí i tarda, dimecres
al matí.
Gine còle g. DR. SANTIAGO SEGUÍ: dijous a la tarda.
Obstetrícia. DRA. MAR CADIÑANOS: dimecres al matí.
Ext raccions (Anàlisis de sang). Dimarts i dijous de 8:15 a 9:15 del
matí.
Atenció Cont inua da. Per atendre les urgències o problemes de salut que no poden esperar a ser atesos pel seu metge de família, pediatre o infermera:
De dilluns a divendres: de 15h fins les 24h.
Els dissabtes, diumenges i festius: de les 8 del matí fins les 24h.
Per a una ur gència v ital, truqueu al 061

SERVEIS SOCIALS
Educa dora so cial. EVA BARTOMEU
Bordils: Dimarts, de 10 del matí a 12 del migdia
Celrà: Dimecres, de 10 del matí a 1 del migdia.
Trebal la dor so cial. EDUARD BASTER
Bordils: 1er i 3er dimecres de cada mes, de 10 del matí a 12 del migdia.
Celrà: Dimarts, de 10 del matí a 1 del migdia.
Oficina d'atenció a la gent g ran. Atenció al públic, dimarts i dijous, de 4 a 9 del vespre
Infermera: MARIONA RUSTULLET
Psicòloga: MARIA ROSA COROMINA
Dinamitza dora d'Atenció a la Gent Gran
Atenció al públic: dilluns dimecres i divendres de 5 a 8 de la tarda.
NEUS ORIOL
Per a qualsevol consulta, a Celrà, cal trucar al telèfon de l'ajuntament, el 972 49 20 01.
A la resta de poblacions, per concertar hora de visita cal trucar al
972 49 22 24. També podeu demanar hora personalment o bé per
telèfon al vostre Ajuntament.
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10è
aniversari
de l’IES de
Celrà
EL FUTUR DELS NOSTRES JOVES
MÉS A PROP DE CASA

Alguns professors a l’exterior dels mòduls prefabricats, acabant de preparar les classes pel primer curs
d’institut a Celrà. Entre ells hi podem veure l’anterior director, en Joaquim Genover; en Josep Pujol i la
Jordina Torró, entre d’altres.
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L’activitat de l’IES de Celrà va
començar ara fa 10 anys, durant
el curs 1995-96. Deu anys abans,
el 86, Espanya havia ingressat a
la Unió Europea. I més o menys
en aquest moment, cap a finals
dels 80, la Generalitat ja tenia
enllestit un Pla Territorial que,
entre d’altres moltes coses,
especificava que a Celrà hi
hauria la necessitat de construir
un institut, en un futur
immediat. L’Ajuntament de Celrà
va fer la cessió dels terrenys
immediatament, per poder-hi fer
la instal·lació provisional de
l’institut en mòduls prefabricats i
aquest centre, situat al costat de
la Fàbrica, entre el centre
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L’edifici de l’institut, encara en cosntrucció.

cultural i les piscines, va ser
utilitzat des de l’any 96 fins al
2002, quan es va fer el trasllat al
nou edifici, l’actual IES.

L’IES de Celrà era, dins el Pla de la Generalitat,
un centre de prioritat dos, però només de començar les obres dels centres a comarques ja es
va veure que tot aniria amb un retard considerable, o sigui que com a mínim les obres s’haurien
pressupostat en pessetes i es pagarien en euros.
D’aquí que alguna generació dels nostres joves
hagi fet tot l’ensenyament secundari i l’ESO en
mòduls prefabricats. Posteriorment, segons explica Francesc Camps, alcalde de Celrà, “ees va
veure que no era una ne cessitat conjuntur al sinó
que s’anir ia consolidant amb e l temps i es va enllest ir la cessió dels terrenys definit ius més o
menys a l’any 98, per començar j a la const rucció
de l’e difici nou”. Els arquitectes van ser en Joan
Lluís Frigola i en Carles Bosch i l’obra va suposar
una inversió de 2.845.218 euros.

Com tot, un institut també pot començar bé o
malament. I sembla ser que l’IES de Celrà va tenir un bon començament, que probablement ha
tingut a veure amb el seu bon desenvolupament
posterior. En els seus inicis l’IES de Celrà va ser
un centre experimental de la LOGSE. Segons explica el director del centre, Àngel Bosch, aquest
fet permetia uns marges d’actuació superiors als
Per
que tenien habitualment els altres centres: “P
als inst ituts exp erimentals la normat iva era una
mica diferent, perme tia més l lib er tat amb e l professorat, amb les ag rupa cions d’alumnes, esta blia la p ossibilitat de sig nar convenis amb la universitat p er p or tar alumnes de pràc tiques al centre, so bretot d e psicopedag ogia. I també es
podien aplicar programes exp erimentals al centre. A canv i només s’hav ien de fer unes memòries de resultats”.
Aquestes proves experimentals s’havien fet en
alguns centres abans d’aplicar-se la LOGSE però
en el cas de Celrà es va fer quan aquesta llei ja
estava en vigència. Va ser l’últim centre experimental de la LOGSE en començar i també el darrer en acabar. Va acabar justament quan els del
PP ja varen treure la nova llei, la LOCE, que es
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L’edifici de l’IES de Celrà tal i com és, en l’actualitat.

va arribar a aprovar però que mai no es va aplicar perquè que no van tornar a guanyar les eleccions i van entrar al govern els socialistes.
Actualment, com si fos el conte de mai acabar,
ja hi ha una nova llei, que ha fet el govern socialista fa uns mesos, la LOE, que de moment
tampoc no s’ha aplicat. O sigui, per dir-ho fàcil,
portem uns anys en un impàs, com en un buit,
ja que s’han aprovat dues lleis després de la
LOGSE però encara continua en aplicació
aquesta.
L’IES de Celrà té clarament una tipologia de
centre rural, la qual cosa es diu molt sovint però
ningú sap gaire bé què vol dir... a excepció, evi-

6

dentment, que aquest acull nois i noies que tenen la seva residència habitual en pobles petits.
Tothom sap, en canvi, que les diferències entre
joves en el món rural i urbà són cada cop menys
importants, almenys pel que fa a les seves aspiracions i oportunitats. I ara els joves comparteixen, sense massa diferències i sempre segons les
enquestes, els mateixos valors (amics i família);
afeccions, aspiracions i formes de comunicació
(sms, blogs, Internet, etc.).
A l’Institut es van agrupar dues zones escolars
una mica diferents, separades pel riu. Una zona
és la de Celrà, Bordils i Flaçà i l’altra és la de
Medinyà, Sant Jordi, Juià, Cervià i Viladasens.
Abans de la LOGSE els alumnes estaven escola-
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ritzats fins a 14 anys
(EGB), i tota aquesta
etapa es feia a l’escola
del poble, de primària,
i només anaven a l’institut aquells que volien
fer BUP, per després fer
alguna carrera o els
que volien fer formació
professional. A la zona
que nosaltres analitzem els estudiants anaven pràcticament tots a
Girona i una minoria a
la Bisbal o a Banyoles,
sobretot els de l’antic
FP.

La lliçó inaugural d’enguany ha volgut ser
un recordatori del que han estat aquests
deu anys d’activitat de l’IES i la presentaAlb ert Prat, un
ció ha anat a càrrec de l’A
alumne de Celrà sortit de les primeres promocions i que ha aconseguit això que tant
atabala als joves, èxit i fama.
Amb només 23 anys l’Albert Prat és un dels
membres de la Companyia de Teatre El
Nac ional no e ns vol, que treballa a Barcelona, una autèntica selva, en paraules del
mateix Albert. Però ells se’n surten i aquest
any passat fins i tot vàrem poder veure
l’Albert per la tele. Va aconseguir un paper
d’aquests que donen una alegria a l’ego i
un respir a la butxaca, en una sèrie catalana d’aquestes que en diuen “culebrots”, que
vol dir bàsicament que les mira tothom, inclosos els que diuen que no. L’Albert Prat
era en Miliu, l’ajudant i cambrer en el bar
Tramuntana, de la sèrie Ventdelplà.

da d’adults, ni en
drets, ni tampoc en
deures. I sembla ser
que això va a més perquè, segons diu el director, augmenta moltíssim el nombre d’alumnes que després
continua els estudis i
que va a la universitat,
“aa C elrà e ls q ue ar r ib e n a la uni ve r s i t a t
són d e l’o rdr e d els 30
al umnes p er curs”.

El centre va començar
amb només 15 professors i 168 alumnes de
Els d e
primer i tercer. “E
Hi havia, doncs, molts
p r i m e r c o me n ç a v e n
menys alumnes de seA l’institut de Celrà el varen convidar a ell
d i r e c t a m e n t , pr o v e cundària perquè molts
però hi ha vingut acompanyat de dos
n i nt d e l a p r i m à r ia i
començaven a treballar
membres de la seva companyia, com un
als 12 an y s van c oa 14 anys, quan acabaequip,
donant
una
lliçó
de
bones
maneres,
me n ç a r p r i m e r d e
ven “el col·le”, o abans.
de modèstia i de bona pasta, que té mèrit
ESO. I e ls d e t ercer ho
Amb l’aplicació de la
sempre, però encara més en una persona
v a r e n a g a f a r a l m i g , és
LOGSE es va ampliar
jove que està triomfant. Els qui l’han
a d i r h a v ie n f e t t ot
l’escolarització obliacompanyat
han
estat
Sergi
Vallès,
i
David
l ’ E G B n o r mal, f i n s a l s
gatòria i gratuïta fins
Verdaguer, un altre actor que probable14 any s, i e n e l mo als setze anys, l’edat
ment els haurà sonat als nois i noies de
me nt q ue e ls t oca va
mínima legal per inl’IES, ja que ha sortit al Cor de la Ciutat, a
passar a B UP, var en
corporar-se al món del
Plats
Bruts
i
és
el
que
fa
de
reporter
al
propassar a f er t ercer d’E treball i per tant en va
grama “Alguna pregunta més”.
SO ”. Va ser un any
passar de vuit a deu
Si voleu veure la plana web de la compananys d’escolarització
d’impàs en el qual es
yia, on a més d’informació dels membres
obligatòria. L’educació,
va produir la paradoxa
hi
ha
el
calendari
de
les
seves
actuacions,
doncs, passà a comque els alumnes de 12
heu d’entrar a www.elnacionalnoensvol.net
prendre dues etapes, la
anys varen entrar a
primària (dels 6 als 12
l’institut (són els que
anys), la que abans
van fer primer d’ESO)
arribava fins als 14, i la secundària, l’ESO, (dels
i en canvi els de tretze anys encara estaven a l’es12 als 16 anys).
cola (són els que estaven fent el 8è normal).
Parlant clar, el que es va fer va ser perllongar
més la ja eterna etapa de l’adolescència, aquest
període de temps en què augmenta la maduresa
intel·lectual dels joves, les seves aspiracions personals i professionals però encara no estan incorporats al món del treball i per tant no fan vi-

Ara hi ha 48 professors que treballen amb el suport de 3 psicopedagogs i 530 alumnes. La mitjana professor / alumne es manté però en canvi
les condicions de treball són cada cop més difícils. La complicació ja va començar amb l’aplicació del nou pla d’estudis. Un dels canvis més
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importants de la LOGSE, a les aules, o sigui a la
realitat, va ser que es donava el mateix tractament educatiu a tots els joves, amb més o menys
capacitat o voluntat per aprendre. Per això ara no
s’avaluen uns resultats sinó un procés d’aprenentatge.
Però, fem-ho més difícil encara i posem-hi, barrejat, més d’un deu per cent d’alumnes immigrants, de diferents procedències, diferents nivells culturals d’origen i diferents nivells de comprensió de la llengua autòctona. A Celrà, per
exemple, quan va començar l’institut, la presència d’immigrants era anecdòtica de tan minsa,
però ara són més d’un deu per cent de la població escolar i arriben per incorporar-se, a qualseAra, dins la
vol edat i fins i tot a meitat de curs. “A
comunitat afr icana, ja hi ha nens i nenes que són
nascuts i que han fet tota l’escolar itza ció aquí,
encar a que sigui amb intermitències, (se’ls enduen un any al là i tornen) i ar a e ls immig rants
que ar rib en majoritàr iament són romanesos i
sud-americans”.
8

Però ja que hi estem posats, segur que podem
trobar encara més complicacions...
Vinga doncs.... l’IES de Celrà forma part d’un pla
pilot que s’ha posat en marxa a tres o quatre instituts de Girona amb l’objectiu d’aconseguir integrar a l’ensenyament normal, joves amb necessitats especials, és a dir, amb dèficits importants
tant físics, com psíquics o mentals. Parlem d’entre 5 i 10 alumnes, repartits en les diferents aules,
que necessiten dins i fora de classe suport psicopedagògic per a poder-se integrar.
“Dur ant e l dar rer any ha estat estudiant aquí un
noi amb síndrome de Down, per exemple. S’es colar itzen, també, els nois del cent re L a Cellera,
de Flaçà, que és un cent re de cr isi que a cul l nois
amb problemes psíquics g reus. I també hi vénen
els alumnes del cent re d’a col lida de Juià, on hi
solen haver nois amb dèficits molt g reus o problemes de comp or tament”.
I tot això es fa amb un pressupost ajustat, molt
ajustat, del qual la meitat va destinat només a la
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neteja de l’edifici. La responsabilitat dels ajuntaments, pel que fa als centres de secundària, es limita a fer la cessió dels terrenys per a la construcció del centre i a urbanitzar la rodalia i posarhi els serveis, llum, aigua, enllumenat públic,
clavegueram, etc., la resta, la construcció i el
manteniment és a càrrec de la Generalitat, al cent
per cent, inclosos els sous dels professors. El que
hi ha de pressupost propi del centre és una dotació per pagar la llum, l’aigua, la calefacció i la neteja.
El transport i el menjador per als alumnes de fora va a càrrec de la Generalitat però a través del
Consell Comarcal. I en principi l’Ajuntament no
hi hauria d’aportar res, encara que a vegades hi
ha hagut petites aportacions.. Segons explica el
director, Àngel Bosch, “l’’únic que nosalt res li demanem a l’Ajuntament és una mena de fons social, les b eques p er a alumnes amb famílies amb
dificultats e conòmiques. L’ajut es dóna p erquè
aquests alumnes puguin a ccedir a les mateixes
activ itats que e ls alt res, excursions, sor tides cul tur als, etc. però és imp or tant sab er que mai no
es dóna res g ratuïtament, només s’ajuda als qui
tenen dificultats reals, però sempre n’han de pa gar una par t, d’aquesta forma es valora més”. Les
beques, les tramiten els serveis socials de l’ajuntament.

zona, Celrà, Bordils, Girona o Banyoles, entre
d’altres. Tots procuren agafar-se el tema de la pela amb sentit de l’humor, i d’altres temes també,
com es pot veure pels cartells que es poden trobar als lavabos de professors de l’IES, on un d’ells
Tireu la ca dena, la me dal la no, que és
suggereix: “T
un record de família”.
El centre va ser creat inicialment com un 3+2, és
a dir tres línies d’ESO, tres classes per cada curs
d’ESO i dues de batxillerat però està previst que
més o menys d’aquí a un any comencin les obres
d’ampliació, per convertir-lo en un 4+3. Llavors
l’IES de Celrà serà un institut d’uns 600 alumnes.
Almenys, ja que en els darrers tres anys es porta
un ritme de creixement d’uns 35-50 alumnes
més, cada any. El centre ha quedat petit, és clar,
sobretot el menjador i els espais comuns, com la
sala de professors, que ja no és vàlida quan cal
que es reuneixin tots. Llavors cal utilitzar la biblioteca i quan s’han de reunir els alumnes, fer
servir el gimnàs, i seure a terra.
El director explica que a Celrà triomfen les carreres de tipus social, les que van encaminades a
dret, a pedagogia, a psicologia, etc. i que aquests
temes són els que més els capten l’atenció també,
a l’hora de triar el tema del treball de recerca, encara que el professorat s’estimaria més que es fessin temes de recerca local o de la zona.

El pressupost que s’atorga als centres va en relació als metres quadrats i als alumnes, però no es
té en compte si els centres són rurals o urbans ni
altres característiques que els poden fer espeÚnicame nt e ls inst itu ts q ue tene n forma cials. “Ú
ció professio nal reben una dota ció s up erio r,
perquè s’e ntén q ue ne cessiten més infr aest ruc tur a p er a les pràc tiq ues. Però més o me nys tots
els cent res tenim les mateixes dificultats p er
ar ribar a final d’any. Els press up ostos són bas tant aj ustats”.
Professors i direcció, doncs, han de fer un esforç
constant per mirar d’arribar en condicions a final de mes i a final de curs. L’IES de Celrà ha tingut fins al moment dos directors, en Joaquim Genover i l’Àngel Bosch, l’actual, i una plantilla de
personal docent que entra al centre per concurs
públic i que viu majoritàriament a pobles de la

La inauguració oficial de l’IES. A la foto hi podem veure l’expresident de la Generalitat, Jordi Pujol; l’alcalde de Celrà,
Francesc Camps i el director de l’IES, Àngel Bosch.

9
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El grup de professors que formaven el primer claustre de l’IES de Celrà, just pel curs 1996-97.

La direcció de l’IES ha procurat sempre mantenir algun tipus de relació amb el poble de
Celrà, sigui a través dels temes de les beques de
recerca, de la participació en la Fira d’entitats o
aprofitant la mateixa oferta de cursos de cultura que prepara l’ajuntament per a fer-hi els crèdits variables. Actualment però, s’està preparant un programa d’orientació professional que
posaran en marxa conjuntament alguns professors de l’IES i el departament de promoció
econòmica de l’Ajuntament de Celrà i que té
l’objectiu de dotar els alumnes de recursos per
poder accedir amb millors condicions al món
del treball. Estarà dins els crèdits variables i està
previst que hi puguin participar lliurement els
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nois i noies. El curs es farà dins el centre amb
professorat mixt, del centre i també de l’Ajuntament.
Enguany totes les activitats del centre aniran encaminades a celebrar aquest aniversari i recordar
com han estat aquests deu anys, un aniversari
que servirà també per mirar cap al futur. La lliçó
inaugural, per exemple, ha anat a càrrec, altres
anys, de personatges molt reconeguts acadèmicament com Josep Maria Terricabres i Eudald Carbonell i enguany anirà a càrrec d’un exalumne de
l’IES de Celrà, l’Albert Prat, que ja comença a ser
un actor reconegut i que segur que serà molt estimulant pels alumnes.

TA R D O R 2 0 0 6

IES de Celrà: 10 anys aprenent
EN AQUEST ARTICLE QUE SEGUEIX, MAR MASFERRÉ, UNA ALUMNA DE
L’INSTITUT, ENS FA UNA CRÒNICA DE COM VA SER LA LLIÇÓ
INAUGURAL D’AQUEST CURS QUE TOT JUST ACABA DE COMENÇAR
Com cada any el curs escolar s’inaugura amb la
visita d’un o més personatges que estan vinculats
amb el lema que es tria any rere any. Com potser
recordareu, l’any passat els alumnes vam rebre la
visita del popular Tomàs Molina, físic meteoròleg, més conegut com “l’home del temps”, de
TV3, que va venir fent honor al lema de “Tot és
física” i que va explicar anècdotes i curiositats relacionades amb la meteorologia.
Aquesta vegada, coincidint i celebrant els deu
anys d’institut, es va convidar els actors Albert
Prat, Sergi Vallès i David Verdaguer, que van obrir
el curs 2006-2007. El primer, antic alumne de
Celrà, va poder gaudir d’un claustre, un mòdul i
un professorat nou quan, ja fa deu anys, va començar l’ensenyament secundari a aquest poble.

Els alumnes van poder gaudir de diverses i curtes
funcions representatives i d’un DVD preparat
que parlava de les seves carreres com a actors i
contenia petits fragments d’algunes de les seves
obres. Finalment, van iniciar un torn de preguntes que van estar contestades amb l’humor que
caracteritza els actors quan es posen en escena i
que van animar els joves presents en l’acte a seguir la carrera artística com a professió i com a
opció vital.
Perquè ells ja ens ho van dir: actuar és una activitat molt important que necessites per sobreviure.... a l’institut!!!
MAR MASFERRÉ

Desprès d’una intervenció d’Àngel Bosch, director
del centre educatiu i la d’un parell de professors,
va començar una sessió de còmiques explicacions
sobre què significa i comporta treballar d’actor.
Les primeres actuacions d’aquests tres actors, les
van fer a l’institut, quan havien de fer front a diverses situacions: com a trapezistes en la corda
fluixa entre el suspès i l’aprovat, fent teatre i dient
paraules molt assajades a les noies que els portaven de cap o fent comèdia fingint una baixada de
pressió davant d’un imprevist examen sorpresa.
Més tard, Sergi Vallès, David Verdaguer i Albert
Prat van tirar endavant un grup de teatre anomenat El Nacional Noensvol en el qual no es representen obres convencionals sinó actuacions
que opten per creacions que busquen desmarcar
i sorprendre l’espectador. Ja fa anys que van triar
treballar en el que realment els agradava i no en
el que la societat els imposava, perquè busquen
una alternativa optimista que els permeti dedicar-se al que realment els atreu.
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A la foto hi podem veure els alumnes que el curs passat varen fer 6è curs a l’escola de Bordils i que, per tant, aquest any ja han
abandonat el centre.

Les escoles de Bordils, Celrà i Flaçà
seran capdavanteres en la promoció
de la lectura
Les escoles de Celrà, Bordils, Flaçà i l’IES de Celrà
han estat els centres escollits per desenvolupar
durant aquest curs escolar un programa d’innovació educativa PuntEDU, que té com a objectiu
principal potenciar les biblioteques escolars i establir relacions amb les biblioteques públiques de
la zona. De fet, un dels requeriments per a poder
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demanar aquest projecte era que no fos desenvolupat per una sola escola sinó que s’havia de coordinar i compartir entre totes les de la zona.
Aquests programes estan pensats per oferir als
centres docents propostes d’acció sempre vinculades a alguns dels reptes més importants de la

societat actual, per exemple les noves tecnologies,
noves metodologies per a l’estudi, etc.
Segons sembla, darrers estudis han demostrat
que els països on el nivell d’educació és més alt,
són també aquells en què els nivells de lectura infantil i juvenil són més elevats i d’aquí la importància de posar en funcionament programes
com aquest.
Els objectius generals del projecte són potenciar
la biblioteca escolar com a espai de coneixement
i de recursos, promoure l’hàbit lector i dinamitzar el seu ús, relacionant-la al mateix temps amb
la biblioteca pública de la zona.
El fet que el projecte sigui conjunt entre les escoles de Celrà, Bordils i Flaçà té, sens dubte, avantatges que es poden estendre també a altres àmbits. Conjuntament, doncs, aquests tres centres i
la biblioteca de Celrà hauran de fer reunions pe-

La fotografia és de la recitació de poemes de la Maria Mercè
Marçal que es va fer el dia de Sant Jordi del curs passat, a
l’escola de Bordils. L’activitat es va fer a la biblioteca.

riòdiques, establir un pla de lectura comú i establir criteris per a poder fer efectiu l’intercanvi i el
préstec de llibres entre tots tres centres i la biblioteca pública.

A la fotografia hi podem veure els més menuts
de l’escola de Bordils. Aquesta colla de nens i
nenes són els alumnes de P3, per tant aquest
és el primer any que van a l’escola “dels grans”.
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La TAULA OBERTA DE CELRÀ,
balanç i perspectives d’un any de
funcionament
Fent un balanç de les activitats desplegades durant
aquest primer any que portem en marxa, estem raonablement satisfets. Com a entitat que aposta per
obrir el debat públic sobre qüestions d’interès ciutadà, vàrem creure necessari engegar la campanya
“Celrà creix, què fem?”. La taula rodona fou un èxit
de participació i ens va servir com a presentació.
Des d’aleshores hem organitzat un bon grapat
d’activitats. A la Fira d’Entitats de Celrà, per gentilesa del casal d’avis El Caliu del Sol, vàrem programar projeccions contínues de les dades recollides
sobre els efectes del creixement, juntament amb el
curtmetratge “TRAN$ACCIÓ”, filmat a la Bòbila
d’en Thomàs i que toca el tema de l’especulació
immobiliària. Durant els mesos d’abril i maig,
també vàrem organitzar dues xerrades on representants de diferents col·lectius, responsables de
serveis públics i en general persones coneixedores
de la realitat del poble, van poder aportar la seva
opinió. Valorem molt positivament el contrast de
parers que es va palesar i la correcció amb la qual
tothom va expressar les seves idees entorn a la
qüestió del creixement urbanístic del poble. Per últim, a fi de copsar l’opinió dels celranencs i celranenques sobre aquest tema vàrem dissenyar una
enquesta. Per assegurar-nos que la mostra era objectiva, vàrem fer l’enquesta mitjançant entrevistes
personals, a més de recollir les que, anònimament,
els ciutadans van dipositar a les bústies situades en
llocs públics. Hem fet 43 entrevistes i tenim més de
90 enquestes anònimes. Quant a les enquestes fetes
personalment, la mostra, la formen 26 homes i 17
dones d’entre 22 i 85 anys (mitjana d’edat de 43,2
anys). 16 són celranencs de naixement i la resta fa
una mitjana de 9,3 anys que viuen a Celrà dividits
en tres grups (16 persones que hi porten entre 8 i
16 anys, 7 persones que hi porten entre 4 i 5 anys,
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4 menys de dos anys). A la pàgina següent es poden
observar els resultats de les respostes donades pels
entrevistats, en percentatges.
Tot i amb matisos, pensem que la majoria dels
entrevistats tenen la percepció que s’està creixent
massa de pressa, amb saturació a l‘ensenyament i
que podem tenir problemes de serveis i dificultats socials per integrar la població resultant.
Malgrat això, creuen que el creixement és inevitable i no té perquè ésser sempre negatiu; pensen
que cal créixer de manera “sostenible i equilibrada” i que cal cercar mesures urbanístiques que així ho garanteixin. En qualsevol cas, opinen que
els agradaria (82%) no créixer per sobre les 200
persones per any per tal de garantir-ho. Cal destacar que en conjunt les enquestes recollides de
les bústies ofereixen uns percentatges molt semblants als de les entrevistes personals. Des d’aquí
volem expressar el nostre agraïment a totes les
persones que hi van col·laborar.
Per a aquesta propera temporada, la Taula Oberta de Celrà té la voluntat de seguir organitzant
activitats i promoure l’interès ciutadà pels temes
del poble. Comptem amb l’experiència de la
campanya “Celrà creix, què fem?”, que encara no
hem tancat, i confiem poder obrir nous àmbits
per a la reflexió constructiva i el contrast de parers.

Més Informació:
Si voleu més informació sobre la Plataforma Taula Oberta de Celrà (TOC) podeu consultar la seva plana web www.toc-celra.org o la plana de l’Ajuntament de Celrà, en l’apartat entitats.

51 %
33 %
2%
14 %

51 % saturats
33 % no saturats
25 %
44 %
19 %
12 %

42 %
21 %
19 %
18 %

42 %
19 %
16 %
23 %

26 %
44 %
30 %

82 %
16 %
2%
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Reviure el tren per a donar
alternatives còmodes
i barates de mobilitat als ciutadans
El Tren Vi u. Amb aquest nom tan significatiu
ha estat batejada una plataforma que es va crear fa uns mesos per iniciativa d’un grup de dones de Bordils, amb la Teresa Cucurull i la Lídia Orra, al capdavant de totes. Els objectius
de la plataforma són claríssims, primer aconseguir que els trens regionals s’aturin a l’estació de Bordils i posteriorment pressionar per
aconseguir una xarxa ferroviària de rodalies
pel tram de Portbou a Blanes, on a més, ja es
compta amb la infraestructura de via fèrria
creada. Amb una inversió mínima, aquesta línia aconseguiria solucionar un gran problema
de mobilitat a la província, amb un transport
públic sostenible, segur i de baix cost, o sigui
tot allò que ens insisteixen tant des de l’administració que hem de fer servir, fins i tot quan
no ho tenim.
La primera acció d’aquesta plataforma, la recollida de signatures per intentar aconseguir
que els trens regionals s’aturessin a Bordils, va
aconseguir recollir més de 700 signatures, una
quantitat molt considerable, tenint en compte
que parlem d’un poble amb una població total
de 1.600 habitants. Posteriorment l’alcalde es
va fer ressò d’aquesta demanda popular i la va
portar al Ple, on es va presentar i aprovar en
forma de moció.
Segons ha explicat Lídia Orra, varen comptar
també amb el suport d’una diputada de Convergència i Unió, que els va defensar la proposta al Parlament de Catalunya i de Pere Macies, que la va portar al Senat, a Madrid, on
també es va discutir. Malgrat aquesta trajectòria tan espectacular, la realitat és que d’això ja
fa uns quants mesos i els trens encara no s’aturen a Bordils. És per aquest motiu que la
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plataforma de dones ha decidit tornar a posarse les piles i reemprendre les accions i les reunions amb responsables, si cal amb els de la
RENFE mateix.
Segons van explicar les responsables de la plataforma, l’argument de RENFE és que no els
sortirien els números ja que són pocs els bitllets de tren que agafen aturada a Bordils. Però
això és una excusa de mal pagador, un peix
que es mossega la cua, perquè en realitat la
gent no fa servir el tren perquè en l’actualitat
no és una alternativa al transport privat. El
circuit d’aturades dels trens fa més de trenta
anys que no es modifiquen i actualment durant el dia només hi ha 3 trens que recullin
gent a Bordils per anar a Girona i només 5
trens que surtin de Girona i tinguin aturada a
Bordils, un nombre clarament insuficient per
poder-se plantejar adaptar-lo a les necessitats
laborals o de qualsevol tipus.

Més informació:
Si voleu col·laborar amb la plataforma, afegirvos a les recollides de signatures o simplement
rebre’n informació, podeu trucar al número
de telèfon 635 400 550 i us atendrà una representant de la plataforma El Tren Vi u.

Cinquanta anys de la cavalcada
de Reis de Celrà
Quasi un centenar de persones col·laboren d’una
o altra forma en les cavalcades de reis que s’han
estat fent a Celrà des de fa exactament cinquanta
anys. Aquest gener es celebrarà el 50è aniversari
de la primera vegada que es va fer l’espectacle de
reis a Celrà i durant aquest temps ses majestats
Melcior, Gaspar i Baltasar han arribat a la vila en
tren, en camió, en tractor, en globus o en cavalls,
depenent de l’any.

Aquest any els reis tornaran a sortir ben mudats
amb els vestits nous que es van comprar tot just
l’any passat, confeccionats per unes mans expertes, les de la mateixa modista que fa la roba als
reis de Girona, vestits de luxe, amb un cost aproximat de 600 euros cada un, que tornaran a lluir
un cop més per la reina de totes les festes, al
menys per als més menuts.

Les carrosses reials solen fer la seva entrada per la
carretera de Juià i van fins a la plaça deixant el recorregut sembrat de caramels. Al davant de la
rua, hi va una banda de tambors i gralles, al mig
les carrosses de rei i patge i el seu corresponent
equip de so i al final, les dones de la xocolata desfeta, les encarregades de donar un final dolç a la
festa, tanquen la cavalcada.

Més informació:
El mes de desembre es farà la reunió per col·laborar en la cavalcada de reis. Les persones que hi
vulguin col·laborar cal que es posin en contacte
amb l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament 972 49 30
26.
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Les dues escoles de Celrà obren les
portes a un nou curs escolar
L’entrada en funcionament d’un nou curs escolar
sempre representa un trasbals, per als alumnes,
per als pares i per als professors. Enguany, tal
com ja vàrem informar en la darrera Llera, a
Celrà han obert les seves portes dos centres escolars, l’Aulet de sempre i l’escola nova, que de moment ha estat batejada com CEIP Celrà. Al centre
nou, s’hi ha donat cabuda a quatre classes, dues
dels alumnes més petitons, els de P3; una classe
de P4 i una aula per als alumnes que fan P5.
Així, un total de 65 alumnes faran el curs a l’escola nova, que de moment està ubicada prop de
l’IES, en uns mòduls prefabricats, i això permetrà
descongestionar una mica l’Aulet, que ja havia
sobrepassat el seu límit de cabuda. Sis mestres seran les encarregades d’ocupar-se de l’educació i
la cura dels menuts. Dins aquest equip hi ha qua-

tre mestres noves, que abans no treballaven a
Celrà i dues mestres que ja havien estat treballant
a l’Aulet. Parlem de Dúnia Cervià i Consol Riera,
que a més de fer de professores, han assumit la
responsabilitat de tirar endavant les tasques directives d’aquest nou centre.
I portar la direcció, almenys aquest primer any,
no es pot dir que sigui “bufar i fer ampolles”.
Sembla ser que al CEIP Celrà el curs va començar
amb dificultats, algunes de les quals ja s’han solucionat i altres no. Les feines de gestió, per
exemple, acusen la manca d’equipaments tan essencials com un ordinador o una simple fotocopiadora, per citar només dos dels múltiples
exemples que podríem posar. Les professores es
queixen que han hagut de córrer a comprar el
material escolar més bàsic amb un préstec que els

A la fotografia hi podem veure els
alumnes de P3 que aquest any han
començat la seva etapa escolar a
l’Aulet:
Lena Aguilar i Cadenas, Martina
Amalrich i Llach, Andreu Balló i
Gimbernat, Jana Baulida i
Palomeras, Damià Campistol i
Prados, Aina Carreté i Juanes, Aina
Fernàndez i Cano, Noel Nicolas
Klinger i Estany, Magno Maneu i
Pladeveya, Mireia Martín i Planas,
Miquel Morente i Santolaya,
Gerard Morilla i Garriga, Maria
Pérez i Medina, David Junior
Pilligua i Lucas, Júlia Ponsatí i
Guilló, Xavier Pou i Salavedra, Noa
Ruíz i Casabó, Aurembiaix Sabadell
i Mercader, Luar Salvatella i
Valenzuela, Elena Segura i Ginesta,
Nicole Ariadna Stancu, Cristian
Sebast Stanescu, Mar Suàrez i
Castillo, Lluc Sureda i Torner.
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ha fet l’Ajuntament perquè la
partida del pressupost d’Educació encara no havia arribat.
La directora va explicar que l’equip docent s’estava plantejant
tirar endavant, a l’àmbit local,
una campanya de recollida de
joguines que estiguin en bon estat i que puguin servir per a les
activitats de la mainada al centre, ja que de moment, el pressupost no ha donat per poder-ne
comprar gaires. Malgrat tot, les
dues escoles de Celrà tenen molta relació i alguns dels problemes es solucionen gràcies a la
col·laboració entre els dos centres i els seus professionals.
A l’Aulet, en canvi, aquest any
han pogut reduir una miqueta el
nombre d’alumnes, dels 460 que
hi havia el curs passat, s’ha passat a 436 en aquest curs 20062007, amb una mitjana aproximada de 23 alumnes per classe.
Malgrat que el centre no ha quedat encara descongestionat del
tot, a educació infantil es nota
molt el canvi. En canvi la primària és encara molt nombrosa
(dels 436 alumnes totals, 328
són de primària) i fins i tot s’ha
hagut de fragmentar el 6è (el
curs passat eren dues classes i
ara en són tres).
La plantilla de l’Aulet és de 29
mestres encara que són 33 en realitat per qüestions de reduccions de jornades i la seva directora és l’Àngels Miret. L’Assun
Balló ha recalcat l’estreta relació
que hi ha entre els dos centres:
“saben que tenen les portes
obertes per a tot el que necessitin”.

Els alumnes de les dues classes de P3 que han començat
al nou centre, el Ceip Celrà, durant aquest curs.
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La dansa creativa
una eina
integradora per
a un aprenentatge
enriquidor
Els infants dansen de manera
natural
El moviment forma part de tots els éssers humans.
Els infants reaccionen i exploren el món de manera física. Ningú no els ha d’ensenyar a saltar d’alegria, a rodolar per una duna de sorra a la platja, a
fer cops a terra quan s’enrabien. La idea inicial de
la dansa creativa és utilitzar aquest recurs natural
en els infants, per canalitzar-lo cap a una experiència d’aprenentatge constructiva i gratificant.
El cos és un instrument molt important en els
processos d’aprenentatge. Incorporar aspectes
com el tacte, el moviment, la interrelació amb
l’entorn, l’espai, la música, la relació amb altres
persones, ens ajuda a aprendre i créixer de manera més integra i en bona relació amb els nostres
recursos naturals d’infants.
La dansa creativa ens possibilita trobar una manera pròpia d’expressió, ens ajuda a desenvolupar habilitats motrius i a tenir una millor consciència corporal. Aquests aspectes col·laboren estretament a autovalorar-nos i a sentir-nos
satisfets, alhora que faciliten l’autoconeixement i
la comunicació amb l’entorn.
A l’Escola de Dansa de Celrà treballem amb la
dansa creativa, per tal d’oferir aquesta eina d’aprenentatge a tothom.
El treball a l’aula es planteja des de l’autoexperiència com a sistema d’aprenentatge i la feina del
professorat especialitzat és la d’obrir espai als
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alumnes per tal d’afavorir un procés de participació activa de tots els nens respectant el ritme individual de cada un d’ells. Provar les pròpies capacitats i gaudir-ne ens ajuda a reconèixer i desenvolupar un llenguatge personal viu i creatiu,
que potencia i relaciona els aspectes imaginatius,
expressius i comunicatius del llenguatge corporal.
A les classes de dansa juguem, practiquem, treballem, gaudim i hi fem intervenir els peus, el moviment, la dansa, el cos, el ritme, la coreografia,
les emocions, la música, l’espai, la columna vertebral, la pelvis, el pes, la lleugeresa, l’equilibri, el
terra, la força l’aire, els salts, les caigudes, els
companys i companyes, la musculatura, els ossos,
les articulacions, la consciència, les formes, el disseny, els ulls, la mirada, la sensibilitat, l’energia, la
coordinació, el gir, l’impuls, el focus, les direccions, el silenci, la concentració, la investigació.
Podeu gaudir d’aquesta pràctica a l’Escola Municipal de Dansa de Celrà, que ofereix classes i activitats
de dansa creativa, de dilluns a dissabte, en diferents
grups d’edats i/o nivells i en diferents horaris.
Si voleu més informació cal que us adreceu a
l’EMDC Ctra. de Juià, 46, 17460 Celrà, telèfon
972 49 26 31 escoladansa@celra.net o www.celra.net
Imatges d’algunes de les sessions de
dansa creativa amb infants.
Fotos ARXIU EMDC/PERLA

L’Escola Bressol
Comença
l’aprenentatge
de la vida
Pocs canvis a la vida deuen ser tan importants i
tan sobtats com el que aquests dies estan superant
els més menuts de l’escola bressol, els que han
arribat de nou, quan molts d’ells encara no tenen
l’any, no han deixat encara els braços de la mare,
no parlen i no caminen. Durant tot el mes de setembre aquests petits estan fent el procés d’adaptació a la llar d’infants. Per posar-nos al seu lloc
podem intentar imaginar que nosaltres canviem
de feina per passar a una empresa gran, on no coneixem ningú, ens fan caminar amb xanques i
tothom ens parla exclusivament en xinès, per posar un exemple. Això sí, ens tracten amb afecte i
paciència, cosa que sempre és un consol.

ens podem trobar que estiguin de costat un menut de 8 mesos amb un que està a punt de fer els
dos anys.
Els primers dies el pare o la mare pot estar-se deu
minuts a l’aula, amb el seu fill/a i llavors s’acomiada, ràpidament i clarament, és a dir sense enganys, fins al cap d’una horeta, que el vindrà a recollir. Durant aquest procés d’adaptació els menuts no realitzen activitats concretes, és a dir,
l’objectiu bàsic és que no plorin, que acceptin el
lloc nou, que es relacionin amb els educadors i
amb els altres nens i que comencin a manipular
objectes de joc, llibres i altres materials que se’ls
posen a l’abast, senyal que comencen a estar relaxats. Mentrestant, els educadors fan una valuosa
feina d’observació de la personalitat de cada un
dels infants, que més endavant els servirà molt,
quan comenci la programació del curs.

Doncs bé, l’adaptació és més o menys això: un
canvi de lloc i d’hàbits que cal fer amb la complicitat de pares i educadors per tal que no hi hagi
conflictes afegits i que no es donin a l’infant pautes d’actuació contradictòries. El procés, pròpiament, es fa durant el mes de setembre encara que
en alguns casos pot arribar a durar tres mesos, segons el nen o nena. Prèviament a la incorporació
del menut a l’escola hi ha hagut una sèrie de contactes entre pares i educadors per tal de recollir informació sobre els seus hàbits, costums i necessitats particulars. Igualment es tenen en compte les
necessitats personals o laborals dels pares per poder oferir un servei personalitzat.
L’adaptació sol començar amb sessions d’una hora, tres dies a la setmana, i amb grups petits de
nens (3 o 4). Progressivament l’horari s’amplia
de mitja hora en mitja hora i també es va fent
més nombrós el grup, que al final acabarà amb
els 15-16 que seran en una aula. La diferència
d’un any natural que hi ha entre els menuts es
percep exageradament en aquestes aules, ja que

Durant les classes d’adaptació els nens s’acostumen als
horaris, es relacionen entre ells i manipulen objectes
senzills com a pas prèvi pel joc, que serà la seva principal activitat durant els propers anys.
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Comença la temporada de Ràdio
Celrà amb novetats importants
La política municipal s’incorpora a la graella de
Ràdio Celrà amb el programa “Fem Poble”, un
espai d’informació local que comptarà amb la
presència dels regidors i del mateix alcalde i que
pretén tractar en directe els temes municipals
que es debatran al Ple, respondre preguntes dels
oients i escoltar suggeriments dels ciutadans.
Aquest programa s’emetrà el segon dilluns de
cada mes, de dos quarts de nou a dos quarts de
deu del vespre.

Una altra novetat important és que a partir d’octubre es podrà escoltar Ràdio Celrà per Internet,
a través de la seva plana web (www.radio.celra.cat), on hi haurà un enllaç per poder connectar-se en directe. Més endavant també hi
haurà la possibilitat de descarregar-se programes
ja emesos per poder-los escoltar.
Aquesta tardor serà la segona temporada d’activitat de Ràdio Celrà i està previst celebrar la
inauguració amb una festa que tindrà lloc dijous
dia 26 d’octubre al Centre Cívic.

NOVA PROGRAMACIÓ
DILLUNS:
De 20.30 a 21.30 h, ‘Fem poble’, (el segons dilluns de mes). Programa d’informació municipal realitzat per Jaume Banti, Josep Amores i Xavier Perich
DIMARTS:
De 20.30 a 21.30 h, ‘Eclèctics’, programa musical conduït per Toni Vilches.
A par tir de les 21.30 h, retransmissió dels Plens Municipals
DIMECRES:
De 20 a 21 h, ‘CelraSka’, amb Jordi Perals i Sergi Ungé i Oriol Fabre
De 21 a 22 h, ‘Discontinu’, amb Enric Masgrau.
DIJOUS :
De 19.30 a 20.30 h, ‘Mare Terra’ (programa quinzenal d’ecologia), amb Albert Planes, Andreu Corbera i Enric Mateu
De 20 a 21h, ‘Tot espectacle’, (cultura, cinema, música i teatre) amb Joan Carles Cano i Josep Mir.
De 21 a 22 h, ‘Un pont de músiques’, amb Mohamed Chriyaa i Ester Bernatallada.
DIVENDRES:
De 17.30 a 19.00 h, ‘Això és música’, amb Xavier Carreras.
De 20 a 21 h, ‘Tercera Plana’ (quinzenal), amb Dani Faixedas, Santi.Chiappe, Pau Mercader i Joel
Moradell.
De 21 a 22 h, ‘Cordes de Metall’, amb Joan Giménez.
DIUMENGE:
A par tir de les 24 h: ‘Nocturn’, amb Jordi Casadevall.
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El Pessebre Vivent de Celrà:
una vertadera mostra de
participació popular
Aquest desembre es celebrarà la quinzena edició
del Pessebre Vivent de Celrà, un dels únics pessebres de les comarques que cada any és diferent.
Cap al mes d’octubre o novembre es comencen a
fer les reunions de preparació d’aquest esdeveniment, que aplega més de 260 figurants i 60 persones més que col·laboren en el muntatge i desmuntatge dels quadres, venent números, a l’entrada (que és gratuïta), etc.
Més o menys per aquestes dates, doncs, es comença a treballar amb els diferents espais que
s’utilitzaran, els col·laboradors comencen a pensar quina serà l’ambientació que faran en els quadres i quin serà el vestuari i els complements necessaris. L’organització només intervé directament en les escenes del principi i del final i la
resta ho deixa lliurement a mans de tothom que
hi vulgui col·laborar, sempre ajustant-se a una
sèrie de normes molt bàsiques per garantir la correcció i la uniformitat del pessebre.
Josep Amores, un dels màxims responsables, explica que un cop es sap el nombre de figurants
que sortiran en els diferents quadres, l’organització es posa a treballar per tenir cura dels vestits,

l’ambientació, el material escenogràfic i el bestiar
necessari.
Fins aquest any, l’ànima del pessebre havia estat la
Carme Martí Benaset, responsable del vestuari i
una de les fundadores i impulsores del pessebre vivent. Ella hi ha treballat durant anys, nit i dia sense descans, encara que fossin dates de festa en les
quals a vegades les visites ens multipliquen la feina de casa. La Carme diu que vol aprofitar La Llera per acomiadar-se del pessebre, de tota la gent
que hi ha col·laborat i de tots els seus companys,
amb qui ha treballat colze a colze tots aquests anys.
Diu que aquesta és una de les decisions més dures
i difícils de la seva vida, que amb el pessebre deixa
una de les coses que més ha estimat i confessa
també que potser encara hi remenarà alguna coseta, però que vol deixar d’estirar del carro. La Carme deixarà sens dubte un buit per omplir.

Més informació:
Aquest mes d’octubre es convocarà la reunió
d’organització del Pessebre Vivent. Els que hi vulgueu col·laborar, podeu trucar a l’Àrea de Cultura i preguntar per en Jordi i ell us donarà les dates
de les reunions i els telèfons de contacte.
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El Jovent de
Bordils reprèn
les seves
activitats amb
Junta nova i
més energia
que mai
Ja fa quatre anys que Josep Mitjà és un dels màxims responsables del Jovent de Bordils i, encara
que ja ho era per mèrits propis, des de principis
d’aquest any, és el president escollit democràticament. A finals de l’any passat van saltar totes les
alarmes quan en Josep, en Salvador i algun altre
“històric” del grup de Jovent de Bordils, van posar sobre la taula el seu cansament físic i emocional i van demanar una reunió urgent per veure
què es podia fer amb aquest procés que, si continuava, acabaria sense remei amb la descomposició del grup.
I ja se sap que a vegades les millors idees surten
d’una bona conversa amanida amb un bon beure. Així que en Salvador, en Josep i en Miquel Serrat, els més grans del jovent, es van asseure tranquil·lament al davant d’una cerveseta ben freda i
van discutir possibilitats per sortir d’aquesta crisi. Es va fer un crit d’atenció a l’Ajuntament, un
“help” que va ser escoltat per les cúpules, com
sempre, segons ens explica en Josep, que confessa
que l’agrupació s’ha sentit sempre molt valorada
24
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i amb el suport de l’alcalde i els regidors. I es va
decidir que es faria una crida als més joves del
poble, a través de les dades del padró municipal,
per no deixar-se ningú. Així, es va convocar tots
els joves, sense excepció, de 16 fins a 30 anys, a
una reunió per replantejar el funcionament de
l’entitat, el volum de feina que es podia assumir,
les motivacions personals per fer-la, etc.
Aquesta primera reunió va ser un èxit total, més
de quaranta joves, alguns dels quals mai no havien participat en les mogudes locals, ni per actiu
ni per passiu. Llàstima que l’eufòria va durar poc
i a la propera reunió ja eren molts menys. Va ser
en aquesta segona reunió en què es va fer una votació oberta per triar els qui haurien de ser els
membres de la junta i per tant els màxims dirigents del Jovent de Bordils. I afegim, per ser totalment justos encara que políticament incorrectes, que els màxims dirigents, en entitats com
aquesta, són també els màxims “pringats”. Però
bé, es va fer una votació oberta en la qual es partia d’un llistat de noms i s’havia de triar i posarhi ordre, una lliçó de democràcia indiscutible.
I el resultat va ser que van sortir escollits els
“històrics” del Jovent per formar part de la Junta.
Nou persones d’entre 20 i 23 anys que malgrat la
seva joventut ja fa anys que treballen per al poble,
i al capdavant, en Josep Mitjà, com a president.
Ara, doncs, aquest grup de joves i una trentena de
nois i noies més, que s’hi van afegir durant aquest
procés, són els integrants del Jovent de Bordils i
ja han reprès les seves activitats, amb més ganes
que mai. En Josep diu que tot plegat va servir
perquè molta gent es posés les piles, per animar
els més jovenets a prendre responsabilitats i perquè alguns s’adonessin que les coses no surten
soles, que cal posar-hi esforç, ganes i treball i
malgrat tot, a vegades encara no surt tot perfecte.

bol i voleibol; la guerra de pintures o l’actuació
de màgia en són bons exemples.
El Jovent de Bordils és un grup de joves que es
reuneixen per treballar al poble i per al poble i,
com destaca en Josep, també és un grup d’amics
que es reuneixen per passar-ho bé i anar de festa,
a més de muntar festes per als altres. Bona combinació, no?
L’agrupació Jovent de Bordils es fa càrrec, entre
d’altres de la gestió i organització de la Festa Major, de la diada de Reis, del dinar popular de
l’Onze de Setembre, de la festa de primavera, una
festa popular a l’aire lliure i de molts altres actes
festius que tenen lloc dins i fora del poble

Més informació:
El proper acte que organitzarà el Jovent de Bordils és la “Missa del Gat”, una festa popular amb
actuació musical que es celebrarà el dia 24 de desembre, a les 12 de la nit, al l’Ateneu Popular La
Pioixa, de Bordils. Aquest és el tercer any que es
celebra aquest acte, amb molt èxit de participació.

El primer acte d’aquesta junta renovada va ser la
Festa Major d’aquest any. Els nois en fan una valoració positiva i destaquen la participació de la
gent de Bordils en els actes i la bona acollida que
han tingut algunes innovacions que hi ha hagut
en el programa. El torneig esportiu mixt d‘hand25
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Quan els
nens ens
expliquen
un conte i
la vida es
torna
millor
Sempre hem sentit a dir que els
contes són bons per als menuts, que
els ajuden a créixer en un món
millor i a desenvolupar la seva
creativitat. Doncs això mai havia
estat tan cert com en el cas dels
llibres que avui us presentem, dos
contes editats per l’ONG Llibre
Obert, que seran els protagonistes
d’aquesta secció d’expressions, els
llibres i els nens que els han creat,
petits grans artistes espontanis i
sense adulterar. Potser mai heu
vist un art tan autèntic.
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Aquests llibres ajuden certament els nens, i no
només el seu món imaginari sinó que els ajuden
a millorar la seva realitat més immediata, ja que
els diners que es recullen de la venda dels llibres,
un cop editats i distribuïts, tornen al lloc d’origen dels seus autors per fer possible una nova aula per a l’estudi dels menuts o per ajudar a la creació d’un centre cultural en un poble perdut i
castigat per la pobresa.
La idea és senzilla i genial, traslladar-se a un lloc
remot, on prèviament hi ha una persona de contacte i una necessitat detectada per cobrir, i passar uns dies allà, coneixent el lloc i la seva gent i
organitzar-hi uns tallers. Els menuts, a canvi, només tenen “la feina” d’explicar als visitants un
conte o una rondalla tradicional del seu país. I
llavors es treballa en els tallers sobre el conte, es
dibuixen els personatges, els escenaris, tot. I els
estrangers aquests tan estranys, imagino que
deuen pensar els nens, tornen al seu país carregats d’il·lustracions i làmines plenes de color.
Posteriorment el llibre es munta amb els dibuixos, es fa el disseny editorial, s’adapta i tradueix
el text de la llegenda o el conte, s’edita i es distribueix per a la seva venda.
De moment l’experiència s’ha fet en un poble de
Togo (Àfrica) i en una “aldea” quilombola, al
Brasil i en tots dos casos el resultat ha estat excepcional. El Gros bec de l’ocell caçador és un
conte togolès, que va ser recollit pel francès
Domènec de Cacqueray, un dels membres d’aquesta ONG insòlita. Segons va explicar Domènec, els nens de Dodji mai no havien pintat, mai
no havien vist ceres ni pinzells i no tenen televisor. O sigui que no tenen gens integrat aquest
món audiovisual que a nosaltres ens és tan familiar. Potser per això els dibuixos són molt
pictòrics, intuïtius, frescos. Això sí, no hi va haver necessitat d’adaptar la història que va explicar l’Ehlo Kokouvi, un nen de 10 anys, perquè la
seva tradició oral és tan rica que el nen no va tenir cap problema en explicar una història llarguíssima amb luxe de detalls i varietat de paraules.
L’altra història recollida és Blatatà!, una llegenda
quilombola brasilera, recollida i adaptada per la

Conxita, una altra dels membres de l’equip. La
Conxita es va traslladar al barri de Porto de Tras
(Itacaré), al Brasil i va treballar amb nens descendents de “quilombolas”, o sigui homes i dones
que fins al segle XIX eren segrestats de l’Àfrica i
portats a Amèrica per fer d’esclaus. Edison Monteiro d’Assunçao va ser l’encarregat d’explicar la
llegenda. En aquest cas la dificultat va ser aconseguir que els nens i nenes dibuixessin nens i nenes
com ells, negres, marrons, grassos, alts, baixos,
amb cabells estufats o amb trenetes... Aquí sí que
hi ha arribat la televisió i la tendència era dibuixar nens i nenes rosses, de cabells perfectament
ondulats i rostres blancs. Un cop superat aquest
obstacle, que ens hauria de fer reflexionar a tots,
el resultat és també magnífic, una obra preciosa,
quasi naïf.
A la t radició afr icana, segons explica un dels llibres, els contes comencen sempre així:
El rondal laire diu: “expliquem una històr ia”
El públic: “Sí, sí, que una històr ia ens sigui explica da”
El rondal laire: “Aquesta és la històr ia de .....”
I aquesta és la història, doncs, d’una colla de gent
que es gasten els seus diners viatjant pel món,
buscant paraules i imatges, lligant-les i entregant
a canvi casetes de fusta per fer-hi una escola, o
cadires de rodes per als qui ho necessiten o fent
d’enllaços per a altres donacions que fan particulars o institucions a llocs on la gent no té tant de
res com nosaltres, ni tan sols tanta sort, com una
simpàtica donació d’equipaments de futbol que
va fer l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis a un
equip africà, en què no hi va faltar cap detall de
la roba. L’equip tenia fins i tot els mitjons de conjunt. Llàstima que els jugadors no tenien sabates... però en fi, qualsevol cosa és millor que res.
Llibre obert és una associació de cooperació internacional, sense ànim de lucre, que s’ha creat
per potenciar els recursos propis dels indrets visitats. Els beneficis econòmics que obtenen provenen directament de la seva creació i al mateix
temps l’exportació del seu treball permet donarse a conèixer al món. A Celrà vàrem tenir l’oportunitat de conèixer els llibres i de veure una exposició amb els originals de les il·lustracions, en
27
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una presentació que es va fer el divendres, dia 8
de setembre, a la sala d’exposicions de la Fàbrica.

Més informació:
Si voleu veure els llibres, els podeu trobar a la Biblioteca de Celrà i per comprar-los podeu contactar amb Llibre Obert trucant al telèfon 93 435
45 14 o bé podeu escriure al correu: llibreobert@terra.es.
Per cada euro que es paga pel conte, 20 cèntims
van a parar íntegrament a l’Associaçao Cultural
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Tribo do Porto, en el cas del conte brasiler, igual
que en el seu moment van anar a parar al poble
de Dodji (Àfrica). Els diners aconseguits han servit per construir diverses aules, un dispensari,
instal·lacions per a criar gallines i moltes altres
coses útils.
L’Associació proposa als centres educatius, culturals i biblioteques la possibilitat de fer activitats
per conèixer millor aquestes comunitats i la vida
dels nens que hi habiten.
La web és: www.telefonica.net/web2/obert/llibreobert.htm
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Entrevista
a Esteve
Palet i
Ribas
MÚSIC, COMPOSITOR I
PROFESSOR DE MÚSICA

És el fill de Lluís Palet, fundador de l’orquestra
Amoga de Vidreres, i de la Costa Brava, de Palafrugell. I és el pare de l’Esteve Palet i Mir, un jove
músic amb un brillant futur.
L’Esteve va néixer el 4 de gener de 1950 a Bordils
i encara que ara viu i treballa a Banyoles, mai no
ha deixat d’estimar el seu poble. L’Esteve és un
home modest però en canvi la seva biografia no
ho és tant, encara que ell no hi doni importància.
I, si no, mireu si hi ha gaire gent que tingui més
de vint sardanes estrenades, tocades per les millors cobles de les nostres comarques i editades en
disc o si hi ha molta gent que aparegui a Internet
diverses vegades per la seva obra.
Bordils és p oble de músics”, diu orgullós l’Este“B
ve, “eel meu pare era músic i jo ho vaig voler ser
des que era p etit: volia tocar e l v iolí, com e l meu
pare, que a més tocava e l t rombó i e l fiscorn”. En
aquells temps a Bordils hi havia hagut fins a dues
orquestres, que van durar molts anys i que varen
donar multitud de bons professionals. L’orquestra Catalunya, explica, era l’orquestra petita del
Allà s’hi van formar molts músics que
poble “A
després anaven a la pr imera orquest ra, la Princi pal de B ordils, i que després formar ien par t d’al -
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tres de molt més nivell d’ar reu, la Principal de la
Bisbal, etc.”
L’Esteve va començar quan tenia 6 anys amb en
Narcís Perich, amb en Nazaret, que va ser el seu
primer mestre. Llavors s’ensenyava música d’una
forma molt precària i els que s’hi dedicaven s’havien d’estimar molt aquesta activitat perquè gairebé sempre la combinaven amb la feina amb la
En Narcís Perich
qual es guanyaven les garrofes. “E
feia de pagès i quan a cabava de muny ir les vaques o de t rebal lar al camp ens ensenyava”.

Orquestra Catalunya vella:
L’orquestra Catalunya, de Bordils. El primer començant
per l’esquerra, un dels més jovenets, és l’Esteve. El primer per la dreta és el seu representant, Desideri Bruguès, de Bordils i el seu fill, Lluís Bruguès (ara representant de la Setson) és el que té al costat. I una altra persona molt coneguda a Celrà és el xofer de l’autocar, en
Giberta, que és el primer
començant per l’esquerra, dels tres que treuen el cap
per la finestra del cotxe.

Després vaig anar a classes amb el senyor Josep
“D
Viader i Moliner, a Girona. Em va ensenyar molt,
és un g ran mestre. Hi anava una hora a la setmana, els dimecres”. A l’escola, el senyor Navarra li
deixava fer festa tot el matí dels dimecres per anar
a classes de solfeig. Ja de gran, l’Esteve va compondre una sardana titulada En el camí del cel, dedicada a aquest mestre que el va entendre i el va ajudar.
Probablement la influència del seu pare va ser fonamental en la tria que va fer l’Esteve del seu primer instrument, el violí, però cap a mitjan dels
anys seixanta, quan tenia uns quinze anys, una
casualitat va fer que tot canviés, “ffeien un programa de música de j azz a la tele v isió i jo anava
a Can Cinto a veure’l, ca da diumenge a les quatre de la tarda. Un dia va sor tir al programa en
Coleman Hawkins. Em va ag radar tant que tots
els meus amics van mar xar al cinema i jo em vaig
que dar al là plantat escoltant la música”. Coleman Hawkins és un saxo tenor, no un de qualsevol sinó el primer que va utilitzar aquest instrument per a tocar jazz i probablement el millor
dels músics que ha donat la història, encara ara.
O sigui que no es pot dir que l’Esteve tingués mal
gust, ni mala orella.
Així doncs, aquesta tarda de diumenge, va començar una nova etapa.

Grup Setson:
Una foto amb l’orquestra Setson, també molt estimada
per l’Esteve. Ell és el primer, del costat dret i de dalt.
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L’Esteve diu que li agrada tota la música però bàAbans no hi
sicament el jazz dels anys 40 als 70. “A
hav ia p ossibilitat d’escoltar-lo ni molt menys
d’estudiar-lo. Per estudiar e l saxo jo m’hav ia de
treure solos i tocar-los. Feia un l listat dels discos
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que m’interessaven i a
la b ot ig a me’ls guardaven fins que tenia diners i l lavors e ls anava
a buscar”.

L’Esteve Palet i Mir, fill, té només 25 anys i
ha aprofitat el temps. Digne successor del
seu pare, va començar a tocar el piano
quan tenia 17 anys i actualment toca en
un duet. L’any passat va guanyar el Primer
Concurs de Composició Vocal que convoca
la Fundació Amics del Liceu, de Barcelona,
amb la obra Protesta. I el 2004 va guanyar
el 20è Premi Ceret-Banyoles, de música de
cobla, amb l’obra Rapsòdia per a piano,
cobla i percussió.

L’Esteve ha tocat el violí, el saxo alt, el saxo tenor, el clarinet i a la cobla, el tible i la tenora.
Va començar a tocar
amb la Cobla Orquestra Catalunya de Bordils, la temporada 1966-67,
quan tenia 16 anys.

Després va estar dos anys tocant en un conjunt
de Blanes, Los Grecos, a la sala de ball Acapulco i
tres anys més al Relicario de Lloret de Mar, amb
en Francesc Mas i la seva orquestra. Eren els moments àlgids de les sales de ball a la Costa i llavors
hi tocaven diàriament orquestres de gran nivell.

aquesta etapa, i no només professionalment
sinó també personalment. Diu que aquests
viatges els van servir a
ell i als més jovenets de
l’orquestra per veure
món i per descobrir
coses noves “ Ér em
molt inno cents i molt
vergonyosos. Recordo
amb la Catalunya, que
una vegada vàrem anar a tocar a França i quan
vàrem ar ribar hi hav ia les noies del bal le t que
ens van venir a p etone jar. Per als fr ancesos, llavors, això dels p etons era una cosa normal p erò
nosalt res vàrem que dar verme lls com p ebrots”.

Seguidament va tocar tres anys amb la Costa Brava i tres anys més amb Els Montgrins.
L’Esteve recorda el seu pas per les orquestres amb
afecte i diu que és una vida molt cansada però
Amb l’orquest ra Car avana va ser
molt maca. “A
amb la que més ho vaig v iure. Llavors tenia 20 o
21 anys i voltàvem p er tot Catalunya. Arribàvem
a un p oble i havíem de muntar l’escenar i i des muntar-lo”. Abans el muntatge, el feien els mateixos músics quan arribaven i també havien de
desmuntar-lo un cop acabat l’espectacle a les tres
Car regaves l’autocar i anao les quatre de la nit. “C
ves, tut-tut-tut, a p oc a p oc. Al cotxe no hi hav ia
cale fa cció sinó que es caldejava amb e l mateix
motor. El xofer engegava e l cotxe abans, ment re
n o s a l t r es car r e gàv e m i a i x í e s t a va una mica ca lent quan hi pujàvem. Llavors nosalt res p or tà vem unes b osses de plàst ic g rosses i hi p osàvem
peus i cames a dins, fins a la cintur a, i a sobre,
una manta i miràvem de dormir p erquè anant
bé, al matí ar ribàvem a un alt ra p oble i ens havíem d’o cupar de muntar alt ra vegada”.
Malgrat la duresa d’aquesta vida itinerant, l’Esteve reconeix que va aprendre moltes coses durant

Orquestra Costa Brava:
En aquesta foto amb l’orquestra Costa Brava l’Esteve és al
mig de tots, a sobre del senyor més calb. La seva cantant,
l’Anna, com haureu sospitat, és la famosa Nina, que llavors
tot just començava la seva carrera.
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E N T R E V I S TA

E S T E V E PA L E T

La seva etapa de professor va començar cap a
mitjan dels anys 80, com per casualitat, quan ja
vivia a Banyoles amb la seva dona: “ttenia un veí
que era mest re, que va ser e l qui em va proposar
fer classes de música. Li vaig dir que no p erquè a
Bordils hi hav ia t ingut una exp eriència, donant
classes, i no me’n vaig sor tir bé, no en sabia
prou...”. L’home, que tenia dos fills, va insistir i li
va proposar fer una prova durant un parell de
mesos i l’experiència va anar molt bé, tan bé que
l’Esteve no ha deixat d’ensenyar mai més i és una
de les seves grans passions.
Va començar fent classes particulars a Girona i
llavors li va sortir l’oportunitat d’anar a la seva
primera escola, la de Sant Esteve de Guialbes, a
donar classes. I després van venir les escoles de
Banyoles, la de Vilafresella, la d’Orriols, etc. A
l’Ateneu i a l’escola municipal de música de Banyoles hi fa classes de saxo, clarinet i conjunt instrumental Oorff des de l’any 1984. La metodologia Oorff, o Orff (a Internet surt escrit de totes
dues maneres) deu el seu nom a Carl Oorff, el
compositor del Carmina Burana, i és un mètode
molt participatiu en el qual es treballa amb instruments de claqueta, una espècie de xilofons,
per ensenyar els alumnes (nens o grans) a fer
música en col·lectivitat.

32

La primera peça que es va atrevir a compondre
va ser una sardana. Actualment l’Esteve té més de
20 sardanes que ja han estat estrenades i tocades
per les millors orquestres de les comarques gironines i algunes que formen part de discos enregistrats per aquestes orquestres. Algunes de les
seves sardanes més entranyables, les té dedicades
a persones de Bordils, com la que citàvem anteriorment, dedicada al seu mestre de l’escola o la
que ha dedicat a la Pepita Mestres, que encara no
Es t itula Est ima da Pepita i
ha estat estrenada. “E
par la de la senyora que m’hav ia cuidat quan jo
era p etit”. També ha compost havaneres, 3 o 4
bossanovas ja que li agrada molt la música brasiqu a n v a i g
lera i unes quantes cançons infantils, “q
començar a fer de mest re m’a donava que als
nens més p etits aquestes l le tres del Sol, sole t o La
lluna i la pruna, no e ls ag raden prou, no e ls capten l’atenció. Llavors em vaig p osar en conta cte
amb e l p oeta Lluís Casamitj ana i li vaig proposar de fer unes l le tres p er a la maina da. Hem fet
na dales, saine ts, per fer en teat re; i diverses
cançons infant ils”. La cançó d’en Pere Pallaringa,
En Pere Pal laper exemple, és una peça que diu “E
ring a és un home mut, tres cab ells a la calba, pelut i car abrut”. És una cançó alegre, divertida i
que als nens els fa gràcia perquè es poden imaginar el personatge.
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En Pere Pelleringa

Qualsevol cosa és bona
per fer l’ensenyament
més amè. L’Esteve se’n
fa creus de com ha canviat tot en els darrers
anys “aar a e ls nens fan
un rotat iu de tota una
pila d’inst ruments p er
poder t riar la se va opció amb més coneixement, toquen en g rup i
f a n m o l t es més a c t i v i tats que e ls ap or ten un
rodatge i una exp eriència de la música molt
més v ital. Fan solfeig,
inst rument, cant coral,
co l · l e c t i u
d’inst r ument, etc.”.
E l s m e s t r es són molt
“E
imp or tants – diu l’Esteve- i és imp or tant
q ue e l m e s t r e s à p i g a
veure i cap tar les p ossi b i l i t a t s d e l ’ a l umne i
que no e l freni mai, que
vegi quan e ll j a no li
pot ensenyar més i e l
traspassi a un alt re prof e s s o r q u e l ’ a j udi a pr o gressar”.

Lletra: Lluís Casamitjana i Coromina
Música: Esteve Palet i Ribas
En Pere Pelleringa
és un home mut,
tres cabells a la calba,
pelut i carabrut
Menut,
Pelat
Pelut i carabrut.
Viu sol a una cabanya,
amb un gosset petit,
tot carregat de ronya
i de cos esquifit
Menut,
Pelat
Pelut i carabrut.
Al gat que els acompanya,
Li manquen tres orelles,
que se les hi han menjades
les rates famolenques
Menut,
Pelat
Pelut i carabrut.
En Pere Pelleringa
no vol viure amb tothom
ell diu que li fa fàstic
conviure amb aquest món.
Menut,
Pelat
Pelut i carabrut.

El primer mestre de l’Esteve va ser, sens dubte, el
seu pare, i després varen venir en Narcís Perich,
de Bordils; el senyor Viader, de Girona, que li va
fer solfeig i harmonia; la Consol Oliveras, que li
va ensenyar violí; l’Antoni Moré (tible), i en Lluís
Caballeria, també violí i saxo. La Maria Àngels
Alabert fou també professora de l’Esteve, quan
tenia 18 anys, i ell diu que va ser la persona que el
va ensenyar a estimar i a gaudir de la música. Llavors va tornar uns anys amb en Narcís, per
aprendre clarinet; i posteriorment va fer dos anys
més de solfeig amb en Lluís Turet i saxo i clarinet,
amb en Marcel.lí Bayer, a Barcelona.
L’Esteve diu que el nivell de les orquestres d’ara
és molt superior a les d’abans, i reconeix que els

músics joves també estan molt més ben preparats, en part perquè
es disposa de molts
més mitjans però troba
a faltar sensibilitat amb
la música i un punt de
cultura musical que no
ens faria cap mal.
L’ensenyament ha pu“L
jat molt de nivell p erò
no sé si estem ensenyant bé e ls valors. És
imp or tant que la nos t r a música i la nost r a
d a n s a e s t i g u i n v i v es
p e r ò a i x ò n o v ol dir
únicament ensenyar a
bal lar sar danes, p er
exemple, sinó ensenyar
a est imar-les. Per apreciar les coses cal que
les cone guem i això no
s’està fent bé. No sabem res dels g rans músics de cobla que hi ha
hagu t al l l a r g d e la
històr ia. Els nens haurien de sab er qui és en
Ju l i G a r r e t a , e n J o a quim Serra, en Josep
Serra, en Mane l Sa derra...”.

Trobo que és bàsic sab er la històr ia del p oble,
“T
incloses les orquest res i e l mov iment cultur al
que hi hav ia ant ig ament i que és fonamental l’aprenentatge dels valors. Pensa –diu l’Esteve- que
al temps d’en Franco, nosalt res començàvem e ls
concer ts tocant L’e mig rant. La cançó de L’emigrant és una de les peces claus de la música catalana modernista, amb lletra de Jacint Verdaguer i
música coral composta per Amadeu Vives. Comença amb aquestes paraules que ens són tan familiars “Dolça Catalunya, Pàt ria de l me u c or,
quan de t u s’al lunya, d’e nyorança es mor”. Tota
una revolució en aquells temps... i potser ara
també.
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HISTÒRIA

BERENADES A LA VORA DEL RIU

Berenades
populars a
l’aire lliure
Les berenades arran d’aigua eren una tradició
molt important als pobles de Bordils i Celrà. De
fet, a Bordils, als anys quaranta, es celebrava un
acte popular que tenia molt seguiment i que es
coneixia com el tornaboda. Aquesta berenada tenia lloc l’endemà de la Festa Major i es feia al riu.
Llavors l’aigua del riu era neta i abundant i els
nois anaven a pescar peix amb xarxa i el cuinaven
i menjaven allà mateix. Aquest era un àpat fonamentalment masculí, ja que eren els homes els
qui pescaven, els qui anaven a collir la llenya i els
que cuinaven el peix en les grans paelles de
l’exèrcit. A les fotografies, hi podem veure un
grup de nois mostrant un exemplar que els servirà de berenar.
Aquesta però no era ni molt menys l’única ocasió en la qual la vora del riu era marc de festes i
berenars. De fet cap als anys trenta era costum
anar a passar les tardes de festa a la vora del riu,
per banyar-se, fer-hi tertúlies i berenar. Un altre
lloc molt típic on la gent de la zona anava a fer
berenades era el parc del Congost. Una de les fotografies mostra la porta d’entrada a aquest parc
de Celrà, on les famílies passaven les seves hores
d’oci els dies de festa.

La porta d’entrada dels jardins del Congost. La foto ha estat
cedida pel Taller d’Història de Celrà.

Més informació:
En propers números de la revista La Llera volem
tractar el tema dels oficis ant ics de les nostres poblacions. Si teniu fotos relacionades amb aquest
tema i ens les voleu cedir per poder-les publicar
podeu fer-ho de diferents maneres.
Si les teniu en paper i no teniu possibilitat d’escanejar-les us podeu adreçar a l’Àrea de Cultura
de l’Ajuntament de Celrà o a l’Ajuntament de
Bordils i deixar-les allà, en un sobre tancat, a l’atenció de La Llera del Ter, amb les vostres dades
(nom, adreça, etc. ben posat perquè us les puguem tornar).
Si les teniu en format digital, les podeu fer arribar a l’adreça de la biblioteca de Celrà, biblioteca@celra.net.
Cal que les fotos vagin acompanyades d’una petita explicació del lloc on està feta la foto (Celrà
o Bordils), de qui és la persona fotografiada i de
l’ofici que practica.

Divendres 24 de novembre, a les 9 del
vespre, es celebrarà la conferència titulada “Darrers resultats de l’excavació
del Castell de Palagret”, a càrrec de
l’arqueòleg FERRAN CODINA. L’acte està
organitzat pel Taller d’Història de
Celrà i tindrà lloc a l’Ateneu de Celrà.
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ESPORTS

El Patronat d’Esports proposa un
munt de cursets nous per a aquesta
temporada de tardor-hivern
Més de trenta nens i nenes varen participar en el
casal esportiu que va organitzar el Patronat Municipal d’Esports aquest mes de juliol passat. Les
activitats es feien durant tot el matí i hi havia un
ampli ventall d’esports perquè els nens poguessin triar quin volien practicar.
Pel que fa a la temporada de tardor-hivern, el Patronat ofereix, com cada any, un ampli ventall
d’activitats. L’oferta va des de disciplines que es
poden practicar individualment com les gimnàstiques de baix impacte o ballar funky i hip-hop,
fins a jocs esportius com el futbol o el bàsquet.
Podeu trobar tot el seguit d’activitats a les quals
us podeu inscriure, juntament amb horaris i
preus, al llibret d’informació dels cursets que publica l’Àrea de Cultura.
Com a novetat d’aquest any destaquen dins de
l’oferta de cursos que proposa el Patronat, els de
gimnàstica terapèutica, el de tècniques de circ, el
de gimnàstica intermitja i el de gimnàstica suau.
Igualment s’ofereix una ampliació del curs de

condicionament físic i el curs de condicionament físic cardiovascular, que es farà de dos
quarts de quatre a dos quarts de cinc de la tarda.

Més informació:
Si voleu més informació d’algun curs podeu trucar al Patronat Municipal d’Esports, al telèfon
972 49 29 83, i demanar per la Neus, o enviar un
correu a esports@celra.net.

Participants en dues de les múltiples activitats que es van
practicar al Casal esportiu que es va organitzar aquest estiu
des del Patronat Municipal d’Esports.

L’HANDBOL FEMENÍ ARRIBA A CELRÀ
Ets una noia i t’agrada l’handbol? Doncs ara és la teva oportunitat!
Si tens entre 13 i 16 anys i estàs interessada a jugar o tens ganes de saber si t’agradaria practicar aquest esport, pots venir al Pavelló de la Fàbrica els dilluns i els
dimecres, de dos quarts de vuit del vespre, fins a les nou, i afegir-te al grup.
Si vols contactar amb nosaltres per rebre més informació pots trucar als telèfons:
972 49 29 83 (Pavelló municipal)
696 48 69 57 (Toni)
677 30 00 00 (Jordi)
Anima’t ! T’hi esperem!
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ESPORTS

Inici de
temporada per
al Club de
Tennis
El Club Tennis Celrà enceta una nova etapa. Després de dos anys fent cursets a través del Patronat
d’Esports, s’ha formalitzat la creació d’aquest
Club, que pretén aplegar els amants del tennis. Ja
s’han posat en marxa els diferents cursos i els
abonaments per fer-se soci de l’entitat, amb una
excel·lent resposta, ja que quasi no queden places
lliures per cobrir. Actualment podem dir que
apleguem més de 70 practicants de tennis. Per a
dur a terme l’activitat comptem només amb dues
pistes, que ja són insuficients si tenim present la
demanda creixent que existeix i que aviat no podrem cobrir, donades aquestes limitacions.
A banda dels cursets de tennis, el club proposa
una sèrie d’activitats paral·leles tant per als socis
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com per als mateixos alumnes. Així, la segona
edició de la lliga interna espera repetir l’èxit de la
temporada passada, en què va aplegar uns 50
participants. A més, s’hi afegiran diferents torneigs de dobles per parelles, festes per als més petits, sortides a d’altres clubs, així com, per prime-
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sòlid, que pugui donar cabuda a tots els seus aficionats, formar nous tennistes i generar molta
activitat. La passió pel tennis és ben viva i volem
que tothom hi pugui prendre part.

ra vegada, participar en competicions federades
representant Celrà arreu de les comarques gironines.
La nostra il·lusió pel tennis no té límit i el nostre
objectiu és aconseguir formar un club més gran i

CLUB TENNIS CELRÀ

1. Preus i taxes per a ser socis del Club
QUOTA ANUAL
Individual (a partir del 19 anys)
Familiar (amb fills fins a 18 anys)
Jove (fins als 18 anys)

Import empadronats
50 €
80 €
30 €

Import no empadronats
75 €
120 €
45 €

*Els preus es revisaran el mes de maig de cada temporada.
*Les taxes anuals de socis van de juliol a juliol.

2. Escola de Tennis
Per gaudir dels serveis de l’Escola de Tennis és imprescindible ser soci del CTC.
Adult
Preus Escola CTC
1 classe x setmana
2 classes x setmana

Mes
22 €
40 €

Classe Particular

Nen
Trimestre
66 €
120 €

1 Hora
15 €

Mes
16 €
30 €

Trimestre
48 €
90 €

Abonament 10 hores
120 €

*Els preus es revisaran el mes de maig de cada temporada.

Club patinatge l’Aulet de Celrà
L’entitat ha començat les seves activitats aquest
mes de setembre, amb molta empenta. Tots els
dimecres del mes de setembre i els dos primers
dimecres del mes d’octubre s’ha estat fent, al pavelló de Celrà, un curset gratuït per a tots aquells
que s’animin i vulguin provar de practicar
aquesta disciplina esportiva.

part dues patinadores, Ariadna Esponellà i Ivette
Jordà i un patinador, Aniol Barti.

Mentrestant tres components del club de patinatge de Celrà han participat al campionat català
de la categoria infantil. La competició es va celebrar els dies 23 i 24 de setembre i hi van prendre

El Club Patinatge l’Aulet de Celrà està molt satisfet de tots els seus patinadors i patinadores i des
d’aquí us animen a tots a participar d’aquesta activitat esportiva.

La següent competició tindrà lloc el 18 o 19 de
novembre, a Llagostera, on es celebrarà el Campionat Promoció, en el qual participarà la patinadora del nostre club Jenni Silva.
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Crònica de les sortides d’estiu i
calendari de les activitats properes
del C. A. Bordils i del C. E. Celrà per
a la temporada de tardor
Aquest últim trimestre s’han dut a terme diverses activitats. Els dies 22 i 23 de juliol es va organitzar la tradicional sortida d’estiu. Aquest
any havíem escollit el pic de Posets (3.375 m),
segon cim dels Pirineus, un indret que no necessita recomanació. En un dia clar, la panoràmica que ens ofereix és immensa i potent, de
cim en cim i de vall en vall, anem abraçant el

nucli més grandiós de la serralada. Una vintena
de participants vàrem sortir el dissabte 22 al
matí, i vàrem anar amb cotxes fins a Benasc, a
la sortida d’Eriste, després vam agafar la pista,
que indica el camí del refugi Àngel Orús, vàrem
arribar fins el pàrquing dels ponts d’Espigantosa (1.525 m) i vam començar a pujar al refugi
Àngel Orús (2.095 m) on vàrem sopar, dormir i

Foto Puig Peric
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esmorzar. El diumenge dia 23 ens vàrem aixecar
ben d’hora per afrontar un desnivell de 1.300
m. Després de tres hores i mitja de forta pujada, per fi vàrem arribar al pic de Posets o de
Llardana (3.375 m), panoràmica impagable.
Entre d’altres es veien els cims del Mont Perdut
i tota la serralada axial fins més enllà del Perdiguero. Baixant, vàrem fer una parada a l’estany
de Llardaneta. Finalment, després de vuit hores
caminant i força cansats vàrem arribar als cotxes.
El dia 28 de juliol vàrem organitzar la tercera passejada nocturna al castell de Sant Miquel. Aprofitant la lluna plena de final de juliol, unes 160
persones vàrem pujar al castell. La sortida va ser
a la plaça del mercat a 2/4 de 10 del vespre. Una
vegada a dalt tots els participants vam poder gaudir de coca i beguda, per recuperar forces, i de la
impressionat vista nocturna que hi ha des de dalt
del castell.

Pujada de Posets

El diumenge dia 3 de setembre vam anar al puig
Peric, un pic de gairebé tres mil metres d’alçada
de l’Estat francès. El puig Peric és un dels cims
comarcals més bonics i interessants. En la seva
ascensió es pot gaudir de dues extraordinàries
zones de llacs, la de Camporells, declarada “site
classé” per l’Estat francès, que trobem abans dels
Perics, i una altra, la dels estanys de la vall de la
Llosa, no menys espectacular, que trobem en baixar. Tot plegat fa que aquest itinerari sigui molt
agradable, malgrat que l’esforç també és intens.
Al voltant d’una vintena de participants vàrem
fer aquesta sortida. L’accés per arribar-hi va ser

DATA
5 / nov.

per la Jonquera, Prada de Conflent, Mont-Lluís i
estany de la Bollosa (2.017 m). El puig Peric (cim
comarcal del Capcir) està situat en un indret
classificat de gran interès natural, amb estanys i
una fauna i flora excepcionals. La pujada va durar unes tres hores i com que feia un dia esplèndid, vàrem poder gaudir d’unes vistes excepcionals cap als quatre punts cardinals. A la baixada,
també d’unes tres hores, vàrem poder visitar l’estany de la Bollosa.
Informació de les properes activitats:

HORA SORTIDA
Bordils
Celrà
-

9.00

ACTIVITAT / SORTIDA
Castanyada a Sant Miquel / Gironès

Es surt de la plaça del Mercat de Celrà
Hi haurà castanyes, aigua i vi dolç per a tothom.

19 / nov.

6.30

6.40

M

Els Bufadors de Beví (Ripollès-Osona)

Vegeu programació a part o consulteu plana web

3 / desem.

7.30

7.40

2h

M

 5h

Golany i puig Sesarques (Pla de l’Estany)

Falgons – Collet de Portelles – Golany – Puig Sesarques – Sant Nicolau –
Collet de Pujarnol – Sant Patllari – Mirador de l’Estany – Les Estunes.

M

 5.30 h
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ENTRETENIMENTS

CONÈIXER ELS NOSTRES MUNICIPÍS

Com j a us vàrem explicar en la rev ista anterior,
en aquesta se cció us presentarem una fotografia
d’un indret de Celrà o de B ordils (o una de ca da
llo c), que haureu d’ident ificar.
La solució, la donarem ca da t rimest re en la rev ista se güent.
Av ui d oncs, us d one m la sol ució d’o n esta ven
s i t u a d e s l e s d u e s p e dr e s d e t e r m e s ( o e r a u n a
de sola?), de les f ot og r afies d e La L le ra , núme r o 40.

Atenció:
Si sabeu identificar on estan fetes les fotografies
que us presentem en aquesta secció d’entreteniments, podeu fer arribar la solució per correu
electrònic a biblioteca@celra.net o per correu
convencional a la Biblioteca de Celrà (Ctra. de
Juià, 46-48, 17460 Celrà).
Hi heu de fer constar clarament les vostres dades
personals perquè a final de temporada farem un
sorteig entre totes les persones que hagin encertat
les respostes i donarem un obsequi al guanyador.

Finestra de Celrà

SOLUCIÓ A L’ENTRETENIMENT
ANTERIOR:
Per trobar el terme que vàrem fotografiar en el número
anterior de La Llera, cal seguir el camí del mas de la Canova (al terme municipal de Bordils), en direcció a Celrà.
Quan ja s’ha recorregut mig quilòmetre aproximadament, creuarem la línia d’alta tensió de 220.000 V (VicJuià). Un cop creuada la línia, i sempre seguint aquest mateix camí, hem de trobar també, una mica més endavant,
l’antic refugi dels “Guatlleros”, a mà dreta però una mica
més apartat. I un pèl més endavant hi hem de trobar un
rec. En aquest punt, si seguim el rec aigua avall, uns cent
metres aproximadament, trobarem el terme esmentat que
marca la frontera entre Bordils i Salrà (Celrà), al costat
dret del rec. Totes dues fotografies són del mateix terme,
una de cada cara de la pedra
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Finestra de Bordils
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AGENDA

BORDILS

Novembre
DIA 12:

Castanyada pels socis amb actuació de Play-Bach musical
a càrrec del grup PLAYBACK PLUJA D’ESTRELLES de
La Bisbal.
Lloc al Casal Municipal. Llar de Jubilats i Pensionistes

DIA 24:

Cinema: “Las mujeres de verdad tienen curvas”, a dos
quarts de deu del vespre, al Casal. Organitza: Voluntariat
de Bordils.

DIA 3:

3er Mercat de segona mà Solidari. Es farà a la Plaça 11
de setembre, durant tot el matí, de les 11 a les 2 hores.
Organitza: Voluntariat de Bordils.

DIA 6 ó 8:

Festa contra la Constitució Espanyola. La Pioxa

DIA 14:

Sortida cultural a Barcelona al Teatre Nacional de
Catalunya, per assistir a la representació de l’obra”EL
PÓLVORA” d’Àngel Guimerà.
Llar de Jubilats i Pensionistes

DIA 17:

Durant el matí: Festa de Nadal a l’escola.
AMPA i CEIP Bordils

Desembre

DIES 25 I
1 DE GENER:

Gran Quina Handbol Bordils al Casal del poble.
Handbol Bordils

DIA 28:

Tarda de contes infantils i berenar. A les 5 de la tarda, al
Casal. Organitza: Voluntariat de Bordils.

DIES 27, 28 I 29:

Torneig de Nadal de Handbol. Handbol Bordils

DIA 31:

Revetlla de Cap d’Any amb sopar i ball al Casal Municipal. Llar de Jubilats i Pensionistes

Altres actes
• Durant les festes de Nadal organització d’actes diversos com la cavalcada
dels Reis de l’Orient. Jovent de Bordils
• Durant l’hivern, campionat de Futbolín. La Pioxa
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AV Í S D E S A N I TAT

Campanya vacunació
Grip 2006
Del 16 d’octubre al 30 de Novembre
Si vostè té:
 60 anys o més
 Pateix una malaltia immunodepressora o crònica com diabetis, bronquitis, asma, hipertensió
 Si està embarassada en el segon o tercer trimestre
 Si treballa o conviu amb pacients crònics o persones de més
de 60 anys
 Si treballa en serveis essencials per a la comunitat.

LI RECOMANEN QUE ES VACUNI

Cal demanar hora al telèfon de Sanitat Respon 902 111 444
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Amb la col·laboració de:

Ajuntament de Celrà

