50 ANYS
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De les mandarines a la play station

EXPRESSIONS

Srebrenica,
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les vidues
ON TOTS INTENTEN PERDONAR
SENSE PERDRE LA MEMÒRIA
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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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50 anys de
reis mags
a Celrà i
Bordils
DE LES MANDARINES
A LA PLAY STATION

Reis de Celrà 2007

4

Enguany fa 50 anys que els reis van
arribar per primera vegada als
nostres pobles. A Celrà, la primera
cavalcada es va celebrar l’any
1957, i s’ha continuat fent fins ara
sense cap interrupció; i a Bordils es
va començar el mateix any, però hi
ha hagut èpoques en què no ha
estat possible organitzar l’acte. En
tot cas volem aprofitar aquest
número de La Llera per fer
memòria de l’origen d’aquesta
tradició i al mateix temps oferir el
nostre modest homenatge a tota la
gent que ha col·laborat en aquesta
festa, en què els vertaders reis són
els nens.

Els primers reis que van visitar Celrà.

En el Costumari català, Amades explica que, segons la tradició, els tres reis d’Orient estaven tan
contents d’haver pogut adorar l’infant Jesús que,
de tornada als seus països, van anar repartint pel
camí tot el que portaven com a mostra d’alegria.
I sembla ser que aquest gest és l’origen de la festa que celebrem cada any.
Els reis de cinquanta anys enrere, però, eren molt
diferents dels d’ara. Llavors, en consonància amb
l’època, ses majestats eren molt més austers i
menys generosos, però malgrat tot anaven acompanyats de molta i molta il·lusió, potser igual o
més que ara. Solien portar com a regals algun tall
de torró o alguna mandarina, que en aquell
temps eren com un dolç; de joguines, en el millor
dels casos, algun cotxe fet de llauna o de fusta, un
flabiol o una nina de roba per a les nenes; i també estris per anar a l’escola, com una cartera de
cartró o llapis de colors. Tot això si hi havia sort.
El relat que ens han fet els avis que fa cinquanta
anys van fer de reis per a la mainada, gent que ara
ronden la setantena, coincideix sorprenentment
amb el que fa Amades en la seva gran obra, el
Costumari català, fins i tot en el tipus de regals i

en la seva distribució per grups. Diu Amades, i el
record dels nostres avis ho corrobora, que el rei
ros duia les joguines; el blanc, les llaminadures; i
el negre, el carbó i les altres coses que no feien
tanta il·lusió (com els estris escolars) o les més
pràctiques (com unes espardenyes). L’únic dubte
que planteja aquesta descripció és que les espardenyes no fossin un regal apreciat pels nens de
l’època: si a ple hivern es tenen les sabates esquinçades, caminar amb unes de noves i amb
una bona sola deu representar una alegria per a
qualsevol.
Els avis ens han explicat també com era passar
tota la infantesa sense veure els reis cap vegada,
sempre imaginant-los, només. Recorden com cada any, cap a les set de la tarda, ja ben fosc, els pares els agafaven de la mà i els portaven a l’estació.
Allà s’esperaven que passés el tren cap a Portbou.
Els grans explicaven a la mainada que els reis hi
viatjaven a dins, de retorn als seus països. Quan
finalment passava el tren, els nens feien els ulls
petits esforçant-se per fer aguda la vista i aconseguir veure els reis. Però en realitat la majoria
d’ells només devien veure el seguit de llums dels
vagons il·luminats passant a tota velocitat.
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Cavalcada de Celrà de 2007.

Celrà
En Joaquim Ramírez va ser un d’aquests nens
que, any rere any, només van veure una filera de
llums. I és el que ens ha fet aquest relat. Potser
per això, quan només tenia 19 anys, va ser un
dels organitzadors de la primera cavalcada de
reis que es va fer a Celrà. Els reis d’aquesta primera vegada van ser en Joaquim, en Francesc Ramírez –el seu germà– i en Tomàs Hereu. Sembla
ser que la cavalcada es va organitzar en un temps
rècord gràcies a la gran col·laboració de la gent
del poble, que hi van abocar totes les seves energies.
La Victòria Font, la germana d’en Xavier, recorda
que a ella la van “fitxar” per fer de patge del rei
negre a la farmàcia mateix, on treballava junt
amb el seu pare. De fet, va ser gràcies a ella que
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els primers reis de Celrà van sortir acompanyats de tota una comparsa de soldats de les Casernes de Girona, muntats a cavall: una tieta de
la Victòria estava casada amb un militar, i va
ser aquest el que els va fer venir. D’aquesta primera vegada la Victòria recorda com es van divertir i també que el recorregut va acabar amb
l’adoració del nen Jesús a l’església, amb
mossèn Josep.
Joaquim Ramírez ho recorda també com una experiència molt maca, però insisteix que el mèrit
dels reis de Celrà no és dels que van organitzar la
primera cavalcada, sinó que s’hagi sabut anar
passant el relleu de generació en generació de
manera que s’hagi continuat celebrant durant 50
anys sense interrupcions.

La Maria Negre i la Carme Mallorquí, segons
explica en Joaquim, van ser impulsores i col·laboradores de l’acte, tot i que elles ja es cuidaven
d’organitzar un betlem preciós que es feia a la
vella escola. “Els treballadors de la fàbrica Pagans van fer una tarima de fusta, amb un cofre
al damunt que anava il·luminat i que representava el cofre dels regals. La perruquera del poble
va fer les perruques, de pèls de cànem, i les va
tenyir i pentinar adequadament per a cada un
dels monarques. Les corones es van fer de cartró i es van pintar i guarnir amb teles de fantasia. I fins i tot hi va haver gent que va cedir unes
capes de nadó amb les quals es van fer les capes
d’ermini dels reis”.
En Joaquim recorda també que es va qüestionar
si havien de sortir els reis, perquè hi havia gent
que deia que els menuts reconeixerien les persones disfressades i se’ls trauria la il·lusió, “i va passar que quan els reis varen pujar al balcó de can
Serra, una nena que hi havia allà al costat va quedar tan impressionada que es va posar vermella
com un pebrot i va fer una genuflexió com la que
es fa als monarques de veritat. I la nena era la filla d’una de les persones que més havien defensat
aquella idea”.

Diferents moments de les primeres cavalcades de Celrà.
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Bordils
A Bordils la iniciativa va sorgir d’una colla de joves del grup de teatre Arc Bordilenc, del qual formava part en Joaquim Font, un dels que van fer
de rei la primera vegada. En Quim recorda que
ells mateixos es van fer els vestits i van llogar les
capes amb els diners que havien recaptat a les representacions de teatre que feien: “D’aquesta manera una part del que ens havia donat la gent tornava al poble. I a l’Ajuntament només li vàrem
demanar que ens pagués els caramels”.
Uns altres participants a la primera cavalcada van
ser Josep Perich i la seva germana Empar. En Josep va fer de rei negre, perquè era molt moreno
de cara i tenia els cabells arrissats. Ara ens pot
semblar estrany, però llavors cap dels que feien de
reis no havien vist mai cap persona negra. “Ni per
la tele”, diu en Josep, “perquè no teníem televisor.
L’únic negre que havíem vist era el del pot del
Cola-Cao”. Entre tots varen guarnir un camió i
van buscar tres cavalls de colors: un de blanc, un
de negre i un altre de ros, per a cada un dels reis.
Perquè l’animal estigués més tranquil i no hi hagués problemes durant el recorregut, el propietari o un mosso feien de patge, i d’aquesta manera
acompanyava rei i cavall al mateix temps.
Així, els tres reis de Bordils van ser en Joaquim
Font, en Josep Perich i en Narcís Combis. Els
acompanyaven en Joaquim Cornellà –o Quimet
barber–, que feia de presentador de l’acte, i en Josep Serrats, que feia d’intèrpret. Tal com ha de
ser, els reis de Bordils parlaven en una llengua estranya, ja que vénen de països llunyans, i en Josep
Serrats era l’encarregat de fer la traducció perquè
tothom pogués entendre el discurs.
Cavalcada de Bordils de 2007.
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Els participants a la cavalcada es vestien i preparaven al barri del Molí, i després desfilaven per la
carretera, pel camí del Torrentó i fins a les escoles
velles, on els esperava el cor parroquial per cantar
una cançó. Seguidament anaven cap a la plaça del
poble, on hi havia gent concentrada, i es tornava
a cantar, i llavors es dirigien cap a l’església, punt
final del recorregut, on els reis adoraven el nen Je-

sús a l’altar. En aquest punt es donava un caramel
a cada nen i llestos... Res de llançar caramels a
bossades! L’Amades explica en el Costumari que
antigament es repartien ametlles, que es tiraven a
grapats.
Els reis de Bordils havien sortit a cavall, en tractor i més tard en carrosses fetes sobre un remolc.
Els que varen fer de reis ho recorden tot amb una
barreja d’alegria i de nostàlgia. En Josep Serrats
explica que llavors les diferències socials eren
molt més marcades i evidents. Recorda com li
feia mal el cor d’haver de dir-los als nens aquell
tòpic que si s’havien portat bé, els reis els portarien moltes coses, sabent perfectament que el
més premiat no era, ni és, la bondat. “Els que tenien menys a vegades eren els més bons nens, i en
tot el poble només n’hi havia un parell o tres que
tinguessin joguines de veritat o una bicicleta. I no
sempre eren els més bons, només els més rics”.

Sigui com sigui, en tots aquests anys han canviat
reis i presents. Han canviat els hàbits i els costums, els pares i els fills, els desitjos i les possibilitats. Però si hi ha una sola cosa que no ha canviat i que encara és el motor d’aquesta festa és la
il·lusió dels nens per veure els tres reis i la dels
reis per veure les cares de felicitat dels nens.
MONTSE VILA

Avui tindríem por que els nens agafessin un trauma i aquesta desigualtat seria un drama; en
aquell temps els altres nens s’espavilaven per córrer al darrere del que tenia la bicicleta i mirar de
fer amb les cames el que l’altre feia amb els pedals, igual que els grans es miraven amb delit els
dos o tres privilegiats del poble que tenien cotxe,
mentre ells anaven a peu o en carro.
Rics i pobres, altra vegada. Una dualitat que explica moltes coses; quasi totes, potser. I que fa entenedora també la tradició, ara tristament oblidada, de posar una sabateta al balcó la nit de reis.
Segons el Costumari català, hi havia dos germanets, nen i nena, que van saber que el nen Jesús
era tan pobre que no tenia ni sabates i van decidir donar-li les seves. Com que les portaven brutes les van rentar ben netes i les van posar al balcó a eixugar. El nen Jesús, commogut per aquest
gest, va deixar les sabates on eren i a més les va
omplir de regals, com a premi per la seva bondat.
Sembla que aquest costum de posar la sabata al
balcó es va anar perdent i es va substituir la sabata per un plat. Amades interpreta que això va
passar perquè el plat era un recipient molt més
adequat per deixar-hi els quatre dolços o les coses de menjar que durant molts anys van ser els
regals de reis de la majoria dels petits.

Diferents moments de la primera visita reial a Bordils.
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Escola de Bordils
Visita a la carbonera
Els nens i nenes de primària de l’escola de Bordils
vàrem tenir l’oportunitat de visitar una carbonera a Juià. Els alumnes de cicle inicial i cicle mitjà
hi van anar el 4 de desembre i els de cicle superior el 13 de desembre.
La carbonera va ser construïda pel senyor Pere
Colomer a l’exterior de casa seva, al darrere de
l’antiga estació de tren de Bordils.
En Pere ens va explicar com l’havia fet. Va fer servir troncs, sorra, pedres, branques, una tapa grossa de ferro... i amb tot això va fer com una muntanya, on va deixar uns forats que és per on surt el
fum. Al principi aquest fum que surt de cremar la
llenya que és a l’interior de la muntanyeta és de
10

color blanc i al cap d’uns dies ja surt de color negre. Vol dir que és el moment de tapar els forats
per ofegar el foc i així al cap de tres o quatre dies
més ja es pot treure el carbó, rasclant amb un rasclet per separar la terra del carbó.
En Pere va construir també una barraca molt xula feta del mateix material que la carbonera, excepte la porta, que era feta de canyes. A dins hi tenia un llum de carbur per fer companyia als carboners en les llargues nits d’hivern.
Sabem que molta gent dels pobles del voltant
també l’ha anat a veure.
Felicitats al senyor Pere Colomer!

Minut Lumière
Els alumnes de sisè de l’escola de Bordils estem fent un taller de cinema que es diu “Cinema en curs”. Ha vingut un especialista, en Joan López, que és director de cinema. Abans
havia fet de càmera a diferents televisions i
ara es dedica a fer documentals i pel·lícules
com a director.
Per començar a aprendre a gravar i tenir contacte amb la càmera de filmar hem gravat un
minut Lumière. És una gravació que dura un
minut i que la càmera ha d’estar quieta, sense
moure-la i sense fer zoom. Es grava una situació qualsevol de la vida quotidiana en què la
gent no ha d’estar pendent de la càmera. Només es pot gravar una vegada, no s’hauria de
repetir.

Això era el que feien els germans Lumière, que
són els que van inventar el cinema fa cent onze
anys a París.
Per gravar el nostre minut ho vam fer amb
equips de quatre persones i en Joan. El minut l’havien pensat per parelles però necessitàvem ser
quatre per gravar. Cada alumne tenia una funció:
el director, el càmera, l’ajudant de càmera i el responsable del so.
Vam gravar a diferents llocs de Bordils: a l’escola,
a l’estació de tren, a la llar de jubilats...
Després, per completar l’experiència, les gravacions es passaran a l’ordinador i aprendrem a fer
el muntatge.
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De Nador a Vic
El dilluns 4 de desembre els alumnes de cinquè i
sisè de l’escola de Bordils vam anar a la biblioteca de l’escola l’Aulet de Celrà. L’escriptor Joan
Surroca ens va presentar la Laila Karrouch, autora dels llibres De Nador a Vic i Contes àrabs per a
nens i nenes.
Ens van ensenyar en un mapa del Marroc on era
la ciutat de Nador (on va néixer i vivia la Laila) i
el trajecte que va fer fins arribar a Vic.
La Laila ens va explicar el que ha escrit en el seu
llibre i tot el que li va passar quan va haver de

marxar de Nador i va arribar a Vic, on el seu pare ja feia temps que hi era.
Quan li van dir que vindria cap a Espanya es pensava que aquí seria molt rica i que podria anar
molt sovint a la perruqueria, però va trobar coses
molt diferents i estranyes: aquí escrivien al revés,
parlaven una altra llengua, celebraven el Nadal,
l’aigua sortia de l’aixeta, hi havia llum elèctrica,
els nens i nenes tenien moltes coses...
Ens va fer veure que molts nens quan arriben
d’un altre país, al començament s’ho passen malament i que nosaltres els hem d’ajudar.
És un llibre ple de records i de sentiments. Ens va
agradar molt l’explicació que ens van fer.
A la visita de l’escriptora Laila Karrouch hi vam
assistir tots els nens i nenes de 5è i 6è de les escoles de Flaçà, Bordils i Celrà, i a la tarda els alumnes de 1r d’ESO a l’IES de Celrà.
Aquesta activitat ha estat comuna a les escoles del
Projecte PuntEdu de biblioteques escolars.
ALUMNES DE CINQUÈ DEL CEIP BORDILS

Activitats del desè aniversari de
l’IES de Celrà
A l’anterior número de La Llera , coincidint amb
l’inici del curs escolar 2006-2007 i amb el desè
aniversari de l’IES Celrà, us vam donar a conèixer
els primers anys de l’institut i la seva situació actual. Entre les activitats de cada trimestre, al centre s’han anat incloent un seguit de modestes iniciatives per festejar-ne i recordar-ne la història.
Tot seguit us oferim un extracte de les que ja s’han realitzat i us presentem les que a hores d’ara
està previst dur a terme.
12

Al setembre, els trets de sortida els van donar la revista La Llera i la lliçó inaugural que any rere any
enceta el curs escolar, com ja va recollir l’anterior
número de la revista. Per tancar el trimestre, l’institut va elaborar un calendari que recull els deu
anys de l’IES. La portada és prou significativa, ja
que mostra la seva ubicació inicial, al costat de la
Fàbrica, amb la representativa xemeneia –que, dit
sigui de passada, servia com a element de referència per localitzar-nos ràpidament–. La carretera de

Juià ens va dur un xic més enllà, al
carrer Països Catalans. Cada full
del calendari fa memòria d’un
any, del lema que el presidia, i inclou un tret identificatiu del nostre centre i algunes fotografies
d’activitats que es van realitzar
aquell curs. Val a dir que ens hem
hagut de cenyir a l’arxiu fotogràfic
de què disposem, que no ens ha
permès triar gaire la qualitat ni la
varietat de les imatges. El calendari s’ha repartit als ajuntaments
dels municipis dels quals provenen els nostres alumnes i als seus
respectius centres escolars de
primària, així com a les entitats
bancàries i l’empresa que han
col·laborat en la seva edició. El darrer dia de classe del mes de desembre també se’n va regalar un a
cadascun dels alumnes i professors del centre.
Des d’aquestes ratlles aprofitem
per fer extensiu aquest present a
tots els exalumnes i exprofessors

que vulguin passar a recollir-ne
un exemplar.
El dia 26 de gener es va celebrar la Diada de l’institut amb
activitats al voltant del lema de
l’any i amb la participació de
tots els cursos del centre.
De tot plegat, procurarem fernos-en ressò al proper número
de la revista.
Finalment, cap a final de curs s’organitzarà un àpat amb els professors i professores que hagin passat
per l’institut, antics alumnes, autoritats, pares i mares... Clourem
així el nostre desè curs i emprendrem el camí cap als propers, i esperem que els educadors i educadores del nostre centre continuïn
treballant amb il·lusió, amb noves
idees per formar futurs ciutadans i
ciutadanes dels quals puguem
sentir-nos orgullosos del seu pas
pel nostre institut.

Mercat solidari de segona mà
Un any més s’ha dut a terme el mercat solidari de
segona mà a Bordils. Enguany es va fer el diumenge 3 de desembre. El sol ens va acompanyar
en una jornada amb molt d’èxit pel que fa a l’afluència de visitants i recaptació de diners. La
quantitat recollida, 1.214 €, servirà per contribuir en el projecte “Proyecto de vaso de leche”.
Aquest projecte consisteix a assegurar un vas de
llet diari als nens de preescolar de l’Escola Nueva
Vida a Managua (Nicaragua).
Des del Voluntariat de Bordils agraïm la col·laboració de tots els que hi vau participar, i aprofitem
per comunicar-vos que hem estrenat web: voluntariatdebordils@gmail.com.
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Activitats de l’Escola Bressol
Ja han passat alguns mesos des del primer dia a
l’escola. A poc a poc, els més petits van entrant en
la dinàmica habitual i es van interessant pel que
passa més enllà del seu voltant. Aquesta tardor
passada hem volgut celebrar la primera festa tradicional i popular de l’any: la castanyada.
Per poder-ne gaudir necessitàvem una castanyera i un castanyer i vam demanar la col·laboració
dels avis, ja que un dels objectius de l’escola bressol és compartir amb la família aquests dos anys
de vida dels infants. Trobem interessant sempre
que podem demanar-los la seva participació.
Es van engrescar en Joan (l’avi d’en Jan Company
i Garrido) i la Isabel (l’àvia de l’Ona Bossacoma i
Garcia).
Vam fer la castanyada el divendres 3 de novembre.
Des de l’escola Trapelles volem aprofitar aquest
espai per donar les gràcies a en Joan i la Isabel pel
matí que varen compartir amb nosaltres.
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Més informació
Aquest mes de febrer, del 5 al 16, els Trapelles celebraran el Carnestoltes. El divendres dia 9, la
mainada de l’escola rebrà la visita del rei Carnestoltes i el dia 16 es farà una festa de disfresses. Enguany, vist que a alguns nens no els agrada gens
disfressar-se, la direcció de l’escola ha decidit deixar llibertat als menuts per fer-ho o no. Per tant,
a l’escola hi haurà peces de roba per als que es
vulguin caracteritzar, però no s’obligarà ningú a
fer-ho. D’aquesta forma tots els nens podran participar de la festa, cadascun a la seva manera.
I durant els mesos de febrer i març l’escola continuarà treballant el tema dels contes. Aquest any,
cada aula de l’escola bressol té el nom d’un conte
tradicional. Sembla que aquesta programació està
donant molt bon resultat entre els nens. Primer
s’explica la història a tota la classe i després els
menuts treballen la comprensió de l’argument, els
personatges, aprenen cançons tradicionals relacionades amb el conte i fan altres activitats.

Tot és jazz!
Chicago, anys 20. Aquesta és una
història de crim, corrupció,
violència, adulteri i perfídia; totes
aquelles coses que portem en el
fons dels nostres cors...
El Grup Vocal Season, dirigit per Joan Rigat i
compost per cinc veus femenines i una de masculina, provinents de diversos àmbits i formacions, es va formar l’any 1997. Especialitzats en
música vocal de cambra, han actuat en festes majors, festes privades, festivals d’àmbit català, presentacions literàries, festes esportives, etc.
Cap al final de l’estiu de 2005 van decidir engegar un
projecte ambiciós de col·laboració amb la celebració
de la Festa Major de Celrà de l’any 2006, on ja havien
actuat en diverses ocasions. Així va sorgir la idea de
posar en escena una obra de teatre musical.
La peça escollida va ser Chicago, un musical escrit
per John Kander, Fred Ebb i Bob Fosse amb tres protagonistes principals: la veu, la música en viu i el ball.
Entre altres tasques, va caldre traduir totes les peces
del musical al català, buscar ballarins per al cos de
ball, escriure els guions i trobar músics professionals
interessats en el projecte. El repartiment final de l’espectacle està format pels artistes següents:
Veus (direcció a càr rec de Joan Rig at)
Laura Casademont: veu soprano
Mònica Madrenas: veu soprano
Mariona Carolà: veu contralt
Sara Mitjà: veu contralt
Laura Poch: veu contralt
Joan Rigat: veu tenor
Músics (direcció a càr rec de Lluís González)
Lluís González: piano
César Martínez: bateria
Toni Pujol: contrabaix
Enric Masriera: clarinet i saxo

Cor de bal lar ins (direcció a càr rec d’Eduard Teixidor, Bár bar a García i Malba Vila)
Ester Puigdemont, Judit Nierga, Montse Graupera, Ferran Folch, Carmen Dilmé, Pere Bussé,
Marta Vayreda, Manel Abellán, Adara Miret i Sara Bover.
Gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de
Celrà i la Comissió de Festes la Gresca, el musical
es va estrenar el dia 6 de maig al Teatre Ateneu de
Celrà. El gran èxit de públic va fer que la posada
en escena de l’obra hagués de ser prorrogada fins
a tres sessions més, dues de les quals es van realitzar durant el mateix mes de maig i l’última el
mes de desembre.
Però l’èxit de Chicago no s’ha limitat només a
Celrà. Aquest espectacle, que narra la història de
crim i corrupció d’unes estrelles de vodevil que
volen ser famoses, ha començat ja a córrer per terres gironines. El 22 d’octubre passat es va representar a la població d’Anglès, amb un públic assistent de més de 300 persones, i posteriorment ho
va fer a Maçanet de la Selva, amb el mateix èxit.
Aquest any 2007 el grup estarà de gira per altres
poblacions. Si encara no heu pogut gaudir de l’obra, aneu a veure-la. No us deixarà indiferents.

Més informació
Dissabte dia 12 de maig, a les 10 de la nit, Tot és
Jazz! es representarà al Teatre de Roses.
Per a més informació es pot consultar el web del
grup: www.grupvocalseason.com.
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Escola Aulet de Celrà
Els alumnes de cicle inicial de l’Aulet
visiten indrets històrics de Celrà
La Torre Desvern

El castell de Palagret

Els nens i nenes de cicle inicial vam triar el nom de la classe relacionat amb indrets del poble.
Els de primer vam escollir la torre Desvern i el castell de Palagret.
Vam fer dues sortides per situar-nos millor i a partir d’aquí ens hem endinsat una mica en la història del nostre poble.
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Alumnes de l’Aulet assisteixen
a una obra de teatre de Nadal
a Bordils
El 14 de novembre passat, els cursos de 3r fins a
6è de l’escola l’Aulet vam anar a veure el teatre de
Rudolph. L’obra anava d’en Rudolph i els seus
companys els rens, el Pare Noel i la reina del gel.
En l’obra s’explica com la reina del gel va capturar el Pare Noel i en Rudolph el va rescatar.
ALUMNES DE 4T CM

Cinquè Rocamare

Un grup d’alumnes fa una exposició als companys de la
informació que han trobat sobre un dels animals dels quals
van trobar restes durant la sortida al bosc.

Alumnes de 5è realitzen el treball de classificació de plantes
posterior a la sortida de descoberta de l’entorn natural del
poble.

Sortida d’educació infantil a la Fageda d’en Jordà
El 9 de novembre passat, els nens i nenes d’educació infantil de l’Aulet vam anar d’excursió a la
Fageda d’en Jordà. Ens vam passejar amb tartana
per la fageda i ens va agradar molt.
També vam veure el volcà de Santa Margarida i
les graderes.
ALUMNES D’EDUCACIÓ INFANTIL
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Alumnes de l’Aulet treballen l’educació ambiental
en unes jornades a bosc
senyar el llibret de les activitats que faríem l’endemà.
Dijous 19, dia de la sortida, vam anar a un paratge prop de la font de les Escales. Pel camí ens vam
parar i vam dibuixar el poble des d’allà dalt, vam
travessar la riera i, un cop arribats al lloc, vam fer
diferents activitats: de situació i orientació amb
la brúixola, d’identificació de vegetals, dibuixantlos i explicant les seves característiques, i vam fer
també el joc del Núvol de Fum, que en va sortir
derrotat. Llavors vam esmorzar, dinar i fins i tot
ens va sobrar temps per trobar bolets i per jugar
i construir cabanes.

Els alumnes de 4t de l’Aulet vam fer les activitats
de descoberta de l’entorn natural els dies 18, 19 i
20 d’octubre de 2006.
Dimecres 18, a la tarda, van venir l’Emma i en
Quim, monitors de Rocamare, i ens van explicar el conte del Núvol de Fum, vam fer una maqueta de Celrà i hi vam posar els punts cardinals: nord, sud, est i oest; després ens van en-

L’últim dia, divendres 20, al matí vam fer un mural-joc on vam posar tot el que havíem après sobre les utilitats del bosc: que ens hi podem relaxar, que serveix de refugi als animals, que ens dóna oxigen per respirar, que ens proveeix
d’aliments, fusta, llenya, plantes medicinals, etc.
En resum, van ser uns dies molt divertits i ens ho
vam passar molt bé.
JOAN I ALUMNES DE 4T CURS (CICLE MITJÀ)

Més informació sobre les activitats de l’Aulet
Del 12 al 16 de febrer es celebrarà la festa de
Carnestoltes, amb tot un seguit d’actes relacionats amb aquesta festa. La cloenda es farà el dia
16 de febrer amb una sèrie de sortides a diferents indrets. Els nens i nenes d’educació infantil aniran al Prat de Dalt. Els alumnes de cicle
inicial faran una caminada fins a Juià, els de tercer visitaran el Castell de Sant Miquel i els de
quart curs aniran fins al castell de Mabarrera.
Els de cinquè i sisè faran una bicicletada per la
riba del riu Ter.
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El mes d’abril, com ja és tradició, es celebraran
els Jocs Florals, un concurs de narrativa en el
qual participen tots els alumnes del centre. Els
alumnes d’educació infantil i els de cicle inicial
treballaran en els contes col·lectius, una iniciativa que ja es fa des de fa anys i que té com a resultat uns contes molt graciosos i de gran qualitat
estètica. I els dels cicles mitjà i superior concursaran a títol particular amb les seves obres de narrativa. Els premis s’entregaran en un acte solemne que es fa al mateix centre amb l’assistència de
tots els alumnes, els professors, els membres del
jurat i les autoritats convidades.

Sortida 2n Cicle Inicial

Un grup d’alumnes de segon (cicle inicial) a la bassa de can
Marturi, durant la sortida d’entorn d’inici de curs.

Per la sortida d’entorn d’inici de curs, una colla d’alumnes de
segon (cicle inicial) van visitar alguns indrets de les Gavarres.

Gimnàstica holística
O com viure millor dins el nostre cos
El nostre organisme és un ens al qual sovint tenim bastant abandonat. Les tensions que patim
en alguns òrgans són la resposta i la crida que ens
fa el cos, reclamant l’atenció. La gimnàstica holística, una disciplina que s’està impartint des de
fa anys dins l’oferta de cursos de l’Escola de
Dansa de Celrà, pot ajudar a trobar el benestar, la
mobilitat natural i a alliberar-se de les tensions
musculars, tibantors i dolors.
L’Anna Sala, la professora de gimnàstica holística,
explica que el mèrit bàsic d’aquesta disciplina és que
ens aporta eines pràctiques per al bon funcionament de la nostra vida diària. Així, l’holística es basa
en la presa de consciència del propi cos i els moviments que es fan han de sortir sense cap esforç, per
tal que cadascú els pugui fer al seu ritme. És, per
tant, una gimnàstica indicada per a totes les edats i
condicions, gens agressiva, i que prioritza la respiració i el benestar a través del moviment natural.
I és que tots nosaltres sabem que de vegades el
nostre cos reacciona abans que la nostra ment, so-

bretot a canvis o esdeveniments desagradables
que no esperàvem. L’anunci d’una mala notícia,
per exemple, ens pot provocar tibantor a les cervicals o un fort mal de cap. I això no és res més
que la reacció del nostre cos a un problema emocional, quan encara el cap no ha aconseguit processar-lo. La gimnàstica holística és una disciplina
encaminada a retrobar aquest diàleg amb el nostre físic, a establir relacions entre el cos i la ment,
de forma lliure. Sense programar el que hem de
sentir, només deixant sortir a través del cos totes
aquestes emocions negatives que, si queden tancades, ens faran sentir dolor o rigidesa.

Més informació:
Si voleu gaudir d’aquesta pràctica podeu assistir
a les classes que es fan els dilluns, de 2/4 de 9 a 10
del vespre, a l’aula de les escoles velles. La professora és l’Anna Sala. Per apuntar-vos heu de demanar-ho a l’Escola Municipal de Dansa de
Celrà, telèfon 972 49 26 31.
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Celebració del 50è aniversari
d’una colla de bordilencs
Ara fa vint anys que teníem trenta anys, i per això
els bordilencs de la generació del 56 ho vàrem
anar a celebrar al restaurant La Masia de Banyoles, el dissabte 11 de novembre, amb una trobada
on vàrem sopar i fer una sèrie d’activitats lúdiques.
Vàrem tenir la sort de compartir vivències de la
nostra infantesa i joventut, la sort de poder-nos
retrobar en unes condicions de salut encara molt
bones, la sort d’emocionar-nos amb aquells
companys que feia més de 35 anys que no vèiem
i la sort de poder gaudir de la sorpresa, ja que
molts de nosaltres no ens reconeixíem en un primer moment, per la “millora” que amb els anys
havíem experimentat.
Podem dir, doncs, que som una generació amb
sort i que estem orgullosos de ser del nostre poble, Bordils.

Companys
Sortosament, la vida es fa més lleu
entre els amics, aquells companys de sempre
que mai no havies oblidat,
malgrat el temps i la distància.
Ens coneixem per sobre les paraules,
per damunt de la veu i les discòrdies,
i tots portem la vida escrita al front:
el goig escrit amb lletres blaves
i la tristesa amb grisos de dolor.
Havíem fet plegats camins i pluges,
taboles i complicitats,
i hem anat ascendint sense feblesa,
d’un a un, els graons que ens feien més humans.
Ara, en aquest relleix entre dos cels
havent passat el vèrtex de la vida,
davallarem, a poc a poc,
l’altre vessant de la muntanya.
El vent del temps s’ha endut les boires
que, a voltes, no ens deixaven veure el món,
el petit món que som nosaltres.
JOAN MERCADER, OLOT 1932
FELICITATS!
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Celebració del Nadal al CEIP Celrà
L’últim dia de classe, abans de les festes de Nadal,
vam organitzar una festa al pati de l’escola, juntament amb tots els papes i les mames. Vam recitar
els nostres poemes i vam cantar nadales. Els pares
i mares ens van preparar un berenar i van fer el
sorteig d’un pernil i d’altres regals.
El dimecres a la tarda vam tenir una visita molt
especial, ja que van venir a l’escola el patge del rei
blanc i el pare Noel. El patge recollia les cartes que
havíem escrit als reis, i el pare Noel ens va donar
algun caramel. Ens van dir que havíem de continuar sent igual de bons i portar-nos molt bé, que
tan bon punt arribessin a casa es llegirien totes les
cartes i que mirarien si podien portar-nos el que
havíem demanat.
Ens ho vam passar molt bé i va ser un dia molt especial!
ALUMNES CEIP CELRÀ

Més informació
Durant aquest mes de febrer se celebrarà a l’escola la festa de Carnestoltes. Es proposaran tres dies
temàtics en què els infants es podran disfressar de
diverses maneres.
El proper mes de març el CEIP Celrà celebrarà la
setmana cultural, que enguany estarà dedicada a
l’arquitecte Rafel Masó. Entre altres activitats, hi
ha programada una visita a Girona, per veure algun dels edificis emblemàtics d’aquest mestre del
modernisme, i una sèrie de tallers per als alumnes
de P3, P4 i P5 en què es treballarà molt el tema de
la imatge.
Per al mes d’abril està previst que visiti l’escola la
il·lustradora Mercè Arànega, una de les autores
més importants del panorama actual de la literatura infantil en el nostre país.
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Guies de Cultura i Patrimoni.
La recuperació de l’antic
safareig de Celrà
Recentment va sortir al carrer el número 8 de
les Guies de Cultura i Patrimoni que edita
l’Ajuntament de Celrà, aquesta vegada amb un
itinerari per la sèquia Vinyals, que travessa els
termes de Bordils i de Celrà. Simultàniament a
l’edició de la guia es va aprofitar per restaurar
el safareig de la zona d’Orriols (en el mapa,
situat entre els punts 2 i 3), és a dir, l’antic
safareig on les dones de Celrà havien passat
tantes i tantes hores rentant.
L’Anna Vicente Romà, l’Anita, és una de les dones que va viure –i patir– el fet d’haver de rentar
a mà, al riu o al rentador. Ara té 72 anys, encara

que la seva vitalitat enganya i ningú no ho diria,
i recorda haver rentat al riu des que era molt joveneta. “Abans que ens fessin el safareig ja rentàvem a la barana del rec”, ens comenta.
I és que al davant d’aquest safareig n’hi havia un
altre, l’originari, que no estava cobert i que en realitat era només una barana d’obra que separava
el camí de l’aigua i que servia alhora de rentador.
Però la barana tenia el problema que era massa
curta i de vegades no podia encabir totes les dones que hi anaven. En aquestes ocasions s’havia
de fer cua i esperar torn: “Nosaltres solíem anarhi cap allà a les nou, a l’hivern, perquè si no feia
massa fred, i a l’estiu cap a les set”.
El safareig nou, el que ara ha estat restaurat, es va
fer cap als anys 50 i va ser un gran avenç per a la
comoditat de les rentadores. “Estàvem a sopluig,
a recer del fred i de la calor i sempre teníem el
mateix nivell d’aigua. Abans, a la barana, es notava molt quan treballava el moliner de Bordils,
perquè estirava l’aigua del riu i no podíem rentar
bé. Llavors havíem d’agafar una galleda i anar esbandint la roba allà dins”, ens explica l’Anna. A
més, al darrere els van instal·lar un filferro perquè la roba s’anés escorrent.
El problema en aquell temps no era que a les cases no hi hagués safareigs per rentar, sinó que no
hi arribava l’aigua corrent i si algú volia rentar a
casa havia de pouar aigua de la cisterna, una feina potser encara més dura que anar fins al riu.
L’aigua corrent no va arribar a Celrà fins a l’any
1970, o sigui, fa quatre dies, per la qual cosa el safareig públic es va fer servir fins no fa gaires anys.
Llavors el sistema era agafar un carretó i un cossi
amb una mica d’aigua calenta que escalfaven a casa, posar la roba en remull i baixar amb el carretó

22

cap al safareig. “Passàvem per un corriol que era
molt estretet, el corriol de les Massanes”, diu l’Anna, “i recordo que al matí era tot blanc; a les nou
encara estava tot ben glaçat. I com que no teníem
guants i feia molta fred, agafàvem els mitjons que
anàvem a rentar i ens els posàvem a les mans, perquè així no ens quedaven tan encarcarades”.
O sigui que per anar a rentar s’havien de comptar tres hores ben bones, i això el dia que es podia fer, perquè de vegades es trobaven que l’aigua
del riu era bruta: quan venia de la fàbrica d’en
Torres baixava plena d’una mena de fils que s’enganxaven, i llavors no es podia fer res i se n’havien de tornar a casa.
L’Anita diu que a vegades es trobaven més de vint
dones al rentador al mateix temps. Se solia anar a
rentar un cop a la setmana i ja n’hi havia prou,
perquè “abans la gent es canviava de roba cada
quinze dies. Entremig la roba es deixava ventilar,
s’espolsava i au! I quan es rentava no s’hi posava
gaire sabó, perquè la roba quedava sense color, o
sigui que, per treure la brutícia, es picava la roba
ben picada i així treia el suc”.
L’Anna recorda que elles mateixes es feien el sabó, amb greix i sosa. De fet encara no fa gaire en
va tornar a fer i ha estat tan amable de voler compartir amb nosaltres la seva recepta, per a qui es
vulgui animar a provar-ho.
Les mides i ingredients per fer sabó són les següents:
6 quilos de greix
12 litres d’aigua
1.250 grams de sosa càustica
1 paquet de detergent
Cal anar en compte en fer la barreja perquè la sosa fa una reacció química molt forta i deixa anar
un fum tòxic.
També el lleixiu, és a dir, la fórmula que feien servir per blanquejar la roba, es fabricava de forma
casolana: “Agafàvem un parrac i cendra i en
fèiem un farcellet que posàvem dins un cossi que
tingués una aixeta a baix. Llavors s’omplia el cossi d’aigua molt calenta i hi afegíem la roba. Quan
ja havia estat una estona en remull i l’aigua s’ha-

via refredat, es deixava sortir tot el líquid per sota, per l’aixeta. Llavors es tornava a tirar dins del
cossi l’aigua ben calenta, que escalfàvem en un
perol que teníem al foc, i es repetia la mateixa
operació... Quedava una roba preciosa! Ara, tot
aquest procés durava un dia o dos”. Això es feia
amb la roba blanca un parell o tres de cops l’any.
“Quan em vaig casar”, explica l’Anna, “el meu pare em va comprar una màquina de rentar i la vàrem posar al menjador, perquè era de les coses
més valuoses que teníem i perquè no se’ns fes
malbé”. L’arribada de l’aigua corrent primer, i
molt després de les màquines de rentar, va suposar un canvi substancial i es va guanyar en comoditat, però, segons comenta l’Anna, també van
trobar una mica a faltar el sistema d’abans:
“Quan anàvem a rentar ‘fèiem safareig’, ens ho
passàvem molt bé, ens explicàvem el que havíem
fet el diumenge, la que havia vist una pel·lícula la
relatava, les que en sabien deien acudits i parlàvem de tot el que passava al poble...”.
El safareig, doncs, tal com indica la frase feta, era
un lloc de relació importantíssim per a les dones,
un espai que ara, sortosament, ha estat recuperat
en el nostre poble perquè sempre en quedi testimoni.
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Concert de Cap d’Any
de la Coral de Bordils
der gaudir d’una audició de sardanes, i la segona
va consistir en un seguit de cançons de Nadal, entre les quals destacava una suite feta amb un popurri de nadales.
Finalment, després de cantar la Santa Nit i de desitjar un bon any a tothom, vam acomiadar el
magnífic públic que ens va acompanyar al llarg
de tota l’hora de concert amb un cant ja tradicional, que es fa servir com a cloenda, i en el qual va
participar tothom.

L’últim dia de l’any la Coral Sant Esteve de Bordils va oferir el tradicional concert de Nadal, que
va constar de dues parts. En la primera es va po-

Enfanga’t
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Aprofitem l’avinentesa per agrair la presència del
públic i alhora convidar els interessats a formar
part de la Coral. Els assajos es fan cada dimarts a
les 9 del vespre.

ESPORTS

L’actualitat del
Club Esportiu
Nice Sport de
Celrà
Secció Cros
S’inicia una nova temporada, amb més de 35
atletes del Club inscrits per participar en el Circuit Gironí de Cros organitzat pels consells esportius de la Selva, el Gironès, la Garrotxa, el Pla
de l’Estany i l’Alt Empordà.
Enguany, dos monitors dirigeixen els entrenaments, que es realitzen al pati de l’escola l’Aulet de
Celrà cada dilluns de 5 a 2/4 de 7 de la tarda i que
estan destinats als atletes de base de 6 a 12 anys.
Aquests són els resultats obtinguts pels atletes del
Club en la Final Comarcal del Gironès que es va
celebrar a Salt:
— Cadet Masculí: Josep Coromina (3r),
Roc Faixeda (5è) i Sergi Pérez (6è)
— Cadet Femení: Meritxell Figueras (2a)
— Infantil Masculí: Lluc Faixeda (6è) i Albert Pérez (12è)
— Aleví Masculí: Lluís Coromina (4t) i
Adrià Mir (13è)
— Aleví Femení: Aixetu Dumbuya (12a),
Hawa Dumbuya (13a) i Jeneba Dumbuya
(14a)
— Benjamí Masculí: Jan Cabarrocas (7è),
Arnau Pérez (8è), Max Janer (9è), Joan Sureda (10è) i Abubakari Dumbuya (12è)
— Benjamí Femení: Eva Pérez (4a), Mariama Dumbuya (9a), Fatumata Dumbuya
(10a), Carmen Alcalá-Bejarano (11a) i Àngela Lechado (12a)
— Prebenjamí Femení: Noa Janer (3a) i
Clara Mir (4a)

A banda dels resultats, valorem la participació
dels atletes del Club en aquestes proves. L’esforç,
la motivació i l’entusiasme dels joves esportistes
es reflecteix en el seu progrés i millora. Altres

Foto de grup dels atletes més menuts del Club en el Cross
de Girona.

atletes que s’han inscrit a curses són: Lluïsa i
Eduard Paredes, Maria Fernández, Guillem Busquets, Laia Alcalá-Bejarano i Mahmadou Ceesay,

Secció Duatló/Triatló
La finalització dels triatlons coincideix amb l’inici del Circuit Català de Duatlons de Muntanya.
Cal destacar la progressió de Lluís Rafart i Josep
Hurtado en els triatlons de final de temporada.
Proper duatlo de muntanya: Vilanova i la Geltrú
(17/3/07).

Més informació de les
activitats
Recordeu que el proper diumenge dia 4 de març
tindrà lloc el Cros Escolar de Celrà, organitzat
pel Club. Com en les passades edicions, es realitzarà a l’entorn del Pavelló, amb horaris i distàncies diferents segons cada categoria.
Aquí teniu un petit resum de les activitats previstes per a l’any 2007. Posteriorment en farem pública una programació més detallada:
Març:
Abril:
Maig:
Juny:
Setembre:
Octubre:

Cros Escolar
Taller de BTT
Excursió Festa Major
Acampada
Inici entrenaments
Cursa de BTT Escolar

Conta cte: Club Esportiu Nice Sport
Tel. 972 49 25 12 – 659 33 25 01
A/e: nicesport@gmail.com
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ESPORTS

Club patinatge Aulet
El pavelló de Celrà va acollir els dies 22 i 23 d’Abril el Campionat Territorial Juvenil, i el nostre
club hi participava amb les següents patinadores:
Eva Morillo, Yolanda Rubio, Alba Jordà, Eva Vilà
i Aina Pascual. Totes elles es van classificar per
anar al Campionat Català d’Aldea. Alli van aconseguir classificar-se per anar al Campionat Espanyol la Yolanda Rubio, l’Eva Morillo i l’Alba
Jordà. Moltes felicitats!. La trobada seria a Coslada (Madrid), quins nervis! Els resultats aconseguits per elles van ser la 6ª, 9ª, i 10 ª posició respectivament.
Aniol Barti, del Club de patinatge l’Aulet, va ser proclamat
Campió d’Espanya de patinatge en la seva categoria.

Aquest és un resum de la passada temporada del
nostre club de patinatge, que va començar el mes
de gener passat amb molta marxa. Els patinadors
i patinadores van tenir una primera trobada, a
principis d’any, en el campionat que organitza el
GEF. Del nostre club hi van participar la Maria
Ribas, la Jenny Silva, la Laura Ayala, la Miriam
Poch, la Nerea Gavilán, la Iria, la Maria Pascual i
la Judit Ayala. Van aconseguir pujar al pòdium la
Maria Pascual , la Miriam , la Laura i la Judit. Un
bon principi d’any...
La primera prova del calendari federatiu va ser el
campionat provincial Grup show. El nostre club
hi va participar amb el seu nou espectacle titulat
“Atrapats” i ens vàrem classificar en 13a posició
per anar al campionat català.
El mes d’Abril es celebrava el Campionat territorial junior. El nostre club hi participava amb dues
patinadores, la Jessica Esponella i l’Estel Bataller,
que van fer una actuació magnífica i van aconseguir classificar-se per anar al Campionat Català.
L’Estel va obtenir la 12ª posició, la qual cosa representava que podria participar en el Campionat Espanyol. Així que maletes i cap a Saragossa
on d’entre 27 participants va aconseguir la posició número 12. Des d’aquí volem aprofitar per
felicitar-la molt sincerament.
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El mes de Maig es va celebrar a Palafrugell el
Campionat Territorial cadet. El nostre club hi
participava amb les patinadores Alba Bataller i
Queralt Vila i totes dues van fer un bon resultat
que els hi va permetre classificar-se pel Campionat Català.
A Girona, el mes de Juliol es va celebrar el Campionat Territorial infantil. Aniol Barti va quedar
1è en la categoria masculina i l’Ivette Jordà i l’Ariadna Esponellà, van quedar 1ª i 3ª respectivament. Aquests resultats els hi van permetre de
participar en el Campionat Català. L’Aniol i l’Ivette es van classificar per anar al Campionat Espanyol, que es celebrava a Avilés (Asturies).
Allà l’Ivette va fer un número espectacular i va
aconseguir la posició 8ª, i l’Aniol va estar sencillament perfecte i va aconseguir proclamar-se
Campió d’Espanya. Un orgull per tots nosaltres!
El 17 de Novembre es va celebrar el Girona CH la
copa territorial. Del nostre club hi participaven
en la categoria cadet l’Alba Bataller i la Queralt
Vila i en la categoria infantil l’Ariadna Esponellà.
Totes tres van aconseguir pujar al pòdium, en
1ª,3ª i 2ª posició respectivament. Enhorabona!
Aquest mateix mes es va celebrar a Llagostera el
Campionat de promoció i va representar el nostre club la Jenny Silva. El mes de Desembre les

nostres patinadores, que ja han superat totes les
proves obligatòries, han participarat en el seu
primer Campionat. Maria Ribas, Cristina Morillo i Miriam Poch han participat en aquest Campionat Debutants, de ben segur el primer d’una
llarga llista d’èxits i il·lusions.

Des del club la nostra felicitació a tots els participants en els diferents Campionats que hi ha hagut fins ara. Nosaltres com a club estem molt orgullosos de tots i totes vosaltres i us animem a seguir amb aquesta força i valentia que us
caracteritza.

Crònica de les escapades de tardor
del CA Bordils i del CE Celrà
Durant la tardor de 2006 hem dut a terme un
bon nombre de sortides, que tot seguit us expliquem.
Tot i que el mal temps va amenaçar el cap de setmana del 16 i 17 de setembre, vam poder fer la
sortida programada amb carro i cavall pel Bages.
Deixant de banda que algun cavall no es va portar del tot bé, vàrem poder gaudir d’una ruta de
cap de setmana on el temps i els bonics paisatges
ens van acompanyar dolçament.
El 8 d’octubre, un nombrós grup de bons caminants vam ajuntar-nos per fer una llarga passejada, de gairebé cinc hores, resseguint els corriols
de les ermites d’Amer: Santa Brígida, Santa Lena
i Sant Roc.
La bicicletada que convoquem cada tardor va tenir lloc enguany el 22 d’octubre. En aquesta ocasió vam travessar els terraprims del baix Fluvià,
amb Sant Pere Pescador com a punt de partida i
de tornada. Seguint la mota del riu, vam passar
pels gorgs, pels estanys naturals d’aigües verdes i
transparents i pel nucli de Vila-rubau fins a arribar a Sant Mori, on vam girar. Llavors, passant
per camins de bosc, vam tornar a trobar el Fluvià
i pel costat de Saldet vam tancar el cercle. Havíem fet més de 26 quilòmetres com aquell que res!

Ara bé, potser l’excursió més tardoral que vam
fer fou la dels Bufadors de Beví. Ho diem perquè
aquests avencs, enmig d’un congost espectacular
envoltat de fagedes, estaven en el seu punt àlgid
per oferir-nos tota la gamma de tonalitats pròpies d’aquesta època de l’any. Va ser un autèntic
plaer per als sentits. Llàstima que no fes gens
d’aire i, per tant, els “bufadors” no bufaven. Està
clar que mai no es pot tenir tot!
Per acabar la temporada vam trescar per la serra
de Portelles. Sortint de Falgons, al Pla de l’Estany,
enfilàrem cap a la Roca Plana de Golany i, aprofitant la bonança del dia, vam poder gaudir d’una extraordinària vista de les valls de Sant Miquel
de Campmajor i de Mieres i, més enllà, del mont
Bassegoda, a la serralada dels Pirineus.
Si fem una valoració de tot l’any, hem de dir que
la gent que ens ha acompanyat de ben segur que
ha pogut xalar, ja que hem passat per indrets preciosos, molts d’ells desconeguts, i en bona companyonia, sempre present en les nostres sortides.
Així que ja ho sabeu, aquest any 2007 hi tornarem a partir del mes de febrer. Animeu-vos-hi!

El diumenge 5 de novembre vam pujar a la tradicional Castanyada de Sant Miquel, on ja ens esperaven amb les castanyes i amb el porró de moscatell per fer-les baixar.
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EXPOSICIÓ

SREBRENICA

Srebrenica,
la ciutat de
les vídues
ON TOTS INTENTEN PERDONAR
SENSE PERDRE LA MEMÒRIA
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Aquest mes de gener la sala
d’exposicions de la Fàbrica de Celrà
va acollir l’exposició de fotografies
“Srebrenica. El silenci de la
memòria”, dels fotògrafs Miquel
Ruiz i Isaac Ruiz. La mostra és un
homenatge a totes les víctimes
d’aquest conflicte vergonyós que va
ser permès per tota la comunitat
internacional. El silenci agermana
ara els covards que van deixar que
passés, sense dir res, i els valents que
lluitaren però ara ja són morts,
callats per sempre.

La majoria de les fotografies de l’exposició són de
tombes, però tot i així, a primer cop d’ull no tenen un aspecte dramàtic, no quadren amb el regust agre que ens deixen després d’observar-les
amb deteniment: són imatges belles, de camps
verds envoltats de casetes petites de rajoles vermelles, com de nines, i grans caixes de fusta clara, com les de collir pomes. Una mirada més
atenta ens ensenya que les tombes verdes es
compten per milers, que les caixes de fusta són
taüts i que les casetes, foradades per les bales, són
testimonis muts de la massacre humana que es va
produir en aquest indret, ara ja fa temps, l’any
1995.
Potser no està fet expressament, però aquesta
contradicció en la imatge és potser l’únic que ens
permetrà entendre com pot ser que milers de
persones que han perdut els seus familiars, les seves propietats i que han estat anys i anys a l’exili
vulguin tornar a aquestes terres verdes, precioses,
per reconstruir-hi les seves vides encara que sigui
al costat dels seus botxins.
Miquel Ruiz, autor de les imatges de l’exposició,
fotoperiodista i membre del col·lectiu Fotògrafs

per la Pau, ens ha explicat quin ha estat el procés
que l’ha portat a muntar aquesta exposició i quin
és el seu propòsit real. En Miquel és un veterà en
diferents guerres i conflictes internacionals, tot i
que en aquesta ocasió no va poder viatjar a Srebrenica fins un cop passada la guerra, l’any 2003.
Hi tornà dues vegades més, el 2005 i el 2006,
acompanyat del seu fill, l’Isaac, també fotògraf i
autor de totes les imatges de l’exposició fetes en
blanc i negre.
En el transcurs d’un d’aquests viatges van establir relació amb les mares de Srebrenica, dones
soles, la majoria vídues o esposes d’un desaparegut, que van haver de sobreviure a la guerra sovint amb fills petits i vells al seu càrrec. L’any
2005, coincidint amb el desè aniversari de la matança de Srebrenica, descrita per l’ONU com “la
major atrocitat ocorreguda a Europa des de la fi
de la Segona Guerra Mundial”, va tenir lloc a Girona l’encesa de 7.800 espelmes en homenatge als
morts reconeguts en aquest conflicte. Els no reconeguts són els més de 6.000 desapareguts que
encara ballen entre el bàndol dels vius i el dels
morts.
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EXPOSICIÓ

SREBRENICA

Producte de totes aquestes campanyes, engegades
per en Miquel i el col·lectiu Fotògrafs per la Pau, el
dia de reis de l’any passat nens i adults de Srebrenica van tenir una petita ració d’alegria: una furgoneta carregada amb 1.000 quilos d’il·lusió va obrir les
seves portes al bell mig de la plaça i en varen sortir
6.000 euros de regals en forma de material escolar,
material esportiu i altre tipus d’ajuda necessària.
L’Ajuntament de Roses, la Diputació i diferents donacions de particulars ho varen fer possible.
Actualment, explica en Miquel, la situació que es
viu en aquest país és molt diferent segons la zona,
però igual d’injusta. Sarajevo rep molt d’ajut de la
Comunitat Europea, que neteja la seva consciència
a base d’enviar-hi diners i tècnics que ajudin en la
reconstrucció; en canvi, la zona més rural de Bòsnia, la que ens ocupa, es troba en una situació límit.
No sé si és possible oblidar dues vegades la mateixa cosa, però si ho és, Srebrenica n’és la prova.
Abans de la guerra aquesta ciutat vivia fonamentalment de les mines i del turisme que generava
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un balneari que hi ha a la zona. Però a Srebrenica hi ha un abans i un després de l’any 1995. La
guerra ho canvià tot. Ara quasi ningú hi viu; és
un luxe sobreviure en un indret habitat per vídues amb nens, ara jovenets, que van veure morir pares i germans grans, on l’assassí de la teva
família pot ser el teu veí, on tot just ara comencen a tornar els que se’n van anar a l’exili. Ha de
ser terrible viure amb por de morir, però potser
és pitjor viure amb por de matar. Els habitants
d’aquestes zones han pogut tastar totes dues experiències.
I és a aquesta gent, als habitants de les ciutats de
Bratunac, Milici, Pijesak, Srebrenica i Rogattca, a
qui va destinat el proper projecte de Fotògrafs
per la Pau: aconseguir 60 vaques per repartir entre les famílies de la zona. Assegurar d’alguna forma la supervivència de moltes famílies ajudaria
la seva lluita diària per aconseguir recuperar el
seu territori, la seva petita propietat i la seva gran
dignitat. Si tot va bé, està previst poder fer entrega del bestiar el mes de setembre d’aquest any.

El g rup de mares de Srebrenica lluita fonamentalment per la recuperació de la memòria històrica, per intentar aplicar justícia als culpables de
la matança, pel reconeixement de les restes humanes trobades en les fosses comunes, pel retrobament dels més de 6.000 desapareguts, pel coneixement i conscienciació mundial sobre aquest
conflicte i per ajudar a retornar als milers d’exiliats que encara es troben repartits arreu.
El contacte amb aquestes dones és molt difícil
d’establir i per tant us recomanem que si voleu
saber-ne més us hi poseu en contacte a través de
l’ONG Fotògrafs per la Pau, a l’adreça fotografsperlapau@hotmail.com.
Mique l Ruiz és un dels responsables d’aquesta
ONG a Girona i un dels professionals més actius
en la lluita per la conservació dels drets de les
persones en zones en conflicte. Ha estat testimoni de guerres en llocs remots i sempre ha mantingut el seu interès centrat en la gent, mai en temes polítics de fons. Durant aquesta entrevista
no ha volgut parlar ni mig minut d’ell mateix.

Diu que la seva vida i la seva feina són realment
intranscendents al costat de les situacions que es
viuen en aquests llocs.
Quan viatja a zones en guerra viu a peu de carrer,
no pas en hotels. I és així com ha après que la sola d’una sabata Adidas, només si és Adidas, crema
el temps just per fer bullir una olla d’aigua. Si la
sola no és bona, no hi arriba. En Miquel cita el
mestre Kapucinski per explicar que el periodista
ha de veure, escoltar i sentir el pols del que passa
des del carrer. Qualsevol altra cosa no val.
Actualment Miquel Ruiz té una exposició permanent al Museu d’Història de la Ciutat de Sarajevo, o sigui, el museu més important de tot Bòsnia. És una exposició de fotografies que va ser
creada originàriament per al Col·legi d’Arquitectes de Girona i que ha voltat tant que ja té història pròpia. Us prometo que us en parlarem en
una altra ocasió.
MONTSE VILA
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E N T R E V I S TA

CARLES JOHER

Entrevista
a Carles
Joher
EL NOI DE CAN MALHIVERN
DE BORDILS

Ha estat l’últim ramader de tota la
zona de la llera del Ter. Quan ell va
deixar les vaques, ara farà una
mica més d’un any, es va acabar
una llarga tradició de la seva
família. I va morir també el darrer
exponent d’un tipus d’explotació
econòmica que en el passat havia
alimentat moltes llars però que ara
es troba a les acaballes.
Al mas ens reben la Dolors Solés i en Carles, mare i fill. En Carles només té 31 anys, però feia tota una vida que vivia entre vaques i cinc anys que
hi treballava. Igual que la seva mare, que també va
néixer i créixer en una granja. Els pares de la Dolors ja es dedicaven a la cria de vedells, però va ser
el seu marit que va decidir dedicar-se a les vaques
lleteres, ara fa trenta-dos anys. La Dolors explica
que el seu home va muntar una mica d’explotació, primer amb marranxes grans, cantines que
Fa t rentaen dèiem, per comercialitzar la llet: “F
dos anys hi hav ia molta gent a B ordils que tenien
vaques, però l lavors la gent solia tenir-ne dues o
tres com a màxim, per consumir-ne e lls i vendre’n una mica, una a ctiv itat que j a fa anys que
està prohibida p erò que abans estava p ermesa”.
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Molts de vosaltres, sobretot els de poble, encara
recordareu allò tan maco d’anar amb la marranxa fins a la granja a buscar la llet a granel, que
despatxava la mestressa mentre els homes acabaven de munyir. Servien una llet no tan blanca
com la d’ara, més espessa i més groga, del greix,
pura mantega líquida, amb uns pots de mesura i
es tornava cap a casa amb compte de no trabucar-la, com en el conte... i un cop a casa encara s’havia de bullir abans de prendre-la. Sanitat va
prohibir aquesta pràctica que devien considerar
tan insana i tan antihigiènica i tan antitot, i amb
això es va acabar la llet boníssima, acabada de
sortir de la vaca i aquelles excursions cap al tard
a la casa de pagès. Què hi farem!

el menj ar de les vaques i e l prepar ava, i després
muny ia amb l’ajut de la me va mare. Munyíem
ent re 20 i 25 vaques amb la màquina, de quat re
en quat re. Sempre n’hi ha que no es p oden mun y ir p erquè estan malaltes o a punt de par ir. Solíem a cabar cap a les se t o un quar t de v uit. Des prés e ls ne tejava e l tancat, els feia j aç nou i em
cuidava de donar me dicaments o cur ar les vaques malaltes. Llavors j a no hi hav ia de tornar
fins al vespre. Sempre cal anar-les v ig ilant, però
no es feia res més fins a dos quar ts de sis de la
tarda, en què es tornava a fer tot e l procés de donar-los menj ar i prepar ar-les p er muny ir. Cap a
les se t o un quar t de v uit del vespre j a havíem
muny it i j a s’a cabava e l dia”.

I això que jo no recordo que mai ningú es morís
per consumir aquella llet... I vosaltres? Em sembla que com a màxim, si no havia bullit bé, agafaves unes bones caguetes, això sí.

Aquestes hores del mig es dedicaven a fer el menjar, treballar les terres, sembrar, collir, embalar,
recollir userda, blat de moro, regar, etc., o sigui,
feines del camp. En Carles explica que mai no sabia de quantes hores seria la seva jornada, però
malgrat la duresa de la feina, aquest no ha estat
pas el motiu de l’abandonament. Mare i fill són
gent valenta, acostumada a treballar sense por:
Les hores depenien de l’èp oca, perquè dur ant
“L
els mesos de gener i febrer, per exemple, hi ha
poca feina. Ara, a l’est iu, molts dies, abans de començar amb les vaques, cap a quar ts de cinc del
matí, ja m’aixecava p er anar a regar o fer alt res
feines quan encar a no fa calor. I a les èp oques de
col lita també es t rebal la molt. Però a mi m’ag radava, perquè encar a que les jorna des són l largues, no són est ressants i més o menys t’ho mun tes com vols”.

En Carles explica que ara ja no hi ha ningú que
tingui vaques ni a Bordils, ni a Celrà, ni a Flaçà,
ni a Juià, i des de fa poc més d’un mes, tampoc a
Sant Martí. I és que la cosa està molt malament, i
ningú no vol treballar tant i guanyar-se la vida
Ara s’està pag ant la l le t més bar ata que
tan poc. “A
fa anys i en canv i ca da vegada e t demanen més
qualitat. Fa anys cobràvem la l le t que veníem a
58 p esse tes e l lit re, i ar a ens l’estan pag ant a 45
pesse tes e l lit re”, es lamenta en Carles. I continua:
A més, s’ha de tenir tot molt b en muntat, fer
“A
grans inversions en infr aest ruc tur a i manteniment i en canv i e l produc te es pag a molt bar at. I
això que en ag ricultur a i r ama deria, el tema de la
va ca de l le t és e l més esclau que hi ha”.
Si es fa un altre tipus de tasca al camp, les temporades en què hi ha menys feina compensen les
èpoques més dures, però amb les vaques de munyir s’hi ha de ser matí i vespre, dilluns, dissabtes i
diumenges, plogui o nevi. En fi, sempre, perquè
la vaca és un animal i necessita algú que en tingui
cura. I la màquina capaç de cuidar gent o animals
encara està per inventar.
O sigui, que per a en Carles, una jornada de treM’aixecava a
ball normal era més o menys així: “M
dos quar ts de sis del matí. Primer anava a buscar

En realitat, el motiu pel qual en Carles va decidir
abandonar aquesta activitat familiar no té cap
misteri: senzillament, no s’hi guanyava la vida.
Només tenia dues opcions, o fer una inversió
molt gran per engrandir l’explotació i millorar
les condicions de treball o acollir-se a una subvenció que li sufragués els costos del tancament.
Segons sembla la Generalitat promociona la gran
empresa: de les dues línies bàsiques de subvencions, una afavoreix l’ampliació de les grans explotacions i l’altra que les petites pleguin. “JJo t robar ia més lòg ic que es promo cionés una mitj ana
empresa, més coherent amb e l nost re mo del
econòmic de sempre.
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Segons en Carles, una empresa d’aquestes característiques pot tenir cura d’unes 80 o 100 vaques
i fer rendible el negoci, sempre que la granja estigui perfectament mecanitzada i modernitzada:
Nosalt res per fer això necessitàvem canviar tota
“N
la g ranja. Fa v int anys hi havia una manera molt
diferent de fer moltes coses. Per p osar un exemple, abans les g ranges es feien tancades; ar a es fan
sense cap paret p erquè s’ha demost rat que a les
vaques els va bé l’aire lliure i molt de corrent
d’aire. Les vaques no tenen mai fred, la comencen a notar a 8 g raus sota zero. I aquestes són
temperatures que aquí es donen molt r ar ament”.
En Carles i la Dolors expliquen fins a quin punt
han canviat les coses en matèria d’alimentació,
higiene o salut d’aquests animals. Dir que les vaques han passat de dormir en jaç de palla a fer-ho
en matalassos podria semblar exagerat, i fins i tot
fa riure, però el cert és que és la pura veritat:
Abans les vaques dormien en j aços de pal la que
“A
es canv iaven i ne tejaven ca da dia. Ara j auen en
un cubicle on hi ha ferros als dos costats i les vaques s’hi p osen a dint re de cap. No s’hi p oden fi car de cul. S’aj auen en uns matalassos amb una
estora o una mo que ta al damunt i només e ls
que da e l cul a fora, perquè així fan les se ves necessitats sempre a l’exterior del l lo c on reposen i
sempre e l tenen ne t”. Increïble, no? “I també s’ha
demost rat que no ne cessiten tenir g aire l lo c p er
caminar. Han de tenir e l seu espai p er j aure, un
ab eur ador i e l menj ar a prop. Com més exercici
fan, menys produeixen”.
Sens dubte, però, un dels canvis més importants
que ha hagut de patir el sector lleter es va produir
el 1986, quan l’Estat espanyol va entrar a la Comunitat Europea. És el moment en què s’instaurà
Ens van fer declar ar
el sistema de quotes lleteres. “E
els lit res de llet que produíem. Pule va o Ram o la
company ia que fos que et compr ava la l let declarava els lit res que compr ava. D’aquesta manera
desapareixia també el fr au, o sigui els lit res de llet
que no es declar aven, perquè l lavors tothom venia una par t en negre i l’alt ra en blanc. A par tir
d’aquí van donar un cupo de lit res a cada productor perquè la Comunitat Europea p ogués tenir comptabilitzats els lit res de l let que produïa
Espanya p er al Mercat Comú”, explica en Carles.
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De fet la llet es compta per quilos, no per litres, ja
que un litre de llet no pesa exactament un quilo sinó una mica més. I com més bona és, més pesa, pel
greix que porta. En la quota famosa, continua explicant en Carles, s’hi feia constar el nombre de quilos de llet i el tant per cent de greix. Tot controlat.
Com sol passar, abans no es va començar a aplicar el sistema de quotes van passar vuit o nou
anys ben bons. Aquella època va ser molt bona
per a la llet, perquè va arribar als seus màxims de
preu i molts pagesos ho van aprofitar per anar
ampliant les seves explotacions. Però l’any 1995
es va començar a parlar de les quotes altra vegada, i als productors, encara que haguessin ampliat l’explotació, els van restringir els quilos de
Podies
llet que els havien assignat anteriorment: “P
demanar amplia ció, però te’n donaven molt p oca, i només si eres un r ama der jove. La quota no més es p odia a conse guir compr ant-la als pagesos que ple gaven, i l lavors va començar la màfia.
Es va esp ecular molt i molta gent va haver de
ple gar p erquè no van p oder sobrev iure”.
I com que precisament es tracta no només de sobreviure sinó d’intentar viure cada vegada una
mica millor, en Carles ha estat l’últim productor
de llet de la zona de la llera. Un dia de fa més
d’un any, ell i la seva mare es van llevar molt de
matí, van munyir per última vegada i després van
haver de veure com un camió s’enduia totes les
seves vaques. Ara potser la Dolors es podrà retirar merescudament, encara que la feina de casa
mai no s’acaba, i menys en un mas. I en Carles fa
de pagès per compte d’altri. Diu que no s’hi farà
ric però que la feina li agrada, i que ha guanyat en
llibertat i qualitat de vida.
Esperem que a partir d’ara tots els canvis siguin
per millorar.
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Una nissaga de llevadores
celranenques, del 1831 al 1975
Després d’haver parlat, en el número 29 d’aquesta revista, de la llevadora Pilar Solés, que exercí a
la vila de Celrà durant 44 anys, del 1954 al 1995,
vaig considerar que calia tractar també sobre les
col·legues que la van precedir, i es va donar la casualitat que totes elles estan emparentades, no
consanguíniament sinó per relació de sogra-jove.
És per això que he dibuixat un organigrama generacional que ens permetrà comprendre millor
aquesta vinculació familiar.
Reprendré la narració en ordre invers, o sigui,
entrevistant primer la llevadora Flora Sala, que
exercí uns anys abans que Pilar Solés, i a continuació parlaré de les dues llevadores del segle
XIX, de les quals naturalment he pogut obtenir
menys dades, a causa de la manca de documents
i d’informació verbal.

MAGDALENA MITJÀ BACH
Llevadora
1808-1884

NARCÍS ALMALRICH

Noces 10-2-1881
JOAQUIMA NONELL
Llevadora
1851-1929

JOAN ALMALRICH MITJÀ

Noces 23-4-1872

Noces 30-7-1908
JOAN ALAMLRICH
RUBIES

Va exercir a Celrà del 1946 al 1954, i a Barcelona
del 1955 al 1984.

—Senyora Flora, gràcies per permetre’m que li faci unes preguntes sobre el seu exercici professional a
Celrà i municipis circumdants. Quin dia va néixer?
—El dia 21 d’octubre de l’ any 1919, a Celrà. El
meu pare era de Torroella, i la meva mare, de Sarrià de Dalt; jo vaig ser la tercera de cinc germans.
—De petita va estudiar a Celrà?
—Sí, anava a l’escola amb la senyora Gertrudis,
que tenia entre 80 i 90 alumnes; les més grans havíem de fer de mestres dels més petits. Després de
casada em vaig preparar com a alumna lliure per
fer el batxillerat, que consistia en tres cursos i un
quart amb les assignatures de fisiologia i higiene
com a preparació per a la carrera de llevadora.
Abans d’iniciar els estudis lliures havies de parlar
amb un professor per si estava disposat a examinar-te. El meu va ser un mossèn de l’institut de
Girona del carrer de la Força, i quan hi vaig anar
a parlar em va dir: “Vols dir que no ets una mica
grandeta per estudiar?”.
—I doncs, quants anys tenia?

PILAR RUBIES VIÑAS
Llevadora
1890-1977

MIQUEL ALMLARICH
NONELL

Flora Sala Vilella

FLORA SALA VILELLA
Llevadora

Noces 6-7-1942

—Mira, em vaig casar amb en Joan Amalrich a
Celrà el dia 6 de juliol de l’any 1942, i just aquell
mateix any, després del viatge de noces a Sant Feliu de Guíxols, vaig començar a estudiar: tenia 23
anys. El fet que el meu germà fos mestre em va
ajudar molt a preparar-me algunes assignatures.
—Tampoc no era cap edat, 23 anys!

PILAR

TELMA

—No, però mira, ja se sap... al mossèn li va semblar que era massa gran. Després de deixar l’escola als dotze anys vaig anar a aprendre a cosir;
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—Va fer els estudis molt ràpid...
—Sí, m’agradaven i hi tenia facilitat. En aquell
temps no ens demanaven fer pràctiques de llevadora, però algunes alumnes vàrem demanar a les
llevadores de l’Hospital Clínic que ens deixessin
quedar a les nits, d’amagatotis, a fer pràctiques.
—Va començar a exercir just després d’acabar la
carrera?
—Sí, aquí tinc els certificats. El mateix any 1946
la Jefatura Provincial de Sanidad em va expedir el
nomenament de llevadora d’assistència pública
domiciliària amb caràcter interí per als municipis de Bordils i Juià, i el juliol del 1949 em lliurà
el nomenament definitiu. Posteriorment, amb
data 17 d’agost de 1951, vaig obtenir la plaça de
llevadora de la Seguretat Social al mateix partit
mèdic de Bordils.
—I aquest altre certificat, què és?
Flora Sala, acompanyant un nadó a batejar. La llevadora era
la que acompanyava els nens a l’església mentre la mare feia
les dues setmanes de repòs obligatori a casa.

en aquell temps totes les noies hi anàvem. Posteriorment em vaig dedicar a fer de mainadera, i
més tard vaig treballar al laboratori de la fàbrica
Extractos, Curtientes y Productos Químicos de
Celrà, de l’any 1938 al 1942.

—On vivien?
—Vàrem anar a viure a casa dels pares d’en Joan, a
Cal Maco, a l’actual carrer Doctor Romagós, núm.
24, abans anomenat carrer Alau. La mare del meu
marit, la Pilar Rubies, era llevadora, i es dóna la casualitat que la seva mare política, la Joaquima Nonell, també ho era, i la mare política de la Joaquima, la senyora Magdalena, també, encara que ella
no tenia estudis. Nosaltres vàrem tenir dues filles:
la Pilar, que va néixer l’any 1943, i la Telma. Potser
és per això, pel fet de no tenir cap noi, que es va
perdre la tradició que les joves fossin llevadores.
—Llàstima! Va estudiar a l’Hospital Clínic?
—Sí, hi vaig cursar la carrera de practicant i de
llevadora. Mira, aquí tinc el títol de matrona lliurat per la Universitat de Barcelona amb data 20
de novembre de 1946.
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—Són el nombre de parts que vaig atendre, tant
els particulars com els del SOE [Seguro Obligatorio de Enfermedad], durant l’any 1950. En total van ser 29 assistències, repartides així: 11
parts a Bordils, 1 a Mollet, 1 a Flaçà, 4 a Sant
Martí Vell, 2 a Madremanya i 10 a Medinyà. Fins
i tot hi ha el preu: pels particulars cobrava 250
pessetes, i pels del SOE, 66 pessetes.
—Això inclosos els controls prepart i postpart?
—Sí; fèiem una visita diària durant uns 10 o 12
dies i també acompanyàvem el nadó a batejar,
perquè la mare no sortia de casa fins dues setmanes després del part. Més endavant, quan la mare ja feia vida normal, tornàvem a portar el nen a
l’església, a “presentar-lo”. El mossèn el portava a
l’altar i li deia unes oracions.
—Com canvien els temps!...
—Sí, el sistema de treball era més dur que ara, començant per la manca de mitjans de transport. Jo
havia arribat a caminar molt, per aquells pobles...
Has de pensar que quan vaig obtenir la plaça de
practicant a Celrà va coincidir amb l’arribada de
la penicil·lina, que inicialment s’havia d’administrar cada tres hores, després cada sis i finalment
cada dotze. De vegades, quan el domicili era molt
apartat, m’hi havia quedat a dormir. Exercint de

llevadora, el doctor Jacint Muñoz i jo vàrem haver de fer alguns fòrceps, i en una ocasió una cesària a la taula de la cuina, ajudats només per l’anestesista amb la seva màscara de cloroform.

—En aquestes anades i vingudes, li havia succeït
alguna cosa curiosa?
—És curiós com es feia per creuar el riu. Quan
havia d’anar a Medinyà anava caminant per la
zona del Congost, passant per la font Picant, fins
a arribar a la llera del riu Ter. Allà, en Paco... bé,
en Francisco Colomer, conegut també com “el
barquer de Medinyà”, hi tenia penjada una corda
que travessava el riu i arribava fins a una campana que tenia instal·lada a casa seva. Perquè sonés
l’avís que algú volia creuar el riu s’havia d’estirar
la corda, i llavors ell et venia a buscar. Això mateix s’havia de fer si es volia anar de Bordils a
Cervià de Ter, però en aquest cas el barquer era
de Bordils.
—Que curiós! Ho trobo bonic i original.
—Ho era. Un dia, en Paco, mentre venia a buscar-me per anar a Medinyà, va començar a cridar: “Corre, vine, fica’t a l’aigua, corre, corre!”. Jo
no sabia què passava, però en pujar a la barca em
va explicar que al meu darrere hi havia un gos rabiós. Quin espant que vaig tenir!... En tornar em
va acompanyar per si l’animal encara rondava
per la zona buscant aigua. Dies després em va comentar que l’havia matat d’un tret d’escopeta.
També recordo una vegada que havia plogut
molt i el fort corrent impedia travessar el riu. Jo
m’havia compromès a assistir i fer el seguiment
d’una partera a Medinyà, i per això vaig demanar
si el camió de la Campsa m’hi podria portar. Em
van dir que sí, però amb la condició que havia de
presentar un certificat de l’Ajuntament. I durant
uns dies, aquest va ser el meu mitjà de transport.

—Nosaltres hi estem molt bé, i a més les meves
filles viuen molt a prop d’aquí. En arribar al barri vaig anar a treballar a la Clínica La Previsió
Ferroviària, com s’anomenava abans. Està situada a pocs metres d’aquí. També feia domicilis, i
havia d’anar sovint a les cases barates del Turó de
la Peira. Aquests habitatges es van fer per allotjar
els immigrants que venien d’altres llocs d’Espanya, i per edificar-los van utilitzar el material procedent de l’enderroc de l’Exposició Universal de
Barcelona de l’any 1929. Més endavant també
vaig treballar a la Clínica del Pilar amb el tocòleg
doctor Ribas Magrí, i l’any 1975, aproximadament, vaig començar a treballar a la Seguretat
Social en una zona pròxima al Paral·lel, on em
vaig estar fins a jubilar-me.
—Quines aficions té?
—Cuinar, cosir, fer ganxet, cantar i fer excursions
per la muntanya. La muntanya ens agradava
molt, i per això sempre que podíem el meu marit i jo viatjàvem a Àustria. A Celrà també hi havia representat sarsueles, que assajàvem a l’Ateneu. Recordo que es van fer El manojo de rosas,
La vaquerita, Los claveles i La Dolorosa.
La senyora Flora, amb pas lleuger i vital, ens
acompanya fins a la clínica on va treballar i ens
ensenya també algunes cases modernistes del barri. En arribar a la plaça Eivissa ens acomiadem
amb el propòsit de tornar-nos a veure.

—Una llevadora amb el seu maletí sanitari i enfilant-se al camió de la Campsa... Inèdit! Com és que
se’n va anar a viure a Barcelona?
—Doncs perquè l’any 1954 van tancar la fàbrica
de Celrà i en Joan es va quedar sense feina. Llavors vàrem venir a viure a aquesta casa d’Horta.
—És un barri molt bonic. M’ha agradat molt
l’ambient de la plaça Eivissa.

La Flora i en Joan, el seu marit, en una foto
de fa un parell d’anys.
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Pilar Rubies Viñas
(L a Se lva de Mar, 1890 – B arcelona, 1977)
La Pilar Rubies era la mare política, altrament dit
la sogra, de la Flora Sala, entrevistada anteriorment. Va néixer a la Selva de Mar el dia 2 d’abril
de l’any 1890. El seu pare era de la Selva de Mar i
es deia Pere, i la seva mare, Maria, era de Llers. Es
va casar l’any 1908, quan tenia 18 anys, amb el
seu promès, Miquel Amalrich Nonell, a la parròquia de Celrà. Varen tenir tres fills: la Carme, la
Consol i en Joan.
El matrimoni es va quedar a viure a Cal Maco de
Celrà, la casa dels pares d’en Miquel, o sigui en
Joan Amalrich i la Joaquima Nonell, que llavors
era la llevadora titular de la vila.
Pel que coneixem, és molt possible que fos la mateixa Joaquima la que despertés la vocació de la
Pilar per fer de llevadora, ja que probablement
aquesta va haver d’ajudar la seva sogra moltes vegades en les tasques d’atenció als parts. Llavors

Foto de record de la Pilar Rubies amb les seves netes.
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era costum que una altra dona col·laborés amb la
llevadora principal.
Sigui com sigui, la Pilar no va perdre el temps, ja
que, embarassada i tot, va decidir estudiar per
llevadora a la Facultat de Medicina de Barcelona.
I va completar la seva preparació a temps de
prendre el relleu a la seva mare política: quan va
finalitzar els estudis tenia 23 anys, i la senyora Joaquima, 62.
La família encara conserva el títol, lliurat per “S.
M. el Rey Don Alfonso XIII” i en nom del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, que va
obtenir el dia 24 de juny del 1913.
Tot fa pensar que durant 18 anys la Pilar va exercir a títol particular, perquè fins a l’any 1931 no
es va presentar a un concurs per obtenir una
plaça de llevadora titular al municipi de Bordils.
Segons un document signat pel batlle i el secretari de l’Ajuntament, el 13 de novembre de l’any
1931 va ser nomenada per cobrir aquesta plaça a

Bordils, amb un sou anual de 495 pessetes. Un
any després, el 19 de novembre del 1932, l’Ajuntament de Flaçà nomenà oficialment la Pilar llevadora del municipi, interinament.
Amb exercici a totes dues poblacions, Bordils i
Flaçà, no li havia de faltar feina. Potser per això la
seva néta Telma recorda que la Pilar explicava
que de tant caminar se li foradaven els enagos de
crespó, a causa del ròssec continuat amb els genolls. Però no sempre anava a peu: algunes vegades, quan la distància era molt llarga, s’havia traslladat en tartana.
En ocasions els seus serveis també eren sol·licitats
al poble de Medinyà, i per anar-hi havia d’agafar
la barca d’en Paco, tal com ja ens ha explicat la
Flora. Durant el seu exercici professional Pilar
Rubies va haver de viure la Guerra Civil i la postguerra; aquesta última es va caracteritzar, entre
altres coses, per l’inici d’un progressiu increment
de la natalitat.
Sembla ser que en fer-se gran la Pilar va anar a
viure a casa d’una filla a Barcelona, ja que va morir a la capital el dia 10 de febrer de l’any 1977, als
87 anys.

Joaquima Nonell i Pont
(Celrà, 1851-1929)
La Joaquima, com he esmentat, era la mare política de Pilar Rubies. Va néixer a Celrà el dia 5 d’abril del 1851, filla de Miquel, de Celrà, i Maria, de
Cantallops. La Joaquima es va casar amb Joan
Amalrich Mitjà a la parròquia de Sant Fèlix, de
Celrà, el dia 23 d’abril de 1872; ara diríem que va
ser el dia de Sant Jordi. Com era costum a l’època varen quedar-se a viure a Cal Maco i tingueren
cinc fills: Miquel, Narcís, Enric, Dolors i Consol.
En els registres parroquials el segon cognom de la
Joaquima consta com a Pou, en lloc de Pont.
La seva mare política, Magdalena Mitjà, feia de
llevadora o de llevanera, terme que utilitzo per
referir-me a les llevadores que no havien estudiat. Popularment se les anomenava “no passa-

Joaquima Nonell. Procedència: Arxiu familiar.

des”, és a dir, que no havien passat per la Facultat,
fet molt freqüent abans del 1850, especialment
per a les dones que vivien allunyades de les grans
ciutats.
El nom llevanera consta en un extracte de naixement del segle XVI a Palamós com a substantiu
emprat per referir-se a les persones que ajudaven
a llevar les criatures.
En aquest cas també podem suposar que la senyora Magdalena va lliurar algunes lliçons pràctiques a la seva nora Joaquima Nonell, perquè
aquesta no va obtenir el títol de llevadora fins al
1886, als 35 anys, edat suficient per haver tingut
bones ocasions de practicar l’obstetrícia al costat
de la seva mare política.
Gràcies a la seva família, que ha guardat els documents amb molta cura, ara podem observar el
títol de la Joaquima, expedit pel “Ministerio del
Fomento i SM La Reina Regente del Reino” i datat a Barcelona el dia 1 de març del 1886. Aquest
és un dels títols més antics de què disposem, després del de Carmen Bastons, de la Bisbal, que data de l’any 1878.
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Podem imaginar-nos la popularitat que devia adquirir Joaquima Nonell, ja que era la primera llevadora titulada del municipi i possiblement una
de les primeres de la comarca. Va morir a Celrà
als 78 anys, el dia 14 de març de l’any 1929.

Magdalena Mitjà Bach
(Celrà, 1808-1884)
Magdalena Mitjà va néixer l’any 1808 a Celrà. La
seva mare es deia Maria, i el seu pare, Joan.
Es va casar a l’edat de 23 anys amb en Narcís
Amalrich a la parròquia de Sant Fèlix de Celrà, el
dia 10 de febrer de l’any 1831. El matrimoni va
tenir quatre fills: en Joan, la Maria, la Lluïsa i la
M. Carme.
No hi ha documents que demostrin si en casar-se
va anar a viure a Cal Maco però, pels costums de
l’època, és probable que fos així. En aquest cas
podríem dir que va estrenar casa, ja que a la façana de l’edifici hi ha inscrit l’any en què es va edificar: 1829.

gua canalitzada potable i de material sanitari, i
també per la lentitud dels desplaçaments, que es
feien a peu o en carro.
Cal considerar, però, que disposaven d’uns coneixements traspassats de generació en generació sobre aspectes relacionats amb la dona,
com els cicles menstruals, les formes d’aturar
hemorràgies, l’alimentació de l’embarassada
per ajudar la pujada de la llet o com actuar
quan el nen plorava de mal de ventre, restrenyiment o insomni. El coneixement d’herbes,
ungüents, cataplasmes, vapors, ventoses i d’altres era bàsic per tractar petites dolences. Sovint eren les trementinaires les qui, amb la seva experiència transmesa també de forma generacional, oferien un ventall de recursos
curatius.
ROSA M. MASSANA RIBAS (INFERMERA)

He esmentat Cal Maco, però llavors la casa encara no s’anomenava així. Qui podria explicar bé
l’origen d’aquest mot és Joan Amalrich, marit de
la Flora i autor d’un article que explica una història relacionada amb una sotana de capellà que
sembla que va donar lloc al motiu de Maco.
Per manca de documents no podem anar més
enrere, i per això desconeixem d’on li va venir la
disponibilitat per ajudar a infantar les parteres i
qui va ser la seva instructora directa. Suposem,
però, que havia de ser una persona propera del
seu nucli familiar; i també segurament va ser ella
qui va influenciar la seva jove, Joaquima Nonell,
perquè estudiés aquesta professió.
Magdalena Mitjà va morir a Celrà a l’edat de 76
anys, el dia 19 d’octubre de l’any 1884.
Per situar-nos a l’època en què la senyora Magdalena i altres dones valentes ajudaven a néixer
els infants, uns 150 anys enrere, cal recordar que
era un temps marcat per la manca de llum, d’ai-
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Instrumental quirúrgic utilitzat per llevadores i infermeres.

HISTÒRIA

HISTÒRIA LOCAL

Història Local
En el darrer número de la Llera demanàvem fotografies antigues relacionades amb els oficis.
Aquesta foto preciosa que podeu veure aquí l’ha
enviat una de les nostres lectores de Bordils, a qui
li agraïm molt la confiança.
De moment deixarem la convocatòria oberta per
si algun altra lector/a s’anima a compartir aquestes fotos amb nosaltres.
L’explicació que ens ha enviat la Carme Olivé,
juntament amb la fotografia, és la següent:

“Aquesta foto està feta als anys 30.
Aquesta família de sastres vivien
davant de l’església, a la plaça del
poble de Bordils. El sastre es deia
Narcís Samsó i la seva esposa era
la Pepa Colomè. Els seus quatre
fills eren el noi més gran en Pere,
la Carme, en Gaspar i la més
petita, la Mercé”.
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ENTRETENIMENTS

CONÈIXER ELS NOSTRES MUNICIPÍS

Avui el repte va de rellotges de sol.
Haureu de dir-nos on estan situats aquests dos
rellotges.

Rellotge de sol de Celrà

Rellotge de sol de Bordils

SOLUCIÓ A L’ENTRETENIMENT ANTERIOR:
El repte que us plantejàvem en el número 41 de la Llera del Ter
era identificar on estaven situades dues finestres.
La finestra de Bordils és
La finestra de Celrà és
L’ha encer tat:
La NÚRIA ARBUSSÀ, de Bordils, que va contestar correctament
al nostre repte amb aquesta descripció:
“La finestra de Bordils correspon a una casa del Barri de les Hortes. Està situada a uns 50m de l’entrada del carrer accedint-hi des
del carrer Montserrat. Un cop estem cap als 50 m cal girar a la
dreta i la finestra està situada en aquest petit carreró, on també hi
ha altres figures esculpides en la roca. Cal destacar-ne una cara
que hi ha en el xamfrà”.
La Núria entrarà en el sorteig que farem entre els que vagin encertant els reptes del concurs “conèixer els nostres municipis”.
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Opinió
Hi ha una olla que bull

AGENDA

Març

Som el que mengem; per tant, els nostres fills són
el que mengen. Bona part de la seva ingesta diària la fan a l’escola. Per això, una colla de pares i
mares ens comencem a moure per tal que els
àpats escolars siguin el més sans possible. Defugim els càterings industrials i promovem la cuina
amb afecte. Uns quants voluntaris de les AMPA
de Flaçà, Bordils, Celrà i Cervià de Ter hem iniciat contactes per tal de millorar els menús d’aquests menjadors escolars. De moment, a Flaçà,
on es cuina també per a Bordils, ja s’han reestructurat els menús per fer-los més equilibrats.
De tendresa no en manca, perquè ja n’hi ha molta de part de totes les cuineres!
A la ciutat de Roma, per decret, tots els menjadors
escolars han de servir aliments de cultiu ecològic.
Sense anar tan lluny, a Girona l’escola Bruguera
ha començat a utilitzar una part important d’ingredients d’aquesta qualitat a la seva cuina, gràcies al projecte i la gestió de l’associació de pares i
mares d’alumnes. Com una taca d’oli, esperem
que això es vagi escampant arreu i, encara que sigui sense presses, tot fent xup-xup, volem també
que arribi a les escoles de la llera del Ter.

BORDILS

Diumenge dia 4:
18è Petit Aplec de Sardanes. A les 4 de
la tarda, a la Pista Vella. (En cas de mal
temps, l’Aplec es celebrarà al Casal).
Organitza Ajuntament de Bordils.
Dime cres dia 14:
Al matí es farà una visita a les caves
Torres i s’hi esmorzarà. A la tarda
s’anirà al Teatre Poliorama, de
Barcelona, per veure la representació
teatral “El Método Gronholm”.
Organitza la Llar de Jubilats.
Di jous dia 29:
Festival de Música, al Casal. Organitza
l’Escola de Música del Gironès.

Maig
Dissab te dia 19:
Representació de teatre a les 5 de la
tarda, al Casal. “Històries de la Bleda”.
Organitza Àrea de Cultura de
l’Ajuntament de Bordils.

Així doncs, l’olla ja bull, i proposarem un projecte amb l’objectiu d’anar incorporant, de mica en
mica, unes pautes per aconseguir uns menjadors
escolars més sans i sostenibles, amb la introducció de menjars de temporada produïts tan a prop
de casa nostra com sigui possible, de manera que
promourem la salut dels nostres fills i alhora la
del nostre entorn. Aquest projecte també ens ha
de permetre ajudar les economies familiars, gràcies a un ajustament del preu dels menús, que actualment en alguns menjadors està pels núvols.
REPRESENTANTS DE LES AMPA DE LES ESCOLES DE LA
LLERA (CELRÀ, BORDILS, FLAÇÀ I CERVIÀ).
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Amb la col·laboració de:

Ajuntament de Celrà

