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T E L E FONS A MÀ

BORD I L S
Ajuntament 972 490003
Consultòri Mèdic 972 491177
Casal d’Avis 972 491191
Escola 972 490115
Farmàcia 972 490012
Llar d’infants 972 490533
Parròquia 972 490067
Pavelló Municipal 972 490565
Casal 972 490704

C E L RÀ
Ajuntament 972 492001
Cultura 972 493026
Serveis Socials 972 492224
Piscines 972 493030
Biblioteca 972 494141
Escola de Dansa 972 492631
Ràdio Celrà 972 493003
Cap 972 492500
Escola l’Aulet 972 492305
Escola Falgueres 972 493548
Farmàcia 972 492018
Jutjat de Pau 972 494052
Llar d’Infants 972 492452
Parròquia 972 492082
IES 972 492405
Centre Cívic 972 493060
Taxi Manrique (8 places) 618 419111

F L AÇÀ
Ajuntament 972 488058
Dispensari municipal 972 488638
Farmàcia 972 488108

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

Telèfons del Punt d’Acollida:
Bordils 972 490874
Celrà 972 494052

Taxi 609 806206
Taxi de 7 places (Manrique) 618 419 111
Oficina Comunitat

de la Llera de Ter 972 492567
Oficina de Promoció

Econòmica 972 492567
Pla d’Entorn Educatiu 972 492567

HORAR I S D E L CAP DE C E L RÀ

Unitat d’Atenció a l’Usuari. 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.

Medicina de família.DR.ARTEMI ROSSELL: dilluns, dimarts, di-
jous i divendres al matí. Els dimecres a la tarda.
DRA. MARIA JESÚS GELADO i DR. ALBERT BUSQUETS: Totes
dues doctores es troben absents momentàniament i per tant hi po-
den haver variacions en els seus horaris ja que actualment estan
treballant dos metges substituts en el seu lloc.

Infermeria. SR. JÚLIO GIL: dilluns, dimarts, dijous i divendres al
matí. Els dimecres a la tarda.
SRA. MARTA QUIRCH: de dilluns a divendres, de mig matí a mit-
ja tarda.
Sr. LLUÍS CABARROCAS: dilluns, dimecres i dijous, als matins i
dimarts i divendres, a les tardes.

Pediatra..  DRA. PILAR MARTÍN: dilluns, dimecres i divendres a la
tarda. Els dimarts i dijous al matí.

Infermera de pediatria. SRA. FINA ROMANS: dilluns, dimecres i
divendres a la tarda. Els dimarts i dijous al matí.

Treballadora Social. SRA. ROSER VALL: dimecres i divendres al
matí.

Odontologia. DRA. AGNÈS MINISTRAL: dimarts a la tarda. Di-
jous al matí.
Auxiliar d’infermeria: SRA. ESTER MATAMALA: dimarts a la tar-
da. Dijous al matí.

Llevadora. SRA. ISABEL ZEGARRA: dilluns matí i tarda, dimecres
al matí.

Ginecòleg. DR. SANTIAGO SEGUÍ: dijous a la tarda.

Obstetrícia. DRA. MAR CADIÑANOS: dimecres al matí.

Extraccions (Anàlisis de sang). Dimarts i dijous de 8:15 a 9:15 del
matí.

Atenció Continuada. Per atendre les urgències o problemes de sa-
lut que no poden esperar a ser atesos pel seu metge de família, pe-
diatre o infermera:
De dilluns a divendres: de 15h fins les 21h. 
Els dissabtes, diumenges i festius: de les 8 del matí fins les 21h. 

Per a una urgència vital, truqueu al 061

S E RV E I S  SOC I A L S

Educadora social. QUERALT ABRIL
Bordils: Dimarts, de 10 del matí a 12 del migdia
Celrà: Dimecres, de 10 del matí a 1 del migdia.

Treballador social. RAQUEL MASSANA
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 gran. 
Atenció al públic, dimecres de 4 a 9 del vespre i 
divendres de 9 a 14 h. 
Telèfon 972 49 22 00

Dinamitzadora d'Atenció a la Gent Gran
Atenció al públic: dilluns dimecres i divendres de 5 a 8 de la tarda.
Telèfon 972 49 22 00

Per a qualsevol consulta, a Celrà, cal trucar al telèfon de l'ajunta-
ment, 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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Fa més d’un centenar d’anys, en
concret des de finals del s.XIX, va
néixer a la llera del Ter, una activitat
que, donada les seva situació idònia
per a fer-la productiva, ha permès,
amb el pas de les generacions, formar
part del dia a dia de la zona. Una
activitat, el viverisme, que sense la
primera empenta d’homes com ara
Esteve Joher i Batllori i Frederic Joher
i Olivé, (Casa Paraire) o també com
Joaquim Planas i Josep M. Planas
(Vivers Planas) durant la primera
dècada del segle passat, no hauria
arribat als nostres temps amb la força
que ho han fet. Dos referents del món
viverista, no solament a la vall del Ter,
sinó arreu del territori català, estatal i
europeu. Però què és exactament el
viverisme? Quins són els principals
maldecaps que pateix el sector? Quina
ha estat la seva evolució i cap on
s’encamina el futur? Josep M. Joher i
Mitjà (tercera generació de Casa
Paraire, a Bordils), i Joaquim Planas
(terceraa generació de Vivers Planas, a
Celrà), homenatjats amb el Premi La
Fulla d’Or, per tota una vida dedicada
al viver, ens ho descobreixen.   

L’art del
viverisme

4

R E P O R T A T G E    E L   V I V E R I S M E

Josep M. Joher en una extensió de conreu 
de Casa Paraire.

Joaquim Planas, a l'esquerra, i Josep M. Joher, 
són la segona i la tercera generació, respectivament, 

de Vivers Planas i Vivers Casa Paraire.



El viverisme, pròpiament entès com el cultiu de
plantes, arbres, arbusts o flors de viver, s’ha con-
solidat a la zona de la llera del Ter, donada la se-
va idoneïtat pel que fa sobretot a les condicions
climàtiques, ja que el seu clima temperat i la fer-
tilitat de les seves terres han permès afermar fins
a més de 150 espècies diferents d’arbres de fulla
caduca, que és el principal actiu de Casa Paraire i
Vivers Planas. L’evolució ha estat contínua i im-
parable, ja que des dels seus inicis, en els quals es
va començar amb unes 20 espècies, el creixement
en tots els àmbits ha estat incessant i fa que pu-
guem parlar en l’actualitat d’aquest immens
catàleg de productes. Uns productes destinats
majoritàriament a la venda a l’engròs; destinat
principalment a l’obra pública. Els ajuntaments,
per tal de vestir els seus carrers, parcs i jardins, re-
corren al viver, així com a empreses privades,
càmpings, etcètera. No obstant això la venda al
detall, que és com va començar aquesta activitat,
també es manté.

Precisament el clima és el que defineix millor el
fet que sigui una terra idònia per a la producció,
ja que s’està entremig del clima fred de muntan-
ya i el clima calent de la costa. És a dir, que el que
es fa aquí és adaptar una planta a les condicions
pròpies de la zona per després poder trasalladar-
la al seu veritable clima. És per aquest motiu que
el viver des d’aquí s’exporta no solament a l’inte-
rior del territori català i estatal, sinó arreu d’Eu-
ropa.

Una aposta gens fàcil. Cal tenir present que el vi-
verisme es pot considerar com una feina de risc,
ja que és molt difícil fer una predicció justa del
que més es demanarà en el futur, si tenim en
compte que el que es ven avui és el que es va
plantar fa  tres o quatre anys. És a dir, que no és
mai un negoci ràpid, sinó que del treball d’anys
enrere en sorgirà el negoci del futur. Per aquest
motiu és molt complicat decidir quin arbre, per
exemple, tindrà més sortida. Aquesta previsió, en
cas que no hagi estat bona, pot provocar la crema
controlada de bona part d’un cultiu concret, ja
que l’espai utilitzat per una espècie poc demana-
da cal transformar-lo de nou en zona productiva.
Normalment cada any cal fer alguna d’aquestes

cremes, tot i que és mínima al costat dels grans
dots de previsió dels viveristes. Una crema d’a-
questes és considerada temps treballat perdut i
per això els vivers, amb cicles de creixement
llargs, són una aposta arriscada que tanca les
portes a la creació continuada de vivers per part
de grans capitalistes que el que volen és el rendi-
ment immediat.
Un dels grans canvis, per millorar, és el fet que
actualment l’ens públic, un dels principals
clients, busca la planta o l’arbre de qualitat, dei-
xant de banda l’error de considerar que és la
planta adquirida la que s’ha d’adaptar a les con-
dicions de la zona d’allà on va a parar, i cada cop
més es deixa que sigui el mateix viverista el que
pugui aconsellar sobre quin és el millor arbre per
a una zona concreta, tenint en compte la situació,
el tipus de fulla, el seu creixement, la forma, les
dimensions de l’espai, etcètera. 

Condicionants que pesen. En èpoques de crisi
econòmica, com la que pateix actualment, es no-
ta una certa davallada, sobretot pel que fa al pro-
pi mercat interior. Segons ens recorden en Josep
M. i en Joaquim, de crisis com aquesta ja se n’han
patit en altres moments. Sobretot ens recorden
l’empremta que van deixar els Jocs Olímpics de
Barcelona i l’Exposició Universal de Sevilla del
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Joaquim Planas, en una zona de conreu en contenidor de
Vivers Planas.



1992, amb unes vendes estratosfèriques i gens
freqüents. Va ser una punta exagerada, que va te-
nir les seves conseqüències el 1993, any a partir
del qual els ajuntaments, principalment, van tan-
car l’aixeta que l’any abans brollava sense parar. 
Tot i que les crisis econòmiques no ajuden a acti-
var el sector, cal entendre que el viverisme se sus-
tenta en part en d’altres motors econòmics.
Quan un d’aquests se’n ressent, inevitablement el
viver també, sobretot si parlem de la construcció.
En el mateix moment que baixa la inversió en
obra pública o en edificació, el viver també se’n
ressent. Segons un estudi presentat pel president
de l’Associació de Viveristes de Girona, Quim
Planas, a les comarques gironines els vivers po-
den arribar a facturar un 35% menys que l’any
anterior si no es reactiva el sector en aquest da-
rrer tram d’any. En un any òptim pel que fa a la
contractació, surt al mercat un 80% o un 90% de
la producció, però enguany a les alçades que ens
trobem, en ple últim trimestre de, només s’ha
arribat a un 35% a molt estirar.

La mirada a l’exterior. Casa Paraire i Vivers Pla-
nas, per exemple, han pogut aturar en part el xoc
gràcies sobretot a l’exportació a Europa, tot i que
també els ha esquitxat de retruc. A escala estatal,
economies com la madrilenya, sobretot, o la de
les terres del nord, són els principals actius on
tant Vivers Planas com Casa Paraire exporten. 
No obstant això, al voltant de les grans capitals és
on més reclam hi ha. Ambdós viveristes diuen
que, egoistament parlant, ha estat una petita de-
cepció el fet que els Jocs Olímpics del 2016 no
hagin anat a parar a Madrid, ja que segurament
haurien viscut un segon 1992. Obres, però, com
les del TAV els permeten afrontar aquesta època
amb uncert optimisme. Evidentment a Catalun-
ya l’abast és més general, tot i que es concentra en
part a l’àrea de Girona i de Barcelona. Però és en
l’exportació europea on recau actualment el
principal focus d’atenció. Mercats com el francès,
l’italià, l’alemany, l’holandès o el portuguès s’han
convertit en clients principals i habituals. Cal te-
nir present que cada país té les seves condicions
climatològiques i no tot allò que aquí es cultiva
serveix per a tots. És a dir que cal adaptar la pre-
visió a la demanda de cadascun d’ells. 
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Uns camps de conreus florits de Casa Paraire.

Un dels darrers productes que ha sortit al mercat, 
exhibit en un carrer de Bordils.

Zona de cultius del viver amb la sèquia en primer terme.
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Josep M. Joher, a l'esquerra, i Joaquim Planas, dos grans amics que van rebre la Fulla d'Or en reconeixement d'una vida dedicada
al sector.

El fet d’estar situats a la zona més occidental
d’Europa fa que el transport del viver esdevingui
un altre sector econòmic que dinamitza l’activi-
tat del cultiu. El transport per vaixell, així com
per camió, és imprescindible, ja que pot donar
sortida a l’exportació. Es veu el mercat xinès com
una possible però futura amenaça, no real en
l’actualitat, ja que com en altres sectors el fet de
disposar d’una mà d’obra més barata podria cre-
ar una competència deslleial. El fet, però, que el
viver sigui una activitat a llarg termini, amb cicles
de producció de 4-5 anys, de moment ha fet que
aquest mercat no s’hagi interessat per aquest sec-
tor.

Els factors imprevisibles. Un altre dels princi-
pals perills dels viveristes són els fenòmens mete-
orològics, principlament la pedregada. És un mal

irremeiable que pot afectar la feina general d’un
viver i deixar la producció de més de 4-5 anys en
no-res, cosa que crea un fort impacte en l’econo-
mia interna d’un viver concret. Ara fa tres anys, a
Casa Paraire en van patir una que els va degradar
parcialment el cultiu, mentre que a només uns
quilòmetres més enllà Vivers Planas no ho va pa-
tir. Una petita crisi viscuda en les seves pròpies
carns, que es pot assimilar a possibles plagues o
malalties que malbaraten un conreu concret. Una
planta a la qual es detecti foc bacterià en l’actua-
litat està fora d’aquest perill i, per exemple, fa que
un radi d’uns 2 quilòmetres de conreu quedi inu-
tilitzat, amb les conseqüents pèrdues que això
comporta. Sobretot és un problema en arbres
fruiters, tot i que acaba afectant els conreus més
propers, ja que és una malatia altament contagio-
sa.



Les èpoques de sequera també són un gran ene-
mic, tot i que la sequera no ha estat mai alarmant.
Ni la sequera de l’any 2007 i principis del 2008 no
va acabar afectant els cultius, tot i que va estar
molt a punt de fer-ho. Sortosament les pluges de
la primavera del 2008 van acabar amb aquesta
amenaça. 

El problema de l’aigua que persisteix. Però si
parlem d’aigua cal tenir present que no solament
és la sequera l’únic perill. El transvassament de
l’aigua del Ter ha portat de corcoll la zona de la
llera, ja que la sèquia Vinyals és el canal de rega-
diu primordial de la zona. I és del tot necessari
disposar-ne, ja que no és gens factible poder
construir pous o sistemes de goteig en cada un
dels camps conreats, perquè molts d’aquests no
són de la seva propietat i caldrien els permisos i la
voluntat dels propietaris de totes les terres per a
poder-ho dur endavant. En Josep M. i en Joaquim
es troben a les primeres línies de defensa de l’ai-
gua del Ter a la zona de la llera, ja que aquestes te-
rres, sense aigua, serien infèrtils. Depenen del Ter
no solament ells, sinó tota la zona fins a Pals. Ac-
tualment, tot i que aquest problema s’ha mini-
mitzat, el cabdal ha tornat a afluixar, no a mínims
alarmants però sí perceptibles. Cal seguir lluitant
i fer-se forts per aconseguir mantenir aquesta ac-
tivitat capdavantera amb autonomia i amb bona
salut.

Innovació constant. Un altre dels punts forts es
troba en la recerca contínua de nous productes
per oferir al mercat, ja que la innovació és un sen-
yal de salut en el sector i totalment necessari per
al seu desenvolupament. Cada any s’ofereixen
dues o tres espècies diferents. El perill en aquest
sentit també és alt ja que com que en el sector la
competència principal és que tothom va per lliu-
re, hi pot haver una sobreproducció d’una espècie
concreta, que pot saturar el mercat d’aquell pro-
ducte. L’aposta per un nou producte comporta la
mateixa feina de 3-4 anys per provar-ne les possi-
bilitats, però amb una primera tirada mínima,
d’uns 25 exemplars, per després transportar-la a
un terreny més extens i tirar endavant la produc-
ció massiva que tindrà sortida al cap dels quatre
anys del cicle productiu.
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Productes a punt de carregar per ser exportats 
a França des dels magatzems de Vivers Planas.

Maquinària treballant en el traginament d'unes 
palmeres a les instal·lacions de Vivers Planas.

Diferent maquinària per realitzar les diverses 
tasques pròpies del viver.



Els orígens. Casa Paraire fundada el 1929, que en
l’actualitat ja dirigeix per la quarta generació per
mitjà de David Joher, i Vivers Planas, fundada el
1943 i gestionada pels cosins Joaquim i Joan Pla-
nas, disposen de més de 120 hectàrees de cultiu
cadascuna en aquest negoci familiar que ha expe-
rimentat un gran canvi en la seva totalitat. Mol-
tes de les instal·lacions actuals han estat aixecades
en el que abans eren camps de blat de moro,  pas-
sant d’un porxo on desenvolupaven la seva activi-
tat a les diferents naus amb les quals compten en
l’actualitat. D’un inici en el qual la forma de vida
en els masos d’arrendament que habitaven un i
altre feia que es treballessin el seu propi aliment
(fruiters, una petita granja domèstica, blat de mo-
ro, etcètera) i que va anar evolucionant lentament
amb la venda dels primers arbres, que va donar
peu a l’excel·lent visió de futur que els avis van co-
mençar a fer rutllar i que ha perdurat fins ara. No
obstant això, tot i el gran creixement tecnològic
(en la maquinària, per exemple, aquells antics
motocultors de dotze cavalls, que han deixat pas a
maquinària específica per cada activitat), la feina
manual és fonamental per al bon funcionament
del viver. És més, tot i les diferents èpoques de cri-
si que hi pugui haver, i els petits retocs i retallades
que s’hi pugui fer internament, la mà d’obra no
pot disminuir excessivament, ja que els arbres no
hi entenen de crisi i necessiten les mateixes aten-
cions per poder tenir sortida. Tot i la maquinària,
per a cada una de les tasques específiques del pro-
cés, ja sigui l’arrencament de la planta, la seva ma-
nipulació, el traginament, etcètera, es necessita
una mitjana de tres operaris per desenvolupar
aquella tasca específica. 

L’actualitat. Ara mateix Vivers Planas disposa
d’una plantilla de 23 treballdors i Casa Paraire de
30. Aquesta evolució també queda reflectida en
el volum quantificable de les comandes. Segons
ens comenta en Joaquim Planas, fa molts anys
una comanda de Madrid de 3.000 plàtans es va
haver de subministrar en dues campanyes, quan
en l’actualitat aquest volum es pot entregar en
tan sols una setmana. Una mostra evident que
l’evolució en aquest camp ha estat total, tot i que
l’essència del treball, amb les atencions necessà-
ries per al bon creiexement dels diferents arbres,

i que grans treballadors i empresaris com els
descrits aquí, a banda de la més de cinquantena
que formen part a les comarques de Girona, fan
d’aquest sector un sector viu, ric i totalment ne-
cessari per a la modernització i transformació
del territori, ja que els arbres són natura, i natu-
ra és qualitat de vida. I des dels vivers bé que tre-
ballen per a mantenir aquesta màxima ben pre-
sent tant en l’actualitat com per al futur més im-
mediat.
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Una de les zones de les més de 1.200 hectàrees de 
Casa Paraire.
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Josep M. Joher i Joaquim Planas fa molts
anys que es coneixen. Dos grans amics per-
sonalment i professionalment parlant, que
han crescut, com aquell qui diu, de la mà.
Fa més de 30 anys que viatgen junts arreu
d’Espanya i d’Europa a les principals fires
del sector, i allà on primer anaven a com-
prar (Itàlia, per exemple) ara són grans ve-
nedors. La seva amistat ja es remunta de
ben petits,
quan les fa-
mílies respec-
tives ja venien
el producte
dels seus vi-
vers al mercat
de la plaça
del Lleó, de
Girona. Tots
dos recorden
els dinars que
cada dissabte
es feien des-
prés d’haver
fet la parada
al mercat. Una
amistat que
ja tenia rela-
ció amb el
que en el fu-
tur ha acabat sent el seu negoci, i que els
ha portat a ser uns grans puntals dins del
sector. La seva amistat, a més, professio-
nalment els ha unit encara més, ja que la
gran confiança que tenen l’un en l’altre els
permet mantenir col·laboració constant

entre un negoci i l’altre. És per tota aques-
ta vida d’amistat, però també, i sobretot,
per la gran capacitat empresarial, que
l’Associació de Viveristes de Catalunya els
va voler homenatjar el 2008 passat amb la
Fulla d’Or, que és un premi que reconeix
la feina feta al llarg d’una vida dedicada
al sector del viverisme. 
Un premi que els va ser entregat de forma

conjunta en
reconèixer a -
quest gran bi-
nomi dins el
sector, un cop
els ha arribat
el moment de
la jubilació.
Una jubilació
que no ha su-
posat que l’ac-
tivitat desen-
volupada du-
rant tants anys
s’abandonés,
sinó ben al
contrari, ja
que en la figu-
ra dels seus
fills l’activitat
del viverisme

segueix plenament activa i amb tot un fu-
tur per endavant, amb l’objectiu d’assolir,
si és possible, fites encara més altes.

ALBERT ROCA I NOGUER

La Fulla d’Or 2008, per als dos amics
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Els Ajuntaments de Bordils, Flaçà, Sant Martí
Vell, La Pera, Sant Joan de Mollet i Madremanya
han dotat els diferents dispensaris locals de mate-
rial sanitari necessari per tal de poder donar un
millor servei a tots els seus usuaris i usuàries.

Cal dir que això també facilita la tasca de les per-
sones professionals del sector sanitari que realit-
zen la seva activitat en aquests dispensaris.
Concretament, en el cas de Bordils, l’esforç
econòmic ha anat destinat a adquirir entre altres
un desfibril•lador automàtic, així com mobiliari
d’oficina, material de cures, un escàner i la con-
tractació del subministrament d’oxigen.

L’Ajuntament de Flaçà, per la seva banda, ha in-
vertit entre altres coses en diferents aparells que
ajuden al diagnòstic, així com també material de
cures, a més de contractar el subministrament
d’oxigen per una durada de 3 anys.
En el cas dels altres pobles, com ara Sant Joan de
Mollet, la Pera, Madremanya i Sant Martí Vell,
s’ha adquirit material divers de cures i aparells per
a fer exploracions més acurades entre altres coses.

La direcció l'equip de professionals de l’ABS de
Celrà agraeixen aquesta bona predisposició que
permetrà oferir a l’usuari/ària una atenció sanità-
ria d'una millor qualitat i més eficient. 

Equipament consultoris locals

D'un temps ençà els ajuntaments de Bordils i de
Flaçà formen part de la Zona Jove de la Llera del Ter.
La Zona Jove de la Llera del Ter té per objectiu
unir esforços entre les diferents àrees joves dels
municipis que hi participen, per poder oferir més
i millors serveis per al jovent de la zona. Aquests
serveis consisteixen en la creació de programa-
cions trimestrals d’activitats per a joves, la creació
de serveis d’assessorament en temes d’habitatge,
treball, salut i estudis; l’obertura d’espais per a jo-
ves o la possibilitat de participar en la gestió d’ac-
cions mancomunades entre altres municipis del
Gironès i el Consell Comarcal, com és el cas de
l’organització del bus nit a Fires de Girona, a la
Festa Major de la Bisbal d’Empordà o l’organitza-
ció d’un bus jove per a fer sortides variades, un
exemple de les quals és el futur bus que s’organit-
zarà per anar a esquiar el proper 29 de desembre.
Entre altres serveis, actualment també s’està
duent a terme el del Punt d’informació Juvenil a
l’IES Celrà. Aquest consisteix en l’obertura d’un
espai els dijous a l’hora de l’esbarjo, en què un/a

professional de joventut proporciona informa-
cions variades sobre estudis, cultura, feina, salut,
oci, etc. a alumnes que puguin necessitar infor-
mació. D’altra banda, lligats amb aquest projecte,
també es proposen tallers, exposicions i xerrades
per a fer a l’institut.
La Zona Jove de la Llera del Ter està formada per
aquells pobles de menys de 2000 habitants de la
zona nord del Gironès, que s’han ajuntat per aug-
mentar i millorar els serveis de joventut dels seus
pobles. En concret està formada per Bordils, Cer-
vià de Ter, Flaçà, Sant Joan de Mollet, Sant Jordi
Desvalls i Viladasens. Aquests reben el suport del
Consell Comarcal del Gironès i de la Secretaria
de Joventut.
Si voleu saber més coses de la Zona Jove de la Lle-
ra del Ter, entreu al bloc: www.zonajoveter.blogs-
pot.com. En aquest bloc hi ha informacions va-
riades: els horaris d’obertura dels locals joves, la
programació trimestral, enllaços a webs d’infor-
mació sobre salut, treball, habitatge, etc., notícies
de joventut i un petit espai per opinar.

Serveis de joventut a 
Bordils i Flaçà
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A la nostra escola, l’Aulet de Celrà, tenim a cada
classe un delegat o delegada i un secretari o se-
cretària. 

El secretari/a és la persona encarregada d’escriu-
re els punts de què parlarem a l’assemblea de ca-
da setmana i de fer les actes, és a dir, el que par-
lem i anem decidint. El delegat/da representa la
classe a les reunions amb els altres delegats i de-
legades de l’escola i el director que es fa cada mes
(Reunió de delegats i delegades) i a l’Assemblea
General que fem cada trimestre tots els nens i ne-
nes de primer fins a sisè a l’amfiteatre de l’escola
i on compartim les coses que hem anat fent.

Per triar aquestes persones, al Cicle Superior fem
una Campanya electoral. 

A principi de curs els/les tutors i tutores expli-
quem com ho farem això de la campanya i els
nens i nenes que es volen presentar ho diuen. Ca-
dascú ha d’elaborar un cartell de propaganda per
penjar a la classe i un “detallet” individual on es
fa saber què volem ser, si secretaris/àries o dele-
gats/des, i com ho farem si sortim elegits o elegi-
des. 

El pas següent consisteix que tots els candidats i
candidates expliquen, individualment a la classe
amb el cartell penjat, les seves raons per què els
triïn i reparteixen la propaganda individual.

Finalment, en la propera assemblea fem dues vo-
tacions secretes on escrivim els noms dels que
nosaltres pensem que ho poden fer millor. Per
exemple, si són tres, el delegat/da i el
secretari/ària més votats trien el trimestre en què
volen exercir el seu càrrec. El delegat, delegada,
secretari i secretària no fan cap càrrec de classe:
algun avantatge han de tenir!

Fent aquesta campanya aprenem com són les que
fan els grans i això ens ajudarà a entendre-ho mi-
llor.

Eleccions a l’Aulet
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Tot inici de curs escolar representa haver
de recordar alumnes que durant uns anys
ens han acompanyat a les aules, i que l'e-
dat ha fet que hagin de fer el salt a l'IES
Celrà, així com també és l'hora de donar
la benvinguda al nou alumnat que im-
pregnarà els passadissos de nova alegria.

A tots i a totes ens fa il·lusió tenir noves
experiències i superar nous reptes. El fet
de deixar l’escola que ens ha vist créixer i
els nostres amics i amigues, ja molt cone-
guts i dels quals sabem tots els seus possi-
bles comportaments i actituds, genera un
cert neguit, però hem de continuar crei-
xent i madurant, hem de fer noves amis-
tats i hem de conèixer altres vivències. Per
això, amb molt d’afecte, des del que ha
estat i és la vostra escola, l’Aulet, us desit-
gem una bona entrada a l’IES de Celrà i
us volem recordar que aquí sempre hi tin-

dreu un espai i un record.

Els alumnes de sisè del curs 2008-2009.
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Fem una mica d’història i
recordem com va començar el
patinatge artístic a Celrà i els
orígens del nostre club

En un principi l’activitat de patinatge es realitza-
va a la pista de Can Sinto (Bordils), però sembla-
va que no hi havia prou mainada i no acabava de
funcionar. Als voltants de l’any 1976, la Sra. Ester
Matamala va traslladar el patinatge a Celrà amb
la voluntat d’intentar acollir un major número
de nens i nenes de les rodalies, i promoure el pa-
tinatge com a activitat d’entreteniment.

L’any 1978 es va fundar el Club Patinatge de
Celrà.

Els principis van ser durs, no hi havia instal·la-
cions apropiades i es va començar a patinar en
una sala del carrer Major de Celrà, on actualment
es fan exposicions diverses; en deien Ca la Baia.
No hi havia ajudes de cap mena; ni l’Ajuntament
ni cap estament oficial  van ajudar a tirar enda-
vant el club.

Els patins que s’utilitzaven llavors eren molt ru-
dimentaris; nens i nenes patinaven tan sols amb
una plantilla del patí que tenia unes corretges
que es lligaven a les sabates.  Si al nen o la nena li
agradava patinar, els pares i mares que s’ho po-
dien permetre els compraven una bota.

Aquell mateix any es va fer el primer festival de
patinatge. Però en aquell temps la censura existia
i totes les músiques es van haver d’enviar al Go-

Més de 30 anys patinant
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vern Civil , escrivint en una carta el nom de totes
les cançons que s’utilitzarien. Un cop donat el
vist-i-plau es va posar en marxa el festival. Però
tot i així hi van assistir dos guàrdies civils per
controlar l’esdeveniment.

Els vestits dels patinadors i patinadores els feien
les mares a mà. La Siseta de Celrà els ajudava a
elaborar-los. Compraven la roba a metres i me-
suraven cada criatura. La tela la compraven en
una botiga del carrer del Carme a Girona.
Es van distribuir entrades, invitacions i cartells
pel poble on anunciaven el festival perquè la gent
hi assistís. El dia del festival tota la pista era ple-
na de públic.
Amb els diners que es van recollir amb el festival
es va fer una platina pels altaveus.

Un temps després els van oferir la pista de l’esco-
la (actualment escola l’Aulet) i al cap d’uns anys
van passar a la Fàbrica (Can Pagans).
Els objectius del club al principi van ser ensenyar
a patinar a la mainada com a “hobby”, perquè
gaudissin i s’ho passessin bé amb aquest esport.
No hi havia competició ni cap mena de prova.
Simplement realitzaven els festivals que es prepa-
raven durant tot el curs.
Entrenaven dos dies a la setmana: els dissabtes i
els diumenges i sempre anaven a berenar entre-
mig de l’entrenament.
No hi havia junta; l’Ester Matamala s’encarrega-
va de totes les qüestions. 
Pel club van anar passant diferents entrenadors i
entrenadores (Delfí, Eva, Marta) i poc a poc el
club es va anar consolidant. Es va crear la junta
directiva formada per diferents pares i mares  de
patinadors i patinadores, i amb l’esforç de tots es
van poder anar superant els entrebancs tan es-
portius com econòmics amb què es trobava el
club.

Ara fa uns 10 anys la junta directiva que hi havia
en aquell moment va decidir contractar una en-
trenadora, Rut Puigvert Xargay. Llavors es va
plantejar la possibilitat d’entrar en el món de la

competició. Era un nou plantejament i li donava
una nova visió al club. La Rut ho tenia molt clar:
era la manera de donar més vida i més expectati-
va de futur al nostre club. A partir d’aquell mo-
ment es va formar la plantilla per poder entrar a
la competició.

La veritat és que des de llavors el club ha aconse-
guit uns resultats molt bons, i participa amb pa-
tinadors/es en totes les categories en tots els cam-
pionats  Provincials, de Catalunya i d’ Espanya.
També tenim l’orgull de tenir patinadores que
han arribat als campionats d’Europa amb resul-
tats excel·lents. 

El nostre club segueix creixent. Actualment està
format per aproximadamenat 80 patinadors/es
que vénen de molts pobles de les rodalies, i se-
guim oferint un esport de competició per a mai-
nada a partir de 4 anys. 
Darrerament en el món del patinatge ha sorgit la
modalitat del patinatge XOU, que consisteix  en
una coreografia de grup, que es presenta també a
competició i és una molt bona opció per seguir
practicant aquest esport. El nostre club tampoc
s’ha volgut quedar enrere i també ha format dife-
rents grups de xou que hi poden participar se-
gons les edats.

Actualment tenim unes bones instal·lacions es-
portives, i els patins han evolucionat molt, però
el  nostre objectiu, en definitiva, no ha variat gai-
re des dels seus orígens: consisteix en les ganes de
fer que la mainada conegui aquest esport, s’ho
passi bé, faci noves amistats i, sense por, miri en-
davant i entri en la competició.
Ja sabeu que ens trobareu a Celrà, al pavelló es-
portiu dilluns i dimecres, i que podeu venir a
provar el patinatge sense cap compromís. 

Agraïm la col·laboració en la recerca històrica i la
documentació aportada per l’Alba Jordà.   
http://cpauletdecelra.blogspot.com/

CLUB PATINATGE DE CELRÀ



Després de quatre temporades amb el primer
equip del club a la Lliga Catalana, el Bordils va
recuperar el curs passat una categoria en què hi
havia participat els deu anys anteriors de forma
ininterrompuda. Aquest ascens es va produir
aprofitant la vacant esportiva que deixava lliure
el BM Alcobendas que no podia afrontar el cost
de mantenir un equip en aquesta categoria.
Molts equips van preguntar per aquesta plaça i
s'hi van interessar, entre ells el Bordils, que de se-
guida va apostar fermamentt per assolir una
plaça que els retornés a la lliga estatal. Finalment,
i donada la bona entesa entre ambdós conjunts,

es va aconseguir la cessió dels drets esportius que
tenia el club madrileny a favor dels bordilencs,  i
es va obtenir finalment, la preuada plaça. I tot
plegat es dóna en el moment en què el club cele-
brarà el 50è aniversari de la seva fundació al llarg
de la propera temporada.

Aquest equip, que milita a primera estatal, està
format principalment per la gent de la casa, i
manté el bloc de  la generació que ja va quedar
campiona de Catalunya infantil, sisena en el
campionat d'Espanya cadet i tercera en el cam-
pionat estatal juvenil. L'entrenador, com llavors,
torna a ser Pau Campos. El principial objectiu
que es plantegen els bordilencs és la permanèn-
cia, tot i el bon inici de campionat (amb tres
victòries en cinc partits). Els components de la
primera plantilla del CH Bordils són:

PORTERS: Jordi Gonàlez, Dani Renart i David
Buenavida.

2es LÍNIES: Gerard Pi, Àlex Marco, Marc Com-
bis, David Masmiquel, Jordi Masó, Xicu Reixach
i Joel Cuervas.

1es LÍNIES: David Masó, Joan Vilanova, Andreu
Viladevall, Marc Canyigueral, Xavier Salvador i
Albert Carreras.

L’Escola Municipal de Dansa de Celrà segueix re-
alitzant la seva tasca de formació, iniciada el curs
2000-01, donant servei en l’actualitat a més de
tres cents alumnes, persones entre tres i setanta-
quatre anys.

Dins les activitats de l’EMDC ens trobem amb: 

Formació de dansa per a infants i joves, que co-
mença als 3 anys i arriba fins als 16. Aquest grup
compta a dia d’avui amb 170 alumnes, dels qual

16

El Bordils torna a la lliga estatal

Plantilla del primer equip de l'Handbol Bordils que compe-
teix aquesta temporada a la 1a estatal.

La dansa és per a petits i grans
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més de la meitat resideixen a Celrà. La formació
que oferim es basa en la dansa contemporània i
dóna a infants i joves eines per gaudir i treballar
la pròpia creativitat des del moviment i la dansa
i, alhora, recursos per a desenvolupar les capaci-
tats físiques del cos en moviment. 

Adults: 
– Formació de dansa per a adults, des d’un nivell d’i-

niciació, on l’alumnat comença a explorar la dan-
sa, fins a un nivell professional, on alumnes que
fan de la seva feina habitual la dansa poden man-
tenir i desenvolupar els seus coneixements. A més,
s’ofereixen cursos trimestrals i intensius que do-
nen cabuda a nou alumnat o són referència per a
l’ampliació de la formació d’alumnes antics. 

– Altres disciplines entorn el cos i el moviment. En-
guany oferim classes regulars de Ioga, Tai-txi i
Pilates.

Pel que fa a les persones adultes, en trobem amb
uns 140 alumnes, aproximadament 60 dels quals
fan formació de dansa i 80, altres disciplines. 

Actualment, a l’escola hi treballem una quinzena
de persones de manera regular, amb la voluntat
clara d’anar donant més cabuda, dins la societat
actual, a l’estudi d’activitats artístiques centrant-
nos en les disciplines al voltant de la dansa, el cos
i el moviment. 

Proposem doncs una formació contemporània i
respectuosa amb les persones, on l’espai del co-
neixement de la tècnica va de bracet amb el valor
de l’experiència personal; on el treball a classe es
construeix a partir de l’intercanvi entre professo-
rat i alumnat. A més, durant el curs anirem pro-
posant diferents activitats com cursos, trobades,
mostres, tallers,  etc., que ens ajudaran a donar
context i visibilitat a la feina regular. 

Volem seguir reforçant la tasca d’escola en la for-
mació contemporània de dansa en l’entorn de les
comarques gironines i, alhora, continuar defi-
nint-nos com a centre de formació, promoció,
creació, investigació i difusió de la dansa des d’on
assolir un desenvolupament tant individual com
comunitari que ajudi a la construcció d’una de-
mocràcia cultural per al nostre territori.
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Connexió Papyrus és una nova
entitat amb seu a la Fàbrica de Celrà
que neix amb la voluntat de recollir
llibres usats i redistribuir-los per tal
que arribin a nous lectors i lectores.
El local, cedit per l’Ajuntament, està
ubicat a la Fàbrica, al costat de la
nau gran de les piscines i està obert
cada dissabte, de 4 a 7 de la tarda.

La iniciativa sorgeix amb la vocació d’oferir un ser-
vei públic molt demandat per la gent. Els impulsors
de la idea, professionals vinculats al món de la bi-
blioteca, han explicat que reben constantment la de-
manda, per part de públic usuari, d’un lloc on po-
der portar llibres usats que encara estan en bon es-
tat i que no volen llençar. En un moment en què es
viu en cases o pisos petits a vegades no hi ha lloc su-
ficient per tenir-hi tot un munt de llibres que a més,
potser no es tornaran a fer servir. 

La idea és rebre aquests llibres i poder-los oferir
en primer lloc a la biblioteca de Celrà, al Punt de
Lectura de Bordils o a centres escolars dels mu-
nicipis de la Llera del Ter, incloent-hi escoles,
l’IES o les escoles d’art, música, etc. En segon ter-
me, els llibres es podran destinar a altres biblio-
teques de la xarxa pública o a entitats que els ne-
cessitin. I en últim terme, a particulars que hi
tinguin interès.

Connexió Papyrus no pretén ser una llibreria de
vell ja que la venda no és una prioritat, i en can-
vi sí que ho és aconseguir que els llibres tinguin
una segona vida i promocionar tot allò que esti-
gui relacionat amb el món del llibre i el paper, si-
guin exposicions, cursets de manipulació del pa-
per, tallers d’enquadernació, etc. Malgrat tot, du-
rant les hores d’obertura al públic, els dissabtes,
tothom que vulgui podrà adquirir llibres fent

una donació simbòlica de 2 euros per llibre, per
ajudar al manteniment de l’entitat i per cobrir
despeses de funcionament.

Les entitats, com ara escoles o altres centres, po-
den fer demandes concretes de llibres de temàti-
ques del seu interès i des de l’entitat se’ls aniran
reservant aquests llibres per tal que se’ls puguin
endur. L’única condició és que es facin socis de
l’entitat, pagant la mòdica quantitat de 20 euros
l’any i que es facin càrrec de venir a recollir els lli-
bres per tal de no generar despeses de transport
innecessàries. Per exemple, l’escola de Bordils
pot demanar que se’ls reservin els llibres infantils
que tractin sobre el tema de l’aigua, si és que te-
nen previst treballar-lo en un trimestre en con-
cret, i llavors venir a recollir aquests llibres.

Els particulars poden fer el mateix però en el mo-
ment de la compra hauran de donar igualment els
2 euros per llibre. En aquest cas els avantatges de
ser socis, a part d’ajudar  l’entitat, són que poden
demanar també la reserva de llibres de temes del
seu interès i que, a canvi, rebran periòdicament un
butlletí amb les novetats que arribin al local. 

Connexió Papyrus, amb l’ajut en aquest cas de la
Central de Biblioteques de Girona, es fa càrrec
d’anar a recollir els llibres que la gent es vulgui
treure de sobre, sense cap cost addicional. I tam-
bé, encara millor, podeu portar-los al local i així
de passada hi feu una visita. El local disposa, de
moment, d’unes quantes lleixes que ja acullen
més de 2.000 llibres, un parell de sofàs per tal que
hi pugueu passar una estona còmoda remenant
llibres  i una zona infantil. Hi ha llibres de totes
les temàtiques i una gran secció de ficció amb
obres que van des de clàssics universals de la lite-
ratura fins a les darreres novetats. 

Les vies de contacte amb l’entitat són el correu
connexiopapyrus@gmail.com o el telèfon de la
Biblioteca de Celrà, 972 49 41 41.

Connexió Papyrus, 
un nou espai als llibres usats
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Des de l’any 2004 treballem
per aconseguir un comerç viu i
dinàmic ,millorant cada cop
més el nostre servei per poder
oferir a tota la clientela una
bona qualitat dels productes,
una acurada atenció i, com a
valor fonamental, el tracte
humà, la confiança i la relació
propera. 

L’Associació de Comerciants desenvolupa la seva
activitat dins el marc d’un Pla de Dinamització
Comercial impulsat per la Direcció General de
Comerç de la Generalitat de Catalunya i que
compta amb el suport total de l’Ajuntament de
Celrà.
El comerç és una activitat cabdal per mantenir
vives les localitats gràcies a la seva doble funció,
econòmica i social, però que requereix d’una
adaptació i una evolució constants. 

Creiem en un comerç orientat
cap a l’acció!! 

La part més divertida. No ens obli-
dem dels sortejos, les campanyes pro-
mocionals i la col·laboració amb acti-
vitats d’animació organitzades per al-
tres entitats del poble. 

Creiem en un comerç orientat
cap a l’entorn!! 

Apostem per introduir mesures de prevenció
que aportin solucions a la problemàtica de l’ex-
cés d’envasos i embolcalls de la nostra societat i
introduir entre els establiments associats el fac-
tor mediambiental com un valor
afegit de qualitat del comerç
de proximitat, tot promovent
i difonent entre els consu-
midors i consumidores
nous hàbits de consum
més responsables social-
ment i ecològicament.

Aprofitant la xarxa del
teixit comercial hem
tret al mercat la bossa
reutilitzable. 

Creiem en un comerç orientat
cap a les persones!! 

Som més de 30 professionals al vostre servei.  

Associació de 
comerciants

Generalitat
de Catalunya

Comerç
Catalunya
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La Carme Olivé, coneguda també
com la Carme “Sastre”, em rep a
casa seva plena d’il·lusió per tal
d’explicar-me, de forma
apassionada, una vida dedicada a
l’art del boixet. Ja a la seva mare li
agradaven les puntes, i el fet
d’aprendre’n a l’escola de ben
joveneta li va fer créixer la
curiositat que l’ha portat a
l’actualitat a tenir el seu propi
taller de puntaires, i que li va
permetre recentment viatjar al cor
d’Hongria per mostrar-hi part de
la cultura i tradicions catalanes.
Un viatge amb tots els honors que
recorda amb gran nostàlgia.

Entrevista
a la Carme
Olivé i
Samsó
LA PUNTAIRE DE BORDILS

La Carme, fent punta a casa seva.

En Tommy, un dels nens que van rebre 
les classes de la Carme a Veres.



D’on li ve aquesta passió per les puntes de coixí?
Doncs de la meva mare, que hi era molt aficio-
nada. De fet vaig començar amb el seu coixí,
molt petit, de palla de sègol. També a l’escola,
quan vaig entrar a la classe de les “mayores”, hi
havia una professora que en sabia (la senyoreta
Marina), i aprofitant la classe de labors del di-
mecres a la tarda vaig aficionar-me de valent,
amb 9 anys, a les puntes de coixí. Me’n recordo
que quan vaig sortir de l’escola amb 14 anys te-
nia un patró, amb cantó i tot, amb 68 boixets,
que déu n’hi do. Durant una festa major aquí a
Bordils vaig aconseguir, amb una punta, un se-
gon premi en un concurs de manualitats que es
feia al Casal. A partir de llavors, però, i a causa
de la meva feina com a sastressa, i el fet de casar-
me i  tenir els meus nois, vaig deixar un xic de
banda els boixets, tot i que sempre tenia un coi-
xí a l’aguait. 

Fins que va abandonar uns fils per passar a uns
altres...
Sí. L’any 1993, quan vaig deixar de cosir, vaig de-
cidir fer un curset a Torroella de Montgrí, per
aprendre’’n més, i hi vaig anar nou cursos, fins al
2001. Vaig arribar-hi amb el meu petit coixí, i a
poc a poc vaig anar descobrint la gran riquesa
que m’aportava el ressò dels boixets. La meva
professora em va dir que s’havia de canviar aquell
coixí que tant m’agradava i que tants records em
portava. Però és com tot, les coses van millorant,
i amb les puntes i el coixí passa igual, tot i que els
d’ara n’hi ha que no són de palla com abans i no
van tan bé per clavar les agulles.

I el pas d’aprenenta a mestra?
(Somriu). Una dona de Bordils tenia dos coixins
d’una seva àvia i em va demanar que n’ensenyés
a les seves dues filles, de 7 i 9 anys (la Neus i la
Cristina), durant els dies de Setmana Santa, el
1994. Jo ja havia fet el curs a Torroella, i em va
agradar la idea. D’aquesta manera es van conver-
tir en les meves primeres dues alumnes ocasio-
nals. A partir d’aquí, aquell mateix estiu, a la ba-
rraca, hi vam fer un taller, i vaig tenir prop de
trenta alumnes, nenes majoritàriament. Després
vaig afegir classes per a adults, i fins avui, que en-
cara faig classe el dilluns aquí a casa, amb un
grup de jubilades. A més,  també en faig a l’Esca-

la, al CER, des del 1997, per on han passat més de
200 persones. La majoria nenes i dones, tot i que
també he tingut i tinc algun alumne masculí.

Què hi troba, en els boixets?
Són la meva vida. No puc anar a dormir si no
n’he fet una mica. Em relaxa molt. Quan toques
els boixets se t’entendreix el cor (en fa ressonar
un bon grapat). És una gran teràpia i, de fet, al-
guns metges ho recomanen, tant per a la ment,
com per a l’artrosi, per exemple. És una activitat
que et fa mantenir concentrada, atenta i alhora
desconnectada de tota la resta de coses. Mira si et
desconnecta que, si tinc alguna cosa al foc cui-
nant, m’he de posar alguna alarma, ja que si no,
pel fet de voler fer un trosset més, i un altre, i un
altre, el menjar s’acabaria cremant. (Riu)

Com s’ensenya a fer puntes de coixí a algú que
no en sap gens?
És molt senzill. Amb només cinc minuts ja en
pots fer pel teu compte. Jo el primer dia poso un
patró que és una tira, amb 30 boixets, dos de ca-
da color, ja que els boixets van per parelles, i amb
el mateix punt, el punt enter, que és molt senzill,
fent sota-sobre i sobre-sota. Recordo que la batu-
ta la porten sempre els de la mà dreta, i els faig
una xuleta, posant 1 i 2. L’1 sempre va per sota i
sobre, i el 2 sempre va per sobre i sota. I amb cinc
minuts ja ho saps fer. Amb aquest primer contac-
te, fent un punt de llibre, per exemple, s’hi en-
ganxa molta gent. 

Els coixins de palla, i els boixets de boix?
Així hauria de ser. Abans els coixins cadascú se’ls
feia, i antigament es feien amb la palla de sègol,
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La Carme rodejada d'infants en una demostració a 
les escoles de Veres.
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que era llarga i amb una tirada es feia el coixí. Ara
els fan amb altres materials, pesen més i no és el
mateix, ja que, si l’has de carregar amb més de
200 boixets, doncs pesa massa. Els boixets, els tí-
pics, són de boix, de diferents mides (el normal
és el de 12 cm, tot i que si es treballa amb fils més
gruixuts el boixet també ho ha de ser). I a banda
del coixí i el boixet, l’altre estri és l’agulla, que en
una mateixa punta es poden comptar per cente-
nars.

Una afició que li ha permès viatjar i conèixer
noves cultures, recentment a Hongria. Com ho
recorda?
Una experiència inoblidable. De fet amb les pun-
tes ja solem anar a diferents trobades i intercan-
viar experiències, a Girona o a la resta de Cata-
lunya, tot i que de tant en tant sorgeix alguna
oportunitat. Amb l’Associació de Puntaires de
Girona vam anar a Bèlgica, i un cop cada dos
anys fem una trobada a Andorra. Ara bé, aquest
any ens va sorgir una gran oportunitat, ja que
aquest mes de maig passat vam ser convidades, a
través d’un intercanvi cultural entre els ajunta-
ments i d’una alumna hongaresa que vaig tenir

uns mesos a l’Escala, a través del CER, a fer
conèixer les puntes de coixí a una ciutat al costat
mateix de Budapest, a uns 20 quilòmetres, ano-
menada Veresegyhaz. Deu dies en els quals vam
ser rebudes amb tots els honors, ja que tota la set-
mana vam tenir un xofer a la nostra total dispo-
sició i no ens vam haver de preocupar de res.

En què va consistir exactament aquesta troba-
da?
Aprofitant que a Veres s’hi celebrava una festa
anual de la joventut, coincidint amb el Dia de la
Mare, es va voler convidar un altre país per tal que
mostrés una part de la seva tradició, i aquí va ser
on entrem nosaltres. Vam exposar els nostres tre-
balls a l’escola de primària, i també vam fer classes
bàsiques tant a grans com a petits. Vam estar
acompanyades per les autoritats locals, que ens
van descobrir la ciutat, la capital i la cultura hon-
garesa. Vam arribar a Veres carregades amb el coi-
xí i les maletes plenes de boixets, patrons i mos-
tres, i des del primer dia ens vam sentir com a ca-
sa, donada la gran hospitalitat que vam rebre. Una
passada! Com si fóssim unes grans autoritats. Els
fotògrafs ens perseguien. Tota una experiència.

La Carme, mostrant-nos part del material al seu taller.



Va tenir bona acollida la punta  coixí a Hongria?
I tant! Durant els quatre dies que va durar l’ex-
posició vam ser el centre d’atenció. Fins i tot des
dels pobles veïns venia gent a veure què passava a
les escoles de Veres, ja que la notícia de l’arribada
d’unes dones (quatre en concret: tres alumnes
del CER, la Roser, la Núria i la Dolors, i jo) havia
aixecat molta expectació als voltants. Vam haver
de crear nous coixins, amb porexpan, i inventar-
nos boixets, amb llapis partits amb uns encaixos
per col·locar-hi el fil o les tòries d’unes vinyes
dels voltants, per permetre que tothom pogués
practicar. En total vam crear tres coixins, que al
final vam regalar als nois que en sabien més. Vam
revolucionar aquella ciutat durant aquells dies. 

Vàreu  trobar-hi bona pedrera de puntaires?
A banda de la gent que es va interessar i que es va sor-
prendre per les possibilitats que les puntes ofereixen,
dels que ho van provar, n’hi va haver concretament
dos vailets que,  si poguessin seguir practicant, es con-
vertirien en grans puntaires. Allà les puntes de coixí
eren pràcticament desconegudes, però vam despertar
la primera curiositat i espero que vagi a més i que de
mica en mica la gent s’hi vagi aficionant. Si és per no-
saltres, no faltarà. Ens tindran pel que vulguin.

Entenc que a banda d’ensenyar puntes vàreu
poder fer una mica de turisme...
Oh, i tant! Les puntes de coixí van ser l’excusa per-
fecta per descobrir un nou país. A més va ser com un
viatge d’estat, ja que la visita va tenir diferents actes
oficials en els quals vam representar per uns instants
la cultura catalana. Ens van portar a visitar els llocs
més emblemàtics de la zona, com el Palau de la Sis-
sí Emperadriu o el Danubi, on vam fer una passeja-
da al capvespre. Fins i tot vam  visitar el Parlament
hongarès acompanyats del vicepresident del Parla-
ment, el senyor Peter Harrack, que també era minis-
tre de Veresegyhaz i ens va ensenyar les zones més
reservades del Palau. A més ens van portar a visitar
els poblets i els indrets més típics de la zona. Un viat-
ge amb tots els honors, i que vam gaudir com mai.
Un viatge que totes quatre recordarem sempre més. 

Ha dit que es tractava d’un intercanvi?
Sí. El proper mes de maig esperem que la gent de
Veres ens visitin a l’Escala i ens ensenyin entre al-

tres coses els seus famosos brodats en punt de
creu. L’Ajuntament ho haurà de preparar molt bé
per mirar d’estar a l’alçada de l’organització que
hi va haver durant aquells deu dies de maig a
Hongria. I després esperar que ens tornin a cri-
dar per anar cap allà, que estarem encantades de
tornar-hi.

Per acabar aquesta entrevista li demano a la Car-
me si la puc veure fent rodolar els boixets per les
mans, i com va creixent la punta. Tota una gran
experiència. Aquell repic de fusta de boix im-
pregna el taller. La Carme, atenta al patró, irradia
felicitat, demostrant la gran passió que sent per
les puntes de coixí. La Carme Olivé, la Carme
“Sastre”, la puntaire de Bordils que va viatjar a
l’Europa de l’Est carregada amb els seus boixets.

ALBERT ROCA I NOGUER
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Una trobada de puntaires a l'Escala que va comptar amb la
presència del president de la Generalitat, José Montilla, 
que va conversar amb la Carme.

Visita al Parlament hongarès, acompanyades del seu 
viepresident.
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Des del cotxe estant vaig sentir una ferum de cre-
mat. Una forta olor de combustió antiga: la car-
bonera de Juià. Em retornava a la cuina econòmi-
ca de carbonet de l’àvia Lola. Ens hi vàrem acos-
tar, com tants d’altres, perquè ja és cita obligada
per als veïns dels pobles de la llera del Ter i el peu
de la Gavarra. 

En Josep Rosdevall i en Pere Colomer seran
aquest cop els nostres cicerones particulars, que
ens parlaran dels seus “homes i dones de fum”.

Josep R. – La idea va ésser fer-los “homes de fum”
perquè es sentissin reconeguts. Va ésser una sorpre-
sa per a ells, els vàrem abillar amb la barretina i els
vàrem anomenar “homes de fum”. La van encendre
ells, la carbonera. 
Pere C. – Aquesta segona carbonera, la van fer en-
cendre per les dones, arreglades amb un davantal.
No s’ho esperaven. Els va fer molta il·lusió. En
aquella època poc que s’hi acostaven les dones a les
carboneres, si no era a collir carbó. Anaven a jornal,
a un duro per dia. Un rasclet i un sarrió del llarg
entre cames i l’anaven omplint tot sacsejant-lo fins
que el tenien ple. Amb un pal i una romana, el car-
boner en un costat i la dona a l’altre, l’aixecaven i
feien córrer la mesura; 67 quilos i mig. L’altre dia,
va venir una dona que precisament és de Sant Es-
teve de Llémena com jo i em va dir que ella una ve-
gada havia collit 60 cargues en un dia, que són 120
sarrions! 

Una “dona de fum” m’ha xiuxiuejat que el mo-
ment va ésser màgic. Que no ens podem fer la
idea del que és encendre un mateix una carbone-
ra. Diu que valia la pena veure la cara dels seus
carboners oferint-li una carbonera de regal. 
La carbonera de Juià va arrencar amb força ara fa
tres edicions i es caracteritza per la seva vocació
pedagògica.

A Juià, ja fumegen 
altre cop

En Quim Riera, treballant a la carbonera.

En Pere Colomer dalt la carbonera.
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Josep R.- Un tret diferencial d’aquesta carbonera
és la pedagogia que se’n fa. Només arriba la gent i
treu el nas per allà i ja els surt en Pere Colomer que
els fa passar i els ho explica tot fil per randa. En
d’altres carboneres hi ha gent que hi arriba, sopa i
encara li molesta el fum. No veuen ni la carbonera.
Aquí han vingut les escoles, mainada gran i petita.
Pere C.- Com més gent la pugui veure millor. A ve-
gades, també els hi manàvem més la pressa. Una
carbonera de 12 tones de llenya podia durar entre
sis i set dies. Aquesta nostra, l’hem entretingut per-
què la pugui veure més gent i ha durat ben bé deu
dies. 

Si atenem al programa d’activitats, concerts, fes-
tes, xerinoles i tiberis que s’han celebrat aquest
any amb motiu de l’encesa, podem pensar que
això va creixent.

Josep R. – La carbonera és el motiu per trobar-nos,
per reunir-nos. En aquest poble, durant molts anys
només hi ha hagut la Festa Major i s’ha fet sempre
de la mateixa manera. Ens vàrem reunir per co-
mençar un seguit d’activitats. La primera proposta
que vàrem fer va ser l’Agenda 21. Vàrem anar
aglutinant una sèrie de gent amb ganes de fer i
amb unes reivindicacions polítiques al darrere.
Una de les activitats, potser la més potent, és la car-
bonera, que no només ha reunit gent de Juià, de les
diferents tendències polítiques treballant junts, sinó
que a més a més ha estirat gent d’altres municipis,
de Celrà, de Bordils, de la Pera, de Púbol... Ens ho
passem molt bé. Hi ha moments durs, doncs pensa
que hi portem mesos treballant. 

Com en tots els oficis hi ha més de colzes que no
pas de rigor tècnic. Un cop la carbonera és ence-
sa i el foc a dins, no hi ha manual per dominar-la
que no sigui l’experiència. I, és clar, cada carbo-
ner té les seves maneres de fer i aquí de carboners
bregats n’hi ha dos, en Pere i en Quim Riera. Però
abans de collir el carbó hi ha tota la feina que en
Pere ens explica com qui recita el catecisme: pi-
car, pelar, traginar, empilar,embalumar, encen-
dre, bitllar, burxar, rescaldejar...

Pere C.- Jo feia molts anys que no n’havia fet de
carbó però això ja es porta a dintre, a la memòria.
Allò que has viscut no t’ho treu ningú i no has pas
de menester llibres ni recordatoris.
A la meva època agafàvem un bosc a preu fet. A
“picar i coure”, tallar i carbonar. A vegades només

coure, principalment quan fèiem suro. El suro es
pelava a l’estiu, se’n treia el pelegrí per portar a la
fàbrica Pagans de Celrà per a fer-ne tint. Els bos-
cos es tallaven cada 9 o 10 anys i es mirava de fer
la carbonera en els mateixos llocs d’anys ante-
riors; les places carboneres. Calia traginar la llen-
ya fins a les places. Fèiem el que en dèiem una
“obergada”: un sac, de coixí, al clatell i dos troncs
entravessats al muscle i t’hi posaven una pila de
llenya i la traginàvem fins a la plaça carbonera.
Llavors fèiem la pila, començant per l’ull amb la
fusta dreta, anàvem “empernant” la llenya amb el
costat gros a baix. Després s’ha d’embalumar. Els
que tallaven, tenien l’obligació de fer l’embalum,
de rama d’alzina. Tres homes hi passaven una
tarda, tallant-la i estenent-la amb quatre troncs a
sobre perquè quedés més plana. En dèiem fer una
“fatxada” d’embalum. Amb la brancada aplana-
da era de més bon fer l’embalum pel carboner. So-
bre l’embalum, la terra, que se n’ha de menester
bastant. Una mà de gruix. Amb cabassos d’espart,
que el buidaves amb un cop de genoll a sobre la
pila. I un cop colgada s’hi calava foc. L’ull és per
allà on s’alimenta, on es bitlla. És l’única llenya
que queda cremada. L’altra queda cuita. És que a
dintre no hi ha ni “llama” ni foc. És un forn. I ja
cuita, rescaldejar, treure’n el carbó i  posar-lo en
sarrions, que els havíem de deixar en 67,5 quilos.
Exactament 62,5 de carbó més 5 de sarrió i llavors
hi posàvem ginestell al cim. Dos sarrions feien 125
quilos. El rendiment d’aquest any serà un xic ma-
jor, potser perquè la llenya és un xic més bona:
150 quilos per tona. És diferent que sigui de llen-
ya de solell que no pas de bac. La de solell sempre
és més bona, de crescuda més lenta. Encara que,
per carbó bo, el que es feia amb alzina pelada.
Dretes, al mes de març, els trèiem l’escarrotxa.
Quedava morta i una fusta molt forta i un carbó
molt millor que no pas amb la pela.

En definitiva es tracta, doncs, de deixar el fum i
l’aigua a bosc i emportar-se l’energia de la fusta.
Diu que a Juià de la fusta en fan carbó i del car-
bó en fan caliu. Un caliu d’una altra mena, del
que escalfa per dins, del que perdura en l’olfacte
i queda gravat per sempre a la memòria. Una flai-
re de lenta combustió i companyonia. Al jovent, i
no tant jovent, de Juià i voltants, no els falta ener-
gia per anar carbonant il·llusions i realitats.

EDUARD BAULIDA I ESTADELLA

Celrà, octubre de 2009



Qui visiti o freqüenti el Centre Cívic
La Fàbrica de Celrà toparà amb una
iniciativa innovadora que s’ha posat
en marxa durant aquest any 2009 i
que pretén convertir-se en  referent
cultural a la comarca. Labfàbrica,
nom amb el qual neix aquest
projecte, pretén dotar l’espai de La
Fàbrica d’un equipament cultural
dedicat a la creació i formació
artística a partir de les noves
tecnologies audiovisuals. 
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LABFÀBRICA, un
laboratori artístic a Celrà



De fet aquest LABoratori de noves tecnologies
pretén marcar tendència i fomentar l’ús de la cul-
tura digital com a eina de dinamització i educa-
ció social, així com convertir La Fàbrica en un
pol d’activitat cultural a les comarques gironines,
entenent que en l’actualitat les noves tecnologies
són les que parlen i les que permeten facilitar i
innovar en diferents àmbits, en aquest cas cultu-
rals. Amb aquesta voluntat arriba Labfàbrica a
Celrà, un espai per desenvolupar tallers, semina-
ris, xerrades de noves tecnologies aplicades al
sector jove i adreçades també al sector professio-
nal. Un projecte nascut a partir de la iniciativa
conjunta de l’Associació Cultural Telenoika
(www.telenoika.net) i el centre de producció
d’art i pensament contemporani de l’Alt Em-
pordà, Nau Cocleâ (www.naucoclea.com), els
quals formen part de la Xarxa d’Espais de Pro-
ducció d’Arts Visuals de Catalunya (Xar -
xaprod.cat). Eloi Maduell i Montserrat Moliner
són les cares visibles d’aquest jove i ambiciós
projecte que se’ns presenta a Celrà amb l’esperit
de fomentar l’ús creatiu de les noves tecnologies

entre els i les joves, creant una xarxa de recursos
tant entre els espais que estan implicats en aques-
ta iniciativa com en d’altres espais o amb gent
amb la capacitat de generar nous àmbits de
col·laboració. I tot fent-ho amb pedagogia, amb
el que anomenen filosofia de la compartició, per
tal de cercar així la creació contemporània més
innovadora. A les dues parts que van crear el pro-
jecte LABFÀBRICA el 2006 passat s’hi ha unit
Daniel Garcia, cofundador de la productora
DDM Visual, especialitzada en nous mitjans i In-
ternet. De l’esforç d’aquest “triangle tecnològic”
comença a funcionar a Celrà, des del mes de ju-
liol passat Labfàbrica.
La primera de les activitats proposades va ser l’a-
nomenat Labfàbrica Oberta, una jornada d’in-
tercnavi d’experiències entre diferents crea -
dors/es amb noves tecnologies d’arreu de les co-
marques gironines que van poder explicar els
seus propis projectes artístics (s’hi van poder
veure videocreacions, creacions musicals electro-
acústiques, presentacions d’entorns virtuals en
xarxa, obres pictòriques conceptuals o treballs de
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música electrònica experimental, entre altres).
Un petit gra de sorra que va servir per iniciar el
camí del projecte, que ja era una realitat. 

A partir d’aquí ja es va començar a desenvolupar
pròpiament l’activitat artística a La Fàbrica, amb
la realització dels primers tallers. El primer d’a-
quests va ser el Taller de Videodansa, dirigit per
Núria Font (Sant Jordi Desvalls), realitzadora de
vídeo, especialitzada en arts escèniques i co-
missària independent d’activitats culturals rela-
cionades amb el vídeo, la videodansa i les arts di-
gitals. A més la Núria és la directora del Festival
Internacional de Vídeos i Arts Digitals de Girona

(VAD), que s’ha sumat d’aquesta manera a la ini-
ciativa exposant en aquest Laboratori de Noves
Tecnologies de Celrà. Un taller que va permetre
als diferents artistes visuals, coreògrafs i ballarins
que hi van prendre part incrementar els seus co-
neixements sobre els múltiples usos de la càmera
de vídeo i els sistemes digitals d’edició per a la re-
alització de treballs audiovisuals a l’entorn de
l’art de la dansa, així com per a la incorporació de
peces audiovisuals a l’escenari i per a la docu-
mentació dels espectacles i del seu procés de cre-
ació. Cada un dels alumnes va poder realitzar
una peça curta, que van poder visionar poste-
riorment.
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El següent taller que es va realitar va ser l’anome-
nat Laboratori d’Escenografia Interactiva, que va
dirigir Santi Vilanova (Barcelona), músic i pro-
gramador que centra la seva activitat de recerca
dins l’àmbit de la interactivitat física, la música i
les seves relacions formals i de contingut amb la
imatge. A més en Santi és membre integrant de la
banda d’experimentació audiovisual La Màquina
de Turing, amb presència en diferents festivals i
sales de concerts d’arreu d’Europa. El taller bus-
cava donar les pautes necessàries per confeccio-
nar escenografies teatrals, barrejant les noves dis-
ciplines audiovisulas amb el disseny escenogràfic
clàssic, a partir de  l’ús del disseny gràfic, dels
sensors, de la robòtica i la interactivitat, de l’àu-
dio, entre altres.

Finalment, la darrera proposta que s’ha posat en
marxa  a Labfàbrica ha estat el Projecte amb Art
i Tecnologia, que presenta Daniel Garcia (Sant
Julià de Ramis). Un taller que es va desenvolupar
al llarg del mes de novembre i que pretén mos-
trar l’ampli ventall de possibilitats tecnològiques
existents (eines d’edició de vídeo, d’efectes digi-
tals, eines d’animació gràfica, retoc fotogràfic,
manipulació de dades, eoines electròniques...)
per tal de desenvolupar-les en el món de l’art,
l’espectacle i les seves possibles aplicacions. L’ob-
jectiu final del curs és portar a terme els projec-
tes individuals dels diferents alumnes del curs i
poder visionar-los posteriorment.

Labfàbrica, la llavor d’un centre de formació, cre-
ació i pensament contemporanis a Celrà. Un pro-
jecte innovador, atractiu, ambiciós i únic a les co-
marques gironines. Un autèntic punt de trobada
cultural que vol facilitar la creació, el desenvolu-
pament i la difusió de l’activitat artística i cultu-
ral a partir de l’ús de les noves tecnologies. Labfà-
brica, el Laboratori de Noves Tecnologies de
Celrà. 

ALBERT ROCA I NOGUER
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Em dic Francisco Tarrés però
tothom em coneix per en Lari
perquè vaig néixer a Sant Hilari
Sacalm. Lari, de Sant Hilari.

De què us ve l’ofici de fer llambordes?
De fet el nom com cal en català és llamborda,
però tota la vida que n’hem dit “doquins”. El pa-
re era “doquinaire”, aquí a Amer. Ell me’n va en-
senyar. De fet he tingut dos pares. El meu pare
era peó caminer allà a Sant Hilari i la meva mare
va morir en el part. Jo vaig anar a l’hospici a Gi-
rona i més tard una família d’aquí a Amer que te-
nia dues filles em va adoptar. I el pare d’aquí em
va ensenyar l’ofici. Vam treballar junts una colla
d’anys al “Tert”, tots dos sols. Una feina molt du-
ra treballar hivern i estiu a dins del riu. 

Així que no treballàveu en colla?
No. N’hi havia molts, de “doquinaires”, en aque-
lla època. Pensa que tot Barcelona o tot Girona
era de “doquins”. Nosaltres anàvem al “Tert”, tant
a la Cellera, com a Anglès, com a Amer. Me’l co-
nec bé, el riu.

Com us organitzàveu?
S’han de triar els rierencs. Millor els que són
plans de sobre. Els traginàvem fins a terra al lloc
on treballàvem, que en diem la plaça. No es pot
pas treballar a sobre de la pedra, s’ha de treballar
a sobre de terra. Jo els embastava i el pare els po-
lia. Primer s’ha de marcar per la banda contrària
amb uns cops de martell en línia recta per on vols
que la pedra es trenqui i després, amb un sol cop
de mall a l’anvers, trencar-lo. Si calia, amb la ma-
ceta els acabava de deixar embastats i els posava
en una pila. El pare feia un rafal, que en dèiem,
amb tres branques de freixe o de pollancre posats
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Llambordes 
a la llera del Ter

Un llibant o corda gruixuda d’espart que ens permet de pouar, no solament aigua fresca i 
necessària, sinó el coneixement preciós passat i actual per enfondir arrels de futur.



com un trespeus i així
treballava assegut a
l’ombra. Jo li anava gi-
rant segons el sol. I allà,
assegut a terra o sobre
una saca, feia el “do-
quí” i el deixava ben re-
finat.

Com els traginàveu?
Venia un “tamborell”
amb un animal i se’ls
emportava fins al tren i cap a Girona o allà on ha-
guessin d’anar. Això sí, els comptàvem abans de
carregar i si n’hi havia algun que no es retirava a
ningú el deixaven. Treballàvem a preu fet. 40 cèn-
tims per peça. Si en fèiem 250 per dia i home,
fèiem 100 peles per barba. Podíem doblar el sou
dels que anaven a bosc a carbonar o a fer perxes.

De quin any estem parlant, amb aquest jornal?
De l’any 1956.

Si sou nascut al 1931, teníeu aleshores 25 anys.
Vaig treballar al “Tert” fins als 27 anys. Després
vaig anar a treballar a la pedrera d’en Rabionet a
Susqueda. Allà vam treballar molt però també
ens ho vam passar molt bé. Era un “granito” molt
bo. Érem 7 o 8 “doquinaires”. Hi havia els mano-
bres,  que es cuidaven d’arrencar pedra amb ba-
rrinades i ens la preparaven. Triaven les peces, se-
paraven les “mermes” i les fallades i preparaven
pilons de pedra a punt per treballar. Agafaven
una esberla i hi pintaven un número. I després
agafàvem tanda i sortejàvem la pila. Així ningú
podia triar la millor pila. Nosaltres les guaitàvem.
Si em toqués aquesta… Una vegada -me’n recor-
do que era un dissabte-  em va tocar una pila úni-
ca, de pedra molt bona. Amb el martell gros em
quedaven perfectes. No les havia ni de retocar
amb la maceta. En vaig fer 402! Però això va ser
una excepció. Ja et dic, normalment en feies 250-
300, depenent de cadascú i de la qualitat de la pe-
dra.

També anàveu a preu fet?
I tant! Venia l’encarregat i feia una pinzellada de
color diferent a cada pila per saber quants n’ha-
via fet cadascú. Allà només feies “saragosses”. El

“saragossa” feia 15 per
10 i el “doquí” ha de fer
18 per 10 o 12 cm. Des-
prés hi ha la rigola, que
feia 30 per 15, que es
feia servir per fer les
vores dels carrers, i, en
acabat, el tap, que era
mig “doquí” per ajustar
les filades al cap d’a-
munt. Ho amidàvem
amb la mà. La mà ober-

ta, 20 cm. La meva, perquè la teva en deu fer més
de 25.

En Lari m’ensenya el sistema de mesura. La
distància entre l’índex i el polze ben obert són
18 cm i la distància entre el dors de la mà i el
polze en angle recte són 15 cm. Porta una cinta
i ho comprovem. Exacte! 
Però quan hem anat al riu i l’hem vist actuar, to-
ta la feina la fa a bell ull amidant amb la seva mà. 
En Lari, als 36 anys va deixar la pedrera i l’ofici
i va entrar a treballar a la Fonter fins a jubilar-
se. Fa quaranta anys que no fa llambordes. Però
ens ha fet un parell de “doquins” i algun “sara-
gossa” i ens ha ensenyat com trencar la pedra
amb els tascons. 
Aquest matí, vigília de la Mare de Déu d’ Agost,
ha preparat les eines. Ha manegat el martell
gros. Els punxons esquifits a força de portar-los
a “llaussar” i fer-los treballar, han perdut el tall,
com el martell i la maceta. Els tascons i el cisell
estan rovellats i no s’arrapen a la pedra. Però us
asseguro que la mà i el toc no els ha perdut. 
No us puc descriure la màgia de veure convertir
un còdol en una llamborda. Es deixa l’ofici,
però es segueix portant a dins. Qui té un ofici té
un tresor, deia Miquel Martí i Pol.

El que més em meravella és que ho feu quasi tot
amb el martell.
No pas tot. Amb el punxó fem una tasconera ben
“refondida” que repassem amb un punxonet i
perfilem amb la “cisadora”. S’hi encasta el tascó.
Si la llosa era prou grossa o et donaven una pedra
de la muntanya, a vegades havíem de fer fins a
deu tasconeres en línia i després un cop de mall
ben sec a cada tascó fins que s’esberlava la pedra.

31

Rost -a adj
Que fa pendent. Terreny que té un

pendent considerable. 
Un camí rost. Una pujada molt 
rosta. Van pujar rost amunt. 
Rodolaren rostos avall.



A vegades la pedra era forta fins que feia un “paf”
i es trencava tota de cop.

Ens ha trencat un rierenc gros i pla al primer
cop de mall. Ben recte i format a la dreta, però
un bei que tenia i que no es veia ens ha malmès
la part esquerra, que ha quedat un xic rància.

Aquesta tenia una lleva i per això s’ha trencat del
pla. Però encara hi sortirà un “saragossa”. 

Tal dit tal fet, amb menys d’un minut enllesteix
la peça. Treballa agenollat o ajupit, ajudant-se
del peu esquerre per aguantar la pedra quan és
menester, agafant-la amb l’altra mà o bé lliber-
ta a terra. L’eina fa cantar la pedra. El “granito”
és prou bo. La pedra balla i es gira una i altra ve-
gada, i en Lari, com si encara anés a preu fet, la
gira i la tomba, buscant on ha de tallar.
En aquest lateral hi queda aquesta rebava que re-
baixaré amb el punxó. No talla prou. Caldria

“llaussar-lo”. Gastàvem tres o quatre punxons al
dia. El millor ferrer era un mateix “doquinaire”
que teníem allà a la pedrera que els “llaussava”
cada dia. Té, ja està enllestit. Encara ha quedat
prou bé, però amb les eines com cal el deixàvem
més afinat.

Ben mirat un ofici molt especialitzat i molt net,
sense gastar ni aigua ni energia per produir un
“gènero” que ha durat més del que hem volgut.
Si, ara tots els carrers de “doquins” es van arren-
cant. Has de pensar que el 90%  dels que hi ha
aquí a Amer han passat per les meves mans. De
fet només hi gastàvem suor.

Ben cert que qui té un ofici té un tresor. En Lari
somriu i encaixa una mà que ha fet feina valen-
ta.

EDUARD BAULIDA I ESTADELLA

La Cabanya, Agost 2007
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En Lari treballant la llamborda.
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El 26 de setembre passat Celrà va acollir una vi-
sita teatralitzada pel centre històric de la vila,
dins el programa de les Jornades Europees del
Patrimoni, impulsat pel Consell d’Europa i el
Departament de Cultura i Mitjans de Comunica-
ció de la Generalitat, i que comptava amb el su-
port de l’Associació Catalana de Municipis i Co-
marques, així com de la Federació de Municipis
de Catalunya. Unes Jornades que pretenen donar
a conèixer el gran fons patrimonial català, apro-
pant-lo a tothom, mitjançant diferents visites
guiades que busquen fomentar i incentivar el res-
pecte per la totalitat del patrimoni cultural de
Catalunya.

La visita va consistir en una passejada pel nucli
històric de Celrà, amenitzada per la companyia
de teatre local Toc de Teatre, que va preparar per
a l’ocasió una trama que feia referència a la situa-
ció viscuda durant la Revolució dels Remences, i
que permetia a totes les persones assistents
conèixer la realitat de la vida de diferents masos i
cases de diverses famílies que han viscut a Celrà
des del segle XV, en plena guerra civil catalana. El
guió de la visita donava a conèixer la història de
la filla d’un pagès que s’enamorava del fill del
senyor, en plena Revolució dels Remences. La
gent del poble acusava la família del pagès d’ha-
ver-los traït en un moment tan delicat de lluita
pels seus propis drets, tot i que la revolta es va re-
soldre favorablement als interessos dels pagesos,
assolint que la parella finalment es pogués casar
en pau. El Taller d’Història de Celrà va assessorar
la companyia Toc de Teatre, pel que fa a la infor-
mació per elaborar el guió,  sobre diferents da-
des, llocs, famílies i persones que van viure a
Celrà en aquella època. Entre altres, la passejada
teatralitzada va permetre visitar Mas Guinart
d’Orriols (més conegut actualment com Can

Cors, al carrer Orriols), el Mas Moler del Portal
(dit també Can Mayola, al carrer Doctor Roma-
gós), Can Palahí (al carrer de la Muralla) o Can
Cortada (l’antic Hospital, situat al carrer Maria
Cristina), així com l’església parroquial.

La visita teatralitzada, que va començar a mitja
tarda just davant l’Ateneu i va finalitzar al cap de
dues hores a la plaça Catalunya, va ser un autèn-
tic èxit d’assistència, ja que més de 200 persones
van assistir-hi, davant les prop de 30 persones
que acollien les visites “formals” que, anualment,
s’organitzaven a Celrà. Tot fa pensar que aquesta
experiència es repetirà en el futur, vista la gran
resposta popular. Les persones encarregades de
representar la visita teatralitzada, actors de la
companyia teatral Toc de Teatre, de Celrà, van
ser: Nines Agüero, Joan Carles Cano, Belén Ce-
rrudo, Carme Delgado, Cèlia González, Eli Ju-
lián, Helena Lázaro, Josep Mir, Laura Morgado,
Marga Nicuesa, Albert Trèmols i Lluís Xargay.

H I S T Ò R I A   PAT R I M O N I  A  C E L R À

Jornades europees del
patrimoni a Celrà
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E N T I TAT   U LT I M AT E  F R I S B E E  C E L R À

L’esport del disc volador va néixer als anys sei-
xanta als Estats Units. Actualment es practica a
més de 52 països dels 5 continents, i té una fede-
ració mundial, la WFDF. És un esport molt es-
pectacular i a la vegada molt accessible, ja que per
jugar-hi només es necessita un disc volador, dos
equips i un terreny de joc pla i sense obstacles, ja
sigui sobre gespa, sobre sorra o indoor.
L’Ultimate Frisbee és un perfecte punt de troba-
da de persones de diferents gèneres, edat, classe
social, cultura, etc., que comparteixen valors so-
cials i educatius i fomenten els bons hàbits espor-
tius i de salut.
Els punts claus d’aquest esport, i que el fan un
fantàstic instrument educatiu, són els següents:
igguuaallttaatt  ddee  ggèènneerree (ja que es tracta d’un esport
mixt, i que és més determinant la tècnica i la tàc-
tica que la força); l’atenció a la diversitat (totes
les edats i els nivells hi tenen cabuda, així com les
diferències de condició física i cultura); la inter-
culturalitat (donat que molts dels tornejos orga-
nitzats són a l’estranger); els hàbits de salut;
l’autoregulació/autoarbitratge (ja que es pres-
cindeix d’àrbitres i són els mateixos jugadors els
que respecten el reglament); i finalment la cultu-
ra de l’Spirit of the Game (de respecte i bon am-
bient entre jugadors i jugadores i equips rivals,
cosa que fa de l’Ultimate un esport amb un gran
potencial educatiu).
El 14 de desembre de 2008 Celrà va viure el seu
primer esdeveniment de l’Ultimate Frisbee de la
història, en esdevenir seu de la Final de la Lliga
Catalana 2008. Els equips de Girona, Barcelona,
Castelldefels, Tarragona i Perpinyà es van reunir
al Camp Municipal d’Esports . Disctèrics, l’equip
de Girona, va endur-se el títol. La cerimònia final
va comptar amb la presència del Regidor d’Es-
ports de Celrà, el senyor Albert Puig.
La Lliga Catalana va servir per donar a conèixer
l’esport a la vila. El segon pas era donar facilitats
a la ciutadania per familiaritzar-s’hi i practicar-lo

de manera estructurada. Així, el 14 de gener de
2009 es va realitzar el primer entrenament obert,
al Camp Municipal d’Esports, en horari de
20.30h a 22.00h. Aquests entrenaments s’han
portat a terme cada dimecres laborable des d’a-
quell dia sense interrupció, sempre de manera
lúdica i gratuïta.
L’objectiu d’aquestes sessions és totalment social,
ja que pretén treballar a través de l’Ultimate Fris-
bee un conjunt de valors culturals i de l’esport,
d’una manera transversal. És a dir, en comptes
d’esdevenir competència amb les altres entitats
de la vila, pretén unir-les, convertint-se en un
punt de trobada cordial i divertit.
Així, s’estableix només un dia d’entrenament, per
fer-lo compatible amb les altres activitats, cosa
que ajuda nois i noies de qualsevol edat (prefe-
rentment a partir de 14 anys, bàsicament per
l’horari, de 20.30h a 22.00h) que provenen del
bàsquet, del futbol, del tennis... o bé que abans
no practicaven cap esport.
La sessió comença a les 20.30h amb diversos jocs
que serveixen d’escalfament, tot seguit treballen
altres jocs de propiocepció per protegir-se de le-
sions (estiraments d’activació) i seguidament co-
mencen els continguts tècnics. Tot es treballa de
manera mixta (nois amb noies) i divertida, amb
una acurada regulació de la càrrega física (els
participants treballen molt, gairebé sense ado-
nar-se’n, ja que ho fan de manera lúdica). Llavors
es finalitza sempre amb partidets, on s’introdueix
el coneixement de les normes i peculiaritats de
l’Spirit of the Game.
Aquesta accessible competició és ideal per ini-
ciar-se amb la pràctica esportiva en Ultimate
Frisbee. Amb un esperit de formació, la Lliga Ca-
talana va néixer el passat any 2008 i va concloure
la seva primera edició el 14 de desembre a Celrà,
tal com s’ha esmentat anteriorment.
La Lliga Catalana d’enguany està en marxa i els
entrenaments oberts de Celrà han servit perquè

Viu l’ultimate 
a Celrà
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un grup de joves ja hagi representat la nostra vi-
la dues vegades. A la primera concentració a Cas-
telldefels, el passat 15 de febrer, en Mahmadou,
en Miquel, en Roc i en Pol en van ser els nostres
històrics representants.
La segona concentració va tenir lloc a Celrà el 21
de juny. Hi van participar 8 equips: de Barcelona,
Peixets “A” i “B”; de Castelldefels, Patatas Bravas
“A” i “B”; d’Elna “Free’s by 66”; de Girona,  Disctè-
rics “A” i “B”, i de Celrà, Disctèrics “C”.  Els juga-
dors/es de Celrà que van participar en aquesta
concentració van ser: Irene Taberner, Carles Sarri-
nat, Marc Masó, Èric Güibas, Guillem Burguet,
Isaac Cuervas, Xavier Castellà, Roc Faixedas, Mi-
quel Cerro, Rubén Cencerrero, Mahmadou Cee-
say, Berta Mota, Mia Perarnau i Jaume Martín.
Dins del mateix projecte, va sorgir la possibilitat
de realitzar unes classes d’introducció a l’Ultima-
te Frisbee a l’IES de Celrà, que servissin per do-
nar a conèixer l’esport i la possibilitat d’afegir-se
a l’autèntic fil conductor de la iniciativa, l’entre-
nament obert.
La participació d’un gran nombre de jugadors/es
a la segona concentració de la Lliga Catalana que
provenien dels entrenaments oberts i la motiva-
ció que es desprenia del projecte, ens van animar
a posar un objectiu: presentar un equip de Celrà
al IX Campeonato de España de Ultimate Fris-
bee.
El Projecte Madrid feia necessari crear un equip
propi, de Celrà, que justifiqués una inscripció in-
dependent de Disctèrics, l’equip de Girona (als
Campionats d’Espanya, cada club només pot ins-
criure un sol equip). Així va néixer, Tookadisc.

La creació d’una imatge pròpia va possibilitar
treballar sobre fonts de finançament del Projecte
Madrid, així, es va fer una comanda de 100 discs
oficials Discraft amb la imatge del nou club a
Celrà. La segona activitat va ser l’encàrrec de sa-
marretes pròpies, amb els nous colors oficials:
Verd i Negre.
Finalment, va arribar el IX Campionat d’Espan-
ya i, per primera vegada a la història, un equip
amb seu a Celrà hi va participar: Tookadidisc. En
total 10 nois a la categoria Open (Pol Agustí, en
Carles Sarrinat, en Guillem Burguet, en Mahma-
dou Ceesay, l’Èric Güibas, l’Òscar de Dalmases,
en Rubén Cencerrero, l’Isaac Cuervas, en Miquel
Cerro i en Jaume Martín) i 3 noies a la categoria
Women (Irene Taberner, la Mireia Taberner i la
Mia Perarnau)
La realització del Casal de Frisbee i Multiesport
2009, va despertar l’interès dels menors de 15
anys del municipi, que volien practicar l’Ultima-
te Frisbeee. Així, a partir del setembre de 2009
s’han iniciat els entrenaments dels grups Sots-12
i Sots-15, dilluns i dimecres de 17.45 a 18.45 h al
Camp Municipal d’Esports
Aquests entrenaments els duen a terme Èric Güi-
bas, Guillem Burguet i Mahmadou Ceesay, i els
dirigeixen Mia Perarnau i Núria Casas. A la fran-
ja de 20.30 a 22.00 h, es manté amb normalitat
l’entrenament del primer equip de Tookadisc (els
dilluns) i l’entrenament obert (els dimecres) per
a tothom que vulgui iniciar-se en aquest apassio-
nant esport. 

ALBERT ROCA I NOGUER



Ajuntament de Celrà

Amb la col·laboració de:

Ajuntament de Flaçà


