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BORDILS

Ajuntament de Bordils
Dispensari mèdic
Correus
Escola de Bordils
Llar de Jubilats
Zona Jove de la Llera del Ter
Pavelló Blanc i Verd
Farmàcia Carme de Puig Mateu
FECSA – Endesa (Avaries)

972 49 00 03
972 49 11 77
972 49 12 33
972 49 01 15
972 49 11 91
872 98 00 37
972 49 05 65
972 49 00 12
800 76 07 06

CELRÀ

Ajuntament de Celrà
Serveis Socials
Àrea de Cultura
Àrea de Promoció Econòmica i 
Desenvolupament Local
Oficina atenció Porta a Porta
Biblioteca municipal
Centre Cívic La Fàbrica
Piscina municipal
Pavelló municipal d’esports
Casal gent gran Can Ponac
Radio Celrà 107.7
Escola L’Aulet
Escola Les Falgueres
IES de Celrà
Escola bressol Trapelles
Escola bressol Gínjols
Escola de Música del Gironès
Escola Municipal de Dansa
Jutjat de pau
Parròquia de Sant Feliu
CAP (visites)
CAP (urgències)
Farmàcia Dellonder
Taxi

Electricitat L’Aurora S.A.
ENHER
Gas Natural
Farmàcia Batllori
SECE (enllumenat públic)

972 49 20 01
972 49 22 24
972 49 30 26
972 49 25 67

972 49 46 50
972 49 41 41
644 36 38 35
972 49 30 30
972 49 29 83
972 49 47 67
972 49 30 03
972 49 23 05
972 49 21 25
972 49 24 05
972 49 24 52
972 49 40 30
972 21 32 62
972 49 26 58
972 49 40 52
972 49 20 82
902 11 14 44
972 49 25 00

 972 49 20 18
972 49 41 74
609 80 62 06
618 41 91 11
972 20 17 92
902 53 65 36
900 76 07 60
972 49 35 52
972 57 30 57
607 73 21 87
900 13 13 26 
(incidències)

FLAÇÀ

Ajuntament de Flaçà
Escola Les Moreres
Llar d’Infants El tren petit
Farmàcia Pagès Bisba
Consultori local de Flaçà 

SANT JOAN DE MOLLET

Ajuntament de Sant Joan de Mollet
Dispensari local

COMUNS

Bombers
Mossos d’Esquadra
Emergències mèdiques
CAP Güell
Aigua Prodaisa
Hospital Josep Trueta (Girona)
Hospital Sta. Caterina (Salt)
Renfe (Girona)
Sarfa
Estació d’autobusos (Girona)
ECSA – Endesa (Atenció al client)
FECSA – Endesa (Avaries)
Gas Natural avaries
Generalitat de Catalunya
Diputació de Girona
Consell Comarcal del Gironès
Delegació d’Hisenda

Tresoreria General Seguretat Social 
(Administració núm.1)
Jutjats de Girona–Atenció al Ciutadà
Gerència Territorial del Cadastre
Cambra de Comerç, Indústria i 
Navegació de Girona
Xaloc
Trànsit

972 48 80 58
972 48 80 16
972 48 84 81
972 48 81 08
972 48 86 38

972 48 81 81
972 48 81 25

112
112
061

972 21 07 08
972 20 20 78
972 94 02 00
972 18 26 00
972 20 70 93
972 20 17 96
972 21 23 19
902 50 77 50
900 77 00 77
900 34 40 41

012
972 18 50 00
972 21 32 62
972 21 00 66 
972 58 81 00
972 40 91 00

972 18 17 00
972 22 50 50

972 41 85 00
972 08 17 91
972 20 29 50
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2 0  A N Y SE D I T O R I A L

Fa dues dècades que va sortir el primer exemplar 
de La Llera del Ter. Raimon té una cançó que ens diu 
allò de “Vint anys de temps que són no res, diuen 
els savis…”. Però nosaltres, com a individus, pensem 
que sí, que el temps passa inexorablement, que s’es-
muny sense pressa, davant nostre, que no podem 
fer res per aturar-lo. 

En aquest temps la societat ha fet canvis: en l’àmbit 
cultural i en l’econòmic, en el científic i en el polític, 
i també en la transmissió de la informació. La socie-
tat està remoguda. Vivim una situació de crisi: les 
noves tecnologies acaparen la nostra atenció i els 
moviments populars emergeixen com a forces so-
cials. Des del nostre punt de vista, potser es fa difícil 
percebre aquest gran canvi al qual estem assistint. 
Però alguns de nosaltres, que vam començar la re-
vista i la vam deixar perquè no hi havia una nova 
generació que ens rellevés, ens hi hem reenganxat 
en constatar que hi ha una nova fornada molt ben 
preparada per reiniciar el projecte. 

Quin projecte? El de recollir històries i fets locals 
dels nostres pobles.

Diuen que la història s’estudia als llibres. Però obli-
den que, abans, la història s’ha d’escriure. Que al 
costat de la historiografia oficial existeix una altra 
classe d’història tradicionalment menyspreada. És 
aquella que fa referència no a grans batalles ni a 
monarques heroics, sinó a les persones de la vida 
quotidiana. És el que s’anomena intrahistòria o his-
tòria popular.

La història no és privativa dels grans imperis, ni tan 
sols dels estats. Cada grup humà, per reduït que si-
gui, en té una. Perquè un poble sense història és un 
poble sense identitat i sense cultura. 

El destí d’un personatge popular és restar a poc a 
poc en l’oblit, a mesura que desapareixen les gene-
racions que l’han conegut en persona. Perquè les 
seves vivències no acostumen a posar-se per escrit 
ni a immortalitzar-se en llibres perdurables. Doncs 
heus aquí el nostre humil projecte.
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Portada del primer número de la revista La Llera del Ter

4



Era l’any 1995 quan regidors dels ajuntaments de Bordils 
i Celrà van trobar-se per iniciar un gran projecte: una re-
vista sociocultural que unís els diferents pobles del vol-
tant del Ter. A partir d’aquí comença el projecte de crear 
una revista que volia ser la veu cultural i social dels pobles 
de Bordils, Celrà, Flaçà, Juià, Madremanya, Sant Joan de 
Mollet i Sant Martí Vell. Finalment només tres d’aquests 
pobles van voler participar-hi i van tenir col·laboradors 
disposats a afrontar el projecte amb ganes i il·lusió. 

Tot i que les primeres passes de La Llera van desenvo-
lupar-se dins dels ajuntaments –que oferien tot el su-
port, sobretot econòmic, perquè pogués tirar enda-
vant–, una de les principals apostes del projecte era 
que no havia de ser una publicació municipal. Així, el 
juny de 1996 va publicar-se el número 1 de La Llera 
del Ter, la revista de Bordils, Celrà i Flaçà. Es publicava, 
doncs, per primera vegada en aquest entorn, un mitjà 
de comunicació cultural i proper a la població, impul-
sat per un grup de regidors i amics que compartien 
aficions com ara la recerca històrica.

Aiguabarreig, L’obac, Veïns o La Llera del Ter eren pro-
postes per al nom de la revista. Finalment, La Llera del 
Ter va ser la capçalera escollida: un nom que amb el 
temps es va utilitzar per altres projectes que també 

compartien els pobles. Així doncs, a finals de 1995 i 
començament de 1996 es posava fil a l’agulla i es cre-
ava l’Associació Cultural de la Llera del Ter, necessà-
ria per iniciar la nova revista. Els seus fundadors, un 
consell de redacció savi i amb ganes, va treballar per 
prendre totes les decisions, per fer els tractes neces-
saris, per elaborar els pressupostos i els estatuts..., una 
feina que serviria per crear una publicació ben feta i 
útil per als veïns. Al llarg dels quinze anys, poca gent 
va seguir tota la trajectòria, però sí que s’hi van mante-
nir les veus que avui, vint anys després, hi tornen a ser. 

La Llera s’iniciava amb un consell de redacció que te-
nia poca experiència dins el món de la comunicació. 
La clau de l’èxit va ser una bona organització interna, 
i també cal destacar, sobretot en els primers anys, la 
figura de Pep Collelldemont. En Pep, periodista i res-
ponsable de l’empresa JJ Comunicació, durant molts 
anys va ajudar a dissenyar i a maquetar La Llera. Tant ell 
com Ramon Ponsatí, també periodista, van vetllar per 
aquells primers passos i van treballar per la revista dins 
el consell de redacció. Aquests dos professionals co-
neixien la premsa local catalana del moment, que en 
els anys noranta tenia un gran pes a molts municipis. JJ 
Comunicació treballava per a diferents revistes locals i 
sabia com gestionar les informacions, els continguts... 

La Llera 
del Ter

Durant quinze anys La Llera del Ter va 
cobrir les necessitats locals, socials i 
culturals de Bordils, Celrà i Flaçà. Però, 
per motius un xic desconeguts, l’any 
2011 va aturar-se en arribar al número 
51. Ara que se’n celebra el vintè aniver-
sari, tens el número 52 a les mans, per 
gaudir-lo i retrobar-te amb el passat.

LA REVISTA SOCIOCULTURAL  
QUE ENS UNEIX
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En aquests inicis hi va haver moltes 
propostes i decisions que marcarien 
el camí que hauria de seguir la revista. 
El més important va ser tenir clara la 
idea principal del format i dels contin-
guts de La Llera del Ter: història, patri-
moni, cultura, informació supramuni-
cipal, propera a les entitats i que fo-
mentés l’enriquiment intel·lectual de 
les poblacions a través de la recerca 
històrica. Però, com tot projecte que 
tira endavant durant molts anys, els canvis hi van ser pre-
sents. La Llera del Ter va intentar seguir sempre el mateix 
format pel que fa al disseny i als continguts, no va canviar 
els estatuts ni es va proposar nous objectius, però al llarg 
dels quinze anys de la primera etapa es van produir “pe-
tits” canvis que sempre repercutien en una millora per a 
la revista: nous apartats, desaparició d’alguns altres, can-
vis de format i disseny, canvis econòmics..., tot pensat per 
fer una revista més ben acabada. 

La memòria col·lectiva de Bordils, Celrà i Flaçà va ser 
l’objectiu principal dels 51 números publicats, i també 
ho serà dels propers, amb l’afegit de Sant Joan de Mo-
llet. Les històries, entrevistes, reportatges, troballes, ex-
periències... van ser documentats per donar-se a conèi-
xer o recordar-los. La Llera gairebé sempre ha fet servir 
la font de documentació més sàvia, propera i sincera: la 
veu dels testimonis, dels veïns que decidien compartir 
les seves històries i vivències, amb un llenguatge proper, 
delicat i tendre que convidava tots els veïns a llegir-ne 
els textos, i a més d’un a trobar-se en alguna fotografia. 

La Llera no va ser una revista de canvis continuats; durant 
quinze anys va patir-ne pocs, però alguns van ser grans. 
Pels volts de l’any 2005, l’associació La Llera s’estava des-
fent i el consell de redacció era molt petit. Des de Celrà es 
va començar a donar molta responsabilitat a la bibliote-
cària d’aleshores, Montse Vila, que també tenia experièn-
cia en la premsa local i havia format part de la secció de 
Cultura del diari El Punt. La Montse va encarregar-se du-
rant anys de La Llera del Ter com a coordinadora i redac-
tora de la revista; va formar part del consell de redac-
ció i va organitzar totes les gestions necessàries perquè 
cada número es publiqués. En aquest mateix moment, 
Flaçà va desvincular-se’n i el funcionament intern també 
va canviar. L’empresa JJ Comunicació va deixar de treba-
llar amb La Llera del Ter. Els ajuntaments de Celrà i Bordils 
van vincular-se molt més al projecte de comunicació so-
ciocultural i local i van donar pes i responsabilitats a les 
respectives àrees de Cultura, tot i no ser, com hem dit, un 
mitjà de comunicació estrictament municipal. 

És, doncs, un moment estrany 
per a la revista. Només sis perso-
nes formen el consell de redac-
ció, ha canviat el sistema de ges-
tió i organització i, des de Celrà, 
Montse Vila coordina i organitza 
La Llera del Ter perquè continuï 
viva. Les tasques que realitzava 
una empresa, ara les realitza una 
tècnica que alhora s’ocupa de 
repartir els temes i de contac-

tar amb les entitats que tenen un pes important dins la re-
vista. Es viu un moment de canvi en l’edició, el disseny i la 
presentació, que reflecteix sobretot un canvi econòmic. Tot i 
així, Bordils i Celrà mantindran viva la revista uns quants anys 
més, fins a la publicació del darrer número, l’any 2011. 

Segurament La Llera va deixar de ser prioritària i va 
acabar-se “d’un dia per l’altre”. Sempre s’ha dit que els 
mitjans de comunicació en paper, i més si són locals 
i petits, tenen preescrita “una mort anunciada”, per-
què, encara que hi hagi ganes i esforç, el cost econò-
mic, per desgràcia, sempre té més pes. La Llera, revista 
que compartien tres municipis, al principi es feia pa-
gar, a un preu inferior, però, al cost de la seva elabo-
ració. Els ajuntaments sempre hi van col·laborar, fins a 
assumir-ne el cost total; sense ells la revista no hauria 
estat possible: la seva ajuda, sobretot econòmica, va 
ser vital en molts moments. 

Ara
La Llera del Ter que “reneix” vint anys després no vol 
allunyar-se de la que va ser. En aquests mesos de reuni-
ons i preparació, ha volgut mantenir l’esperit de treball 
conjunt pel bé dels quatre pobles i de la comunicació, 
escollint i proposant temes, treballant amb la història 
dels municipis i els seus veïns... També hem apostat per 
mantenir els continguts de l’època anterior: hem con-
servat seccions com ara els viatges o la història, i entre-
vistes que ens transmetin coneixements propers que 
ara no tenim presents i que en un futur ens proporcio-
naran informació inèdita i històrica dels nostres pobles. 

La Llera va viure molts anys. Va ser activa, constant i res-
pectuosa amb tot allò que l’envoltava i que tractava. 
Avui tornes a tenir a les mans La Llera del Ter, després de 
cinc anys de repòs i exactament vint anys després del 
seu naixement. I torna per quedar-se i per continuar es-
sent el projecte que sempre ha estat.

Lia Pou Brugué

La memòria col·lectiva 
de Bordils, Celrà i Flaçà 
va ser l’objectiu prin-
cipal dels 51 números 
publicats, i també ho 

serà dels propers, amb 
l’afegit de Sant Joan 

de Mollet.
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En Juan Ramón va fundar, juntament amb altres 
companys, l’Escola Marítima Petrel, una escola 
de navegació que té per objectiu promoure la 
pràctica i l’ensenyança de la navegació d’altura 
i oceànica. Ho fan mitjançant colònies en veler, 
sortides de caps de setmana... S’adapten. In-
tenten formar amb els valors de la disciplina, la 
iniciativa, el treball i l’esforç.

Entre 
Bordils i 
el mar

Aragonès d’origen i bordilenc des de 
ja fa anys, ara mateix es mou entre 
Bordils i el mar. És conegut per la 
seva professió de metge, però no 
tant per la seva gran afició: navegar. 
Juan Ramón Pina ens explica amb un 
entusiasme sorprenent aquesta pas-
sió desconeguda per a molts. Una 
passió que l’ha portat fins a l’altra 
banda de l’Atlàntic.

COM L'ALTA MAR NO HI HA RES

J U A N  R A M Ó N  P I N AF E N T - L A  P E T A R  A M B . . .

En Juan Ramón fent ús del sextant en una travessa

77



Algú de terra endins 
al mig del mar. Com 
s’entén això?

Tota la vida havia estat so-
miant, creient-me tot el que 
veia i em deien. Als deu anys 
vam anar a Reus, que era on 
fèiem els exàmens. El dia abans 
el capellà ens havia dut a Tar-
ragona. Vam pujar aquella rambla tan immensa, fins 
a dalt, amb el mar al fons, i allà... [silenci i rialles, ja 
s’entén què li va passar pel cap]. El meu horitzó fins 
aleshores era l’Ebre, que és molt gran, sí, però no 
deixa de ser un riu.

I ara...

Entre setmana fem cursos per divertir-nos. Molts 
vénen carregats d’il·lusió i es relaxen, però n’hi ha 
que també vénen amb ganes de pencar i ho apro-
fiten. També hi ha un bon ambient, a les nits de 
guàrdia, per exemple. Això no té preu. Et deixa el 
cap del tot “net”. Generalment és gent que li agrada 
la nàutica, amb algun títol. Un cap de setmana amb 
nosaltres, per exemple, és anar de Barcelona a Mar-
sella, o a les Illes Balears i tornar; per això s’ha d’estar 
dia i nit sense parar, tant si fa fred com si fa calor, tot 
i que de juny a setembre parem.

Entre sortida i sortida, què et va 
portar a voler creuar l’Atlàntic en 
veler?

Era un moment de “crisi”, una catarsi, però per a mi 
va ser positiva. En concret, el dia que arribàvem de 
la travessa (ho vaig calcular i tot) feia 50 anys que 
cotitzava a la Seguretat Social; des dels 14 anys 
que treballava. Havia de pensar moltes coses; vaig 
pensar molt i em va anar molt bé. Ara tinc les idees 
molt clares i les aplicaré. Amb 21 dies i 21 nits en 
vaig tenir prou, vaig veure moltes coses clares i en 
vaig reafirmar d’altres. Per a això, com l’alta mar no 
hi ha res. Hi ha tantes coses a fer: la companyonia, 
el fet de compartir, el romanticisme... Només pots 

estar per tu, i fas una intros-
pecció perfecta. No pots es-
capar, només pots pensar.

Una aventura així, 
amb desconeguts, 
pot semblar una ad-
versitat més?

No ho acaba essent. Ens posem en contacte a través 
d’una pàgina web que es diu CrewSeekers i allà ca-
dascú hi posa el que pot oferir o el que li falta per poder 
navegar. En ser metge, tinc un avantatge i acostumo 
a triar amb qui vull anar; a la gent li interessa anar 
amb mi. Aquesta travessa la vaig fer amb una parella 
que vivien a París i tenien un vaixell, i també amb un 
irlandès. Ells tres ja es coneixien. Hi parlava anglès 
tot el dia, però jo domino més el francès i em va anar 
molt bé que la noia el sabés parlar bé. Em vaig atrevir 
molt, realment: desconeguts i, a més a més, amb un 
irlandès i un americà que parlaven un anglès que a 
mi em costava d’entendre.

El mar és com un altre món, oi?

Qualsevol cosa que un cregui que ha fet a terra no 
és res, perquè al mar tens un plus de risc afegit, t’en-
fonses. Hi ha d’haver una autoexigència molt més 
gran que a terra. Això té un avantatge, que sobredi-
mensiona; la gent et veu capaç de tot, llavors, i el 
que pugui passar a terra et sembla ridícul. Tens un 
altre punt de vista. Passes molta fred, el mar gairebé 
mai està com esperes, no saps què hi trobaràs... 
Però és molt bonic.

Com funcionen coses tan bàsiques 
com el menjar i l’aigua en una tra-
vessa així?

El menjar és el que em porta més feina, perquè ho 
he de preparar molt abans i has de menjar com a 
mínim cinc cops al dia, i bé. Una tripulació que 
menja bé és una tripulació que complirà. La pitjor 
part és traduir el menú a elements de supermercat, 

Qualsevol cosa que 
un cregui que ha 

fet a terra no és res, 
perquè al mar tens 
un plus de risc afe-

git, t’enfonses. Hi ha 
d’haver una auto-

exigència molt més 
gran que a terra.
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en números, sabent que tot allò que oblidis comprar 
no ho tindràs de cap manera, perquè no et pots 
parar enlloc enmig de l’oceà. Sobre aquest punt ens 
n’han passat de molt divertides, i força cops. També 
pesquem i cuinem el peix de diferents maneres, 
però quan en tenim prou quantitat parem.

Fem torns per organitzar les tasques, així com 
guàrdies per descansar, tot rotatori. Un dels fa-
mosos és el “turno de marmitón”, que és el que 
neteja.

Sense aigua al mar aguantaríem 
com a molt cinc o sis dies. Tinc 
una normativa molt severa amb 
aquest tema, és molt important 
no quedar-se sense. De fet, a 
totes les meves travessies tinc 
prohibit dutxar-se; realment no 
fa falta, i només ho fem quan 
plou, que sortim a coberta 
per fer-ho. A més, en creuar 
l’Atlàntic l’aigua era calenta, 
perquè érem al tròpic; fins i tot 
ens banyàvem, lligats amb una 
corda per precaució.

Les noves tecnologies 
solen ajudar, però a tu 
no t’acaben de con-
vèncer, oi?

Jo sempre utilitzo un sextant, 
per orientar-nos: et permet 
saber l’altura a què es troben 
el sol, la lluna i els estels. El va 
inventar un almirall anglès als 
inicis del segle XVIII. 

Abans d’aquest invent morien 
molts mariners perquè no 
sabien ben bé on eren quan 
navegaven; no coneixien la lon-
gitud, tot i que els àrabs ja co-
neixien la latitud perfectament.

Faig servir el sextant per no de-
pendre del GPS i de les noves 
tecnologies. Alguna vegada ja 
m’ha passat que m’he quedat 

sense llum o els GPS no estan ben fets, i llavors 
d’alguna manera t’has d’orientar. 

De fet, és obligatori que cada embarcació tingui 
un sextant per sortir a alta mar, i els de la marina 
mercant han de fer una lectura com a mínim un 
cop al dia i anotar els resultats a la bitàcola. 

És l’única cosa que et dóna seguretat del tot. Les 
tecnologies també han provocat que no tothom 
que navega sàpiga llegir les cartes nàutiques o 

Exemple d’una carta de navegació que es va fer servir per fer 
la travessa de l’Atlàntic
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En Juan Ramón assecant peixos pescats durant una travessa

orientar-se amb el sextant, quan abans era im-
prescindible conèixer-lo i saber-lo fer funcionar (i 
ara, en el fons, també). 

Hi ha un llibre, El almanaque, on hi ha anotades 
les alçades dels estels, el sol i la lluna cada dia de 
l’any, i llavors, amb una sèrie de càlculs que fas 
amb el teu sextant, pots obtenir la situació.

I quan tornes a tocar de peus a terra, 
literalment...

Per tornar a la realitat i a tocar de peus a terra trigues 
més de quinze dies. En aquest cas he tardat més 
d’un mes, ni tan sols treballava. Físicament estava 
cansat i no tenia altra cosa al cap; era cansament, 
però de satisfacció i alegria. Estàs com abduït. Sents 
autosatisfacció i és un fet que t’omple tant que ho 
has de pair. Per això et poses a escriure després, 
perquè tens un garbuix al cap que has d’ordenar 

d’alguna manera, i també has de deixar que passi 
el temps.

I ara estic fent un llibre perquè a la gent no li passi el 
mateix que a mi, que he hagut d’aprendre a través 
de molts llibres de cada sector de la nàutica. Hi ex-
plico què ha de fer un navegant de creuer: com fun-
ciona un sextant, com fer les rutines de guàrdia, la 
cuina, el material de seguretat, la llei... Espero que 
surti l’any que ve.

Et tornaràs a embarcar en una 
aventura d’aquesta magnitud?

Quan vaig tornar li vaig dir a la meva dona que no 
hi tornaria més, però ara ja estic planejant la segona 
travessa de l’Atlàntic, la del 2017, perquè la farem 
biennal i la volem incloure a Petrel [assumeix rient].

Paula Ros Congost i Lia Pou Brugué
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L' A N N A  I  L' O R I O L  D E  M O L L E T

Nova Zelanda va ser la destinació escollida per l’Oriol 
per viure-hi una experiència única. Hi va anar el 2012 
amb un visat de turista i sis mesos per endavant per 
apamar el terreny. Va passar els tres mesos d’estiu del 
2013 a casa, per fer tota la paperassa necessària, i en 
acabat va tornar a Nova Zelanda amb un permís de 
feina a la butxaca. S’hi va estar nou mesos, fins ben 
entrat el 2014.

L’Oriol va aprofitar el recurs del Work and Holiday que 
ofereix el govern de Nova Zelanda i es va beneficiar 
de la tasca d’un organisme internacional present a 
gairebé cent països: World Wide Opportunities on 
Organic Farms (WWOOF). Al programa Work and 
Holiday, s’hi poden adherir joves d’entre 18 i 30 anys, 
amb l’únic requisit de tenir un mínim de diners en un 
compte bancari i d’haver-se fet un escàner de rajos X 
per descartar la tuberculosi. Només se’n pot gaudir 
un cop a la vida i proporciona un número de la Se-

guretat Social vigent durant un any. Aquest recurs té 
molta requesta: els 200 visats que dóna anualment 
l’Estat espanyol s’esgoten en cinc minuts. Vietnam, 
explica l’Oriol, n’ofereix 100; l’Argentina, el Brasil o la 
Xina, 1.000; França, Itàlia i altres països en tenen d’il-
limitats. Nova Zelanda és plena de joves estrangers 
perquè, segons explica l’Oriol, «hi ha molta més feina 
de la que pot assumir la gent del país». El mateix 
passa a Austràlia. Què hi fan, aquests joves? Tal com 
indica el nom de l’organisme, treballen sobretot en 
granges autosuficients que no fan servir pesticides 
i promouen l’agricultura ecològica. Els voluntaris 
del WWOOF, coneguts com a woofers, no reben cap 
mena de salari per la seva feina, sinó que treballen 
a canvi d’allotjament, manutenció i, és clar, formació 
directa i experiència de vida. 

L’Anna amb el Cerro de la Silla de fons, la muntanya més em-
blemàtica de la ciutat de Monterrey i la zona metropolitana 
de San Pedro Garza García

Foto des del Luxmore Hut, amb Te Anau de fons

Molletencs 
a la quinta 
forca

L’Oriol i l’Anna Ribera Ferrer, de Sant 
Joan de Mollet, són germans i tenen 
l’esperit aventurer. Ell té 25 anys i fa 
de tècnic de laboratori; ella en té 22 
i cursa l’últim any de Psicologia. Tots 
dos comparteixen la flaca de veure 
món amb un tarannà ben diferent 
del del turista ocasional.  

ESPERIT AVENTURER
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Oriol Ribera explica que «quan vaig anar-hi com a tu-
rista, a Nova Zelanda, vaig buscar alguna granja on 
pogués treballar passat l’estiu, quan hi tornés amb els 
papers en regla». A la majoria de les granges on va tre-
ballar, en períodes més aviat curts, «les tasques es con-
centraven al matí, amb quatre hores d’activitat, i les 
tardes les tenia lliures. Normalment treballava de di-
lluns a dissabte i feia festa el diumenge». La tria del lloc 
i del tipus de feina es regulava a partir d’una pàgina 
web que posava en contacte els grangers i els volun-
taris. Un cop seleccionada l’activitat, s’hi trucava o s’hi 
enviava un correu electrònic. Tan fàcil, tan còmode 
com això. El poble on va passar una temporada més 
llarga és Te Anau: hi va treballar de novembre a març, 
en aquest cas ja no com a woofer sinó a canvi d’un 
sou («a Nova Zelanda es cobra per setmanes», explica 
l’Oriol), i hi va compaginar feines de jardineria i neteja 
als matins i en un restaurant a les tardes. Però no tot 
va ser treballar. L’Oriol va estalviar una mica i va viatjar 
força: «Vaig fer dues voltes senceres a l’illa. És fàcil 
trobar gent que t’agafi si fas autostop, i sovint pots 
dormir en autocaravanes». 

Nova Zelanda és un país amb molt poca densitat 
de població: 4’5 milions en una extensió semblant 
a la d’Itàlia. D’aquests, 2’5 milions es concentren a 
Auckland i a la seva àrea metropolitana, al nord de 
l’Illa del Nord. Auckland és la ciutat més poblada, molt 
per sobre de la capital, Wellington. «Els neozelandesos 
tenen un humor molt anglès», afirma l’Oriol. Auckland 

és una ciutat gran, però el país és eminentment rural. 
«És molt turístic i ple de contrastos. Hi ha quinze graus 
de diferència de temperatura entre el nord i el sud; el 
paisatge, per aquesta raó, és molt canviant».

El turisme neozelandès té molt de poder adquisitiu. 
S’hi fa molt de senderisme. L’Oriol apunta que «és un 
país molt car. De seguida t’hi enganxes els dits, amb 
els diners». Això sí: els refugis del Departament de 
Conservació només costen tres euros la nit. «El govern 
aposta per la combinació natura + turisme. La gent 
del país hi està molt implicada, perquè saben que la 
riquesa nacional depèn del turisme. Els ingressos de-
rivats del turisme es destinen, per exemple, a man-
tenir els tracks i a preservar la biodiversitat». L’equilibri 
biològic de Nova Zelanda és molt fràgil. «El país és ple 
d’animals introduïts –explica l’Oriol–. Els conills, per 
exemple, però també les rates, els ratolins, les ovelles, 
els cérvols, els opòssums (uns marsupials australians), 
els gats, els gossos, els pardals, les merles... Abans 
de l’arribada dels humans, els animals autòctons no 
tenien depredadors i els únics mamífers terrestres 
eren els ratpenats. Només hi havia insectes, rèptils, aus 
i amfibis». Com deu ser un Sant Joan de Mollet neo-
zelandès? «Els pobles del país són molt extensos», diu 
l’Oriol. «Hi sol haver un carrer principal i tot de cases 
al voltant. Cases amb terreny, amb una terra volcànica 
que té molts nutrients i pràcticament cap plaga. 
Tothom hi planta alguna cosa. Tots els pobles tenen 
els serveis necessaris, i tot és més aviat artesanal».

L’Oriol i la seva colla de woofers
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Nova Zelanda no té gaire jovent autòcton: «El país 
se’ls fa petit, als joves, llevat d’Auckland», afirma l’Oriol. 
I continua: «De seguida que poden, marxen, sobretot 
a Austràlia, Europa i els Estats Units. Quan tenen cap a 
50 anys, i la vida ja encarrilada, molts d’ells tornen per 
quedar-s’hi». 

Com són els habitants de Nova Zelanda, els kiwis? 
«Tenen un humor molt anglès –assegura l’Oriol–. Són 
gent de camp que consumeix molta carn i molta llet. 
Em vaig engreixar sis quilos quan vaig ser-hi. L’accent 
és fatal. Fan les e com a i. Parlen molt de pressa, amb 
molt slang. Els costava entendre que jo no els en-
tengués».

«Hi havia força gent que estava al cas del conflicte 
Catalunya-Espanya», recorda l’Oriol. Però no és pas la 
política catalana, la passió dels neozelandesos, sinó el 
rugbi a l’hivern i el criquet a l’estiu. A Nova Zelanda, 
s’hi juga una lliga de rugbi tancada, a l’estil de l’NBA 
(qui queda últim de la lliga, l’any següent és qui fitxa 
primer). La disputen diferents equips de Sud-àfrica, 
Austràlia i Nova Zelanda. Els jugadors de la selecció 
de rugbi, els All Blacks, «surten contínuament a la tele, 
patrocinen molts productes. Són tota una institució al 
país».

L’Anna, per la seva banda, ha participat recentment 
en el programa Prometeu, d’estudis universitaris, i ha 
cursat a Mèxic una part de l’últim any de Psicologia. 

S’ha estat, en concret, a Monterrey, la ciutat més rica 
de tot Llatinoamèrica, entre finals de juliol i finals de 
febrer. 

L’Anna tenia casa a San Pedro Garza García, «una ciutat 
dins la conurbació de Monterrey, amb governador 
propi i un estil de vida molt europeu. Hi havia molts 
estudiants universitaris estrangers. Molts de nosaltres 
ens estàvem en blocs de pisos vigilats per un guàrdia».

Quan va demanar de participar en el programa Pro-
meteu, l’Anna tenia clar que «volia anar a un país 
llatinoamericà». Hi ha trobat un sistema d’estudis 
«completament diferent del d’aquí: es treballa a partir 
d’un tema concret, i es fa molt de treball en equip, 
cooperatiu. Els exercicis són més freqüents i el temari 
és més reduït. L’enfocament dels estudis és molt més 
pràctic».

Un cop va haver completat l’estada a la universitat, 
l’Anna Ribera va fer, durant un mes, un voluntariat 
en un barri de San Cristóbal de las Casas, a Chiapas. 
«He conegut gent que no ha sortit mai del seu barri 
–afirma– i que viu condicionada per una estructura 
molt tancada, amb homes molt agressius i dones més 
aviat submises». L’Anna hi va fer suport escolar a nois 
que havien abandonat els estudis i també tallers amb 
grups de mares.

David Guixeras Olivet

L’Anna i el seu grup d’amics amb la cascada de Tamul al fons, a l’Huasteca de San Luis de Potosí
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U N  G R A N  S A LT  Q U A L I TAT I UR E P O R T A T G E

Equip finalista l’any 1963

Amb aquest avenç, que podríem considerar un gran 
salt qualitatiu, aquest club, fundat el 1947 i que ante-
riorment a la Guerra Civil ja havia jugat partits amis-
tosos, ha agafat empenta, i ara s’hi respira una nova 
il·lusió. En aquests moments disposa de sis equips 
de futbol –el primer equip, a quarta catalana–, sis 
entrenadors i un entrenador de porters, a més d’un 
coordinador de futbol base. El nou camp ha aportat 
la creació de cop, i podríem dir que de manera un 
xic vertiginosa, de tres equips: el cadet, l’aleví i el 
prebenjamí. Gens malament per a un poble com 
Flaçà, amb una mica més de mil habitants. 

Tal com m’expliquen el seu president, l’Esteve Oli-
veras, el secretari, Xevi Canals, i el coordinador del 
futbol base, Jose Arroyo, el C. E. Flaçà, en relació a 
la població del municipi, és un dels clubs de la pro-
víncia que té una oferta esportiva més destacada. 

C. E. Flaçà. Una nova il·lusió
Començo la meva col·laboració en 
la nova etapa d’aquesta revista amb 
un reportatge en el qual explicaré la 
important incidència que té una de 
les millores més esperades a Flaçà 
durant força temps. Estem parlant 
del camp de futbol municipal i de la 
seva nova imatge, i posada a punt, 
amb un gran al·licient desitjat i es-
perat per tots, i que ha de marcar 
un abans i un després en el club del 
poble, el C. E. Flaçà: la nova gespa 
artificial.

UNA REFERÈNCIA DINS LA LLERA DEL TER
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Tota una excepció, i un fet a tenir en compte. La 
vinculació amb els pobles de l’entorn és molt im-
portant. Els jugadors que vénen d’altres municipis 
són nombrosos, i podem dir que el C. E. Flaçà és un 
club de referència dins de la Llera del Ter, i també 
per a les localitats properes del Baix Empordà. Tot 
un èxit i un referent, sens dubte. 

En aquesta nova etapa del C. E. Flaçà hem de des-
tacar els campus. L’estiu passat es va celebrar el 
primer, amb 93 participants, i durant el Nadal també 
va tenir un bon nombre d’inscrits. Aquesta activitat 
ha superat l’àmbit territorial més proper i ja s’estén 
a municipis més llunyans, com ara Calonge. Ara 
es vol continuar amb una nova edició, que tindrà 
preus accessibles i es farà aquest estiu, del 27 de 
juny al 5 d’agost, amb una setmana més de durada 
que en la darrera edició. Perspectives molt bones 
per a una activitat que mou els nostres joves a fer 
esport i treball en equip durant les seves vacances. 
Amb rapidesa i pas ferm, aquests campus esportius 
es consoliden. Una excel·lent notícia.

Si parlem de futbol, a Flaçà no ens podem oblidar del 
Memorial Miquel Ribera, un torneig que podem con-
siderar una de les apostes ja consolidades d’aquest 

club. D’altra banda, l’activitat amb més participació 
és la jornada de portes obertes, que enguany s’ha 
previst per a la tercera setmana del mes de juny i 
permetrà a tothom qui ho vulgui assistir als entrena-
ments i conèixer la dinàmica habitual de l’entitat i tot 
el que pot oferir. Una presentació i una projecció que 
també arriben durant tot l’any a les escoles, a l’institut 
de Celrà, a particulars i a entitats de la Llera del Ter i 
dels municipis de l’entorn. (Si no hi podem assistir, a la 
jornada de portes obertes, ho trobarem tot actualitzat 
a la pàgina web i al compte de Facebook del club.) 

El futur del C. E. Flaçà, amb tot el que m’expliquen, 
es veu amb renovat optimisme. Un dels grans ob-
jectius és omplir les línies de futbol base i acon-
seguir que el primer equip tingui tots els efectius 
que necessita. També es vol crear un model de 
joc propi amb entrenadors formats i titulats que 
puguin ser algun dia el futur i que també aportin 
la sempre necessària renovació. Reptes importants 
per a un club que actualment té 77 socis i una Junta 
Directiva de 12 membres. Amb la nova il·lusió que 
ara tenen, de ben segur que podran aconseguir 
grans fites. Així els ho desitgem tots.

Miquel Terradez Valmaña

El camp de sorra
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Fotografies dels equips de la temporada 2015-2016
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A B A N S  D E  L A  L L E R A C A R TA  D ’ U N  B O R D I L E N C  D E S  D E L  F R O N T  D ’A R A G Ó

En la seva estructura inicial de l’octubre del 1936, 
la Brigada Mixta estava formada per quatre bata-
llons d’infanteria, cadascun dels quals constava de 
cinc companyies, un batalló mixt d’enginyers, una 
companyia d’intendència i un grup de sanitat. Quan 
la brigada estava ben dotada també disposava de 
cavalleria. La unió de tres o quatre brigades mixtes 
donava lloc a una divisió. La divisió podia agrupar 
entre 10.000 i 20.000 soldats i se li afegien artilleria 
i unitats especials.

En aquesta carta, Congost comenta, entre d’altres 
coses, el seu bon estat d’ànim, malgrat el fred i la 
pluja, i esmenta que mengen força bé, però que van 
mancats de tabac; és per això que demana a l’al-
calde de Bordils si n’hi pot enviar. També fa esment 
de dos companys bordilencs més, Josep Coromines 
i Josep Fàbregas, que són amb ell a la mateixa com-
panyia.  

Voldria que aquesta aportació fos un homenatge a 
totes les persones que van lluitar per la democràcia, 
per la llibertat, per la República i contra el feixisme.

Xevi Jou
Font: Arxiu Històric de Girona (AHG)

Jaume 
Congost

En aquest primer exemplar de la 
“nova” Llera, he decidit publicar una 
carta d’un combatent bordilenc, Jau-
me Congost, que la va escriure des 
del Front d’Aragó l’1 de novembre 
del 1937 i va adreçar-la al President 
del Consell Municipal de Bordils, és a 
dir, l’alcalde. Congost estava enqua-
drat a la 140 Brigada Mixta, que es 
va organitzar el maig de 1937 com a 
reserva de l’Exèrcit Popular de l’Est i 
es va integrar en la 32 Divisió del IX 
cos de l’Exèrcit. La Brigada Mixta fou 
la unitat bàsica i orgànica del nou 
Exèrcit Popular de la República du-
rant la Guerra Civil.

ANY 1937, 1 DE NOVEMBRE 
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E L  L L I B A N T  D E L  P O U L A  M A R E  D E  D É U  D E  L' E S P E R A N Ç A

El veïnat 
de Farreres
LA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA

Farreres es troba al capdamunt de la petita vall del 
torrent del mateix nom, quan hom surt de Flaçà en 
direcció a Rupià. És un llogaret posat al seu lloc, on 
senyoregen mitja dotzena de cases habitades amb 
teulada de color de pa moreno que s’apinyen al 
voltant de l’esglesiola romànica amb campanar de 
cadireta. Envoltada de naus de bestiar, l’església 
fou restaurada el 1567, segons resa la llinda. D’una 
sola nau i proporcions exquisides, llueix a l’altar una 
reproducció de la imatge original, que es troba al 
Museu Diocesà de Girona. La talla original és una 
imatge gòtica, singular, d’alabastre, del segle XV: 
la Mare de Déu de l’Esperança. De galtes rosadetes 
i expressió adolescent, la verge no dóna mostra 
d’estar en estat de bona esperança, sinó que ja duu 
el nen Jesús, ben ufanós i arriat, als braços. Cal su-
posar, doncs, que la figura no correspon originàri-
ament a aquesta església, sinó que va venir d’una 
altra banda.

Els germans Josep i Francisco Perich l’han tingut 
per patrona des de sempre. En Francisco ens ex-
plica que quan va arribar la guerra de les dues Es-
panyes, l’Espanya de dretes i la d’esquerres, la verge 
va fer una sort divina, ja que alguns veïns van de-

Mare de Déu de l’Esperança que hi ha a Farreres. És una 
còpia de l’original d’alabastre del segle XV que es conserva 
el Museu Diocesà de Girona

Al veïnat de Farreres, a Flaçà, celebra-
ven la festa major cada 18 de desem-
bre, en honor de la Mare de Déu de 
l’Esperança.
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cidir amagar-la en un dels sis masos del veïnat. I fou 
així com la figura es va lliurar de la crema revolucio-
nària d’imatges religioses que hi va haver al comen-
çament de la guerra.

A més de la de la festa major, també s’hi diu missa 
el dilluns de Pasqua, a iniciativa d’un oncle d’en 
Josep i en Francisco, en Josep Perich, que va fer la 
promesa que si tornava viu de la guerra faria cele-
brar-hi missa també per Pasqua. I és una tradició 
que la família d’en Josep Perich i Martí ha conservat.

Acabada la guerra, al 39, la verge d’Esperança va ser 
tornada al seu altar i va continuar essent venerada 
fins a dia d’avui pels veïns de Farreres, de Flaçà i de 
tota la contrada. La festa major, al desembre, va 
ésser sempre molt concorreguda. Ofici solemne, 
torrada amb allioli, sardanes i un animat ball. En 
Francisco havia sentit a dir que, temps enrere, 
acudia a la celebració del veïnat un torronaire de 
Rupià que hi sortejava torrons. Hi arribaven tartanes 
de la banda de Foixà que venien per la font de Far-
reres o dels pobles de la llera que arribaven pel mas 

Roig. Hi havien anat orquestres de renom. Fins i tot 
La Principal de la Bisbal. Cada músic era convidat a 
la taula dels diferents masos. Amb el temps la festa 
va anar minvant i va anar perdent la seva esplendor. 
Avui dia, però, encara s’hi celebra la missa i es menja 
la torrada amb allioli.

D’on ve aquesta tradició, ningú us ho sabrà dir. Des 
de sempre que s’ha fet i de sempre que ho havíem 
vist fer a l’àvia de casa, ens dóna a entendre en 
Josep. Els Perich són els responsables de preparar 
dues morterades grosses d’allioli. En Francisco amb 
la dreta i en Josep amb l’esquerra. La memòria i els 
papers recullen que els Perich són a Farreres des del 
1300. Vés a saber els anys que fa que s’hi lliga aquest 
allioli cerimonial. Un cop s’acaba l’ofici solemne, la 
gent que es vol quedar entra a la casa i, mentre es 
fa petar la xerrada i els veïns repassen l’any que 
tomba, es cruspeixen la torrada ben untada i desen-
greixada amb un porró de vi o d’aigua, tant se val, 
que mentre hi ha vida hi ha esperança!

Eduard Baulida Estadella

Josep i Francisco Perich Armengol fent l’allioli el passat mes de desembre
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C A S E S  S I N G U L A R S U N  S A N T U A R I  B E N  B L A N C

Tothom queda embadalit quan la veu, tan im-
maculadament blanca, tan sòbria i, a la vegada, 
tan solemne. Ja ha complert més de seixanta 
anys i, a diferència de tantes altres fetes amb 
menys gràcia, es conserva intacta. No es tracta 
de cap dona. Parlem d’una casa (encara que, de 
fet, són dues), que es coneix popularment com a 
“Can Ramírez” o “la rectificadora”, de l’arquitecte 
gironí Josep Esteve Corredor. Es troba a l’entrada 
de Celrà, a la carretera de Juià, prop de la mun-
tanya del Congost que separa el poble de Camp- 
dorà.  

Francisco Ramírez de Cartagena i Vila (Celrà, 1907-
1996) va ser mecànic del bàndol republicà al camp 
d’aviació de Celrà durant la Guerra Civil i, després 
d’estar empresonat els primers temps del fran-
quisme, va engegar un negoci de rectificació de 
motors el 1942 a una nau de Can Pagans, a la car-
retera de Palamós. Al cap de deu anys, es va tras-
lladar a aquesta casa i taller, que encisa i distreu 
tants conductors i vianants. Així ho indica el número 
“1952” que corona, amb una gràcil estructura de 
metall, el pou. Primer es va construir la casa més 
gran: a baix hi havia el taller i a dalt, l’habitatge. 

Vista de les façanes de l’antiga rectificadora des de la carretera de Juià

Un santuari ben blanc
La casa de l’arquitecte gironí Josep 
Esteve Corredor, de l’any 1952, encisa 
i distreu conductors i vianants.

ANTIGA RECTIFICADORA DE CELRÀ
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Les màquines del taller de rectificació de motors  
de Can Ramírez

L’any 1955 es va edificar un habitatge més senzill al 
costat, amb la mateixa distribució, per a l’hereu, qui 
es va encarregar del negoci anys més tard.

En Francisco va ser un pioner en el seu camp, jun-
tament amb un amic de la guerra. Cadascun va 
muntar la seva pròpia empresa, en Francisco a Celrà 
i el seu company a Barcelona. Els dos negocis por-
taven el mateix nom: La Rectificadora Moderna. Es 
dedicaven a arreglar motors, sobretot de camions, 
tractors i barques. En aquells temps no es llençaven 
els aparells, sinó que se’ls donava una segona vida. 
Encara no s’havia inventat el (mal) concepte de l’ob-
solescència programada. La Rectificadora Moderna 
va ser un taller de referència a les comarques giro-
nines i molts joves del poble van treballar-hi. 

L’antic aviador era un home inquiet. I manetes. 
Va fabricar la primera televisió de Celrà i va cons-
truir una torre amb una antena a dalt de tot per 
captar-ne els senyals: “Era com la torre Eiffel, però 
més petita”, comenta el seu nét, Paco Ramírez de 
Cartagena. Malauradament, no s’ha conservat: el 
pas dels anys l’havia oxidada i els propietaris, que 
temien que caigués, la van retirar. 

La Rectificadora Moderna encara funciona. Es troba 
al polígon industrial de Celrà des del 2010. En Josep 
Vilardebó i la Jette Mortensen, socis fundadors de  
Vilardebó & Mortensen, van comprar la casa el de-
sembre del 2011. I han intentat conservar-ne fins 
i tot les portes i els vidres originals. En Paco, quan 
gira la mateixa maneta de la porta del taller de fa 
seixanta anys, diu que recula en el temps. 

Una casa gairebé màgica

Quan la Jette va veure la casa, se’n va enamorar: “És 
com un santuari. És el lloc perfecte per poder viu-
re-hi dues famílies, tenir un despatx i un hort”, va 
exclamar. “Can Ramírez”, ara també conegut com 
a “Can Vila” pel cognom d’en Josep, s’assembla a 
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l’estructura d’una masia de tipus basilical. Té una 
planta rectangular, una coberta a dues aigües i 
un cos central elevat, on es troben unes boniques 
golfes amb arcs de mig punt de maó. Les golfes re-
corden, tímidament, les de La Pedrera de Gaudí. 

L’estil és auster, amb alguns detalls que ens poden 
passar desapercebuts, com les sanefes de les ba-
ranes de ferro dels balcons, que trenquen, lleuge-
rament, amb l’harmonia simètrica de les portes i 
finestres. El color argilós de les decoracions de maó, 
sota els ràfecs de la teulada, també contrasta amb 
el blanc impol·lut. 

És fàcil relacionar la casa amb un santuari o una es-
glésia: la façana acaba amb la forma d’un campanar 
de paret. Només hi falten les campanes. Un panell 
metàl·lic, que es mou a la voluntat capriciosa del 
vent, adorna la teulada.

Una estranya aurèola de màgia envolta la casa. I 
és que presenta, aparentment, una estructura i 
alguns símbols maçònics encara per desxifrar. A 
més, alguna gent del poble, encuriosida, diu que en 
Josep i la Jette es dediquen a confeccionar caixes 

màgiques. “No és màgia, és una qüestió de física”, 
rebat la Jette. 

Tampoc es tracta de cap caixa. Vilardebó & Mor-
tensen ha creat un dispositiu per reduir els efectes 
negatius de la contaminació electromagnètica. 

L’antiga rectificadora és el lloc idoni per projectar 
el sistema: tenen un hort per mostrar l’eficàcia del 
seu producte i “el fornal”, la dependència del jardí 
on es treballava la forja del taller, s’ha convertit en 
un espai gastronòmic.

La casa és l’aparador de l’empresa. I en Josep i la 
Jette van pintar la casa i ja és impossible no fi-
xar-s’hi. També van pintar de blanc l’empedrat 
que voreja l’edifici, a desgrat d’aquells veïns, re-
ticents, que prefereixen veure sempre el mateix 
paisatge. 

Acaba d’arribar la primavera i, amb el bon temps, 
la casa s’engalana. Els balcons s’omplen de geranis 
de colors. 

Mar Camps  

Can Ramírez es pot confondre, fàcilment, amb una església o santuari
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V I N T  A N Y S  A  L A  L L E R AA I G U A B A R R E I G

L’escola és el pilar fonamental d’un poble, i per això 
tots en tenim un record molt proper i sincer. De tota 
manera, cada poble l’ha viscuda d’una manera 
diferent. A Mollet, per exemple, no tenen escola. 
En Jordi Madrenas apunta que havien d’anar a 
l’escola Les Moreres de Flaçà i compartien classe 
amb els de la generació del 1995.

Només eren deu infants a classe, i això “permetia 
conèixer tothom, tant els mestres com els companys. 
Quan vaig entrar a l’escola, encara hi havia el senyor 
Pere de director. Fins i tot els meus pares l’havien 
tingut de mestre. Al cap d’uns anys, quan feia 1r de 
primària, les regnes de l’escola les va agafar en Pep 
Camps, i fins avui”.

Una visió de Sant Joan de Mollet, 
Flaçà, Bordils i Celrà des dels ulls de 
la generació del 1996 que enguany 
fa vint anys, generació del 1996, que 
enguany fa vint anys i coincideix 
amb el primer llançament de la revis-
ta La Llera del Ter.

La gene-
ració dels 
vint anys
L'ADRIÀ, LA CARLA,  
LA FATOUMATA I EN JORDI

Fotos de dalt a baix: l'Adrià, la Clara, la Fatoumata i en Jordi
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Els jocs de les hores de pati són 
universals: fer farinetes amb la 
sorra, jugar a futbol, a bàsquet, a 
fet i amagar o a enfilar-te per les 
casetes de fusta. I de les modes, 
qui se’n recorda? Els tazos, les ca-
niques, els cromos o els estacs…

Tant en Jordi com la Carla Oliver, de Flaçà, recorden la 
Dolors Vives com la mestra que els va ensenyar a llegir. 
A l’últim curs, 6è, i abans que arribessin els barracons, 
les classes es feien a la biblioteca de l’escola.

Al CEIP Bordils també eren pocs, a classe: disset nens i 
tres nenes. “Allà és on vaig fer bones amistats, i encara 
les conservo”, explica l’Adrià Feixas. “Si una cosa re-
cordo, és el projecte que cada any fèiem els més grans: 
gravar una pel·lícula. A vegades la torno a veure, i 
somric en adonar-me del que érem i som ara”.

La Fatoumata va créixer a L’Aulet de Celrà. El que més re-
corda són les obres de teatre que cada any interpretava, 
com ara El petit turquesa, El cargol i l’herba de poliol, o la que 
es van inventar a 6è: L’Estrella Delta. També les colònies i 
els amics que va conèixer de P3 a 6è. “He tingut una in-
fància molt fàcil, a Celrà, comparada amb la d’amigues 
meves que han viscut a altres pobles”, reconeix.

Sembla que qui més t’influeix o et deixa petjada són 
les persones que estan al teu costat quan has de fer 
una passa endavant. La Fatoumata no ens sap dir 
quina mestra l’ha marcat més en el seu pas per l’escola 
L’Aulet, així que en diu dues: la Isabel, amb qui va 
passar els últims cursos, 5è i 6è, i l’Àngels Miret, que la 
va educar durant tot parvulari (P3, P4 i P5).

Els carrers d’abans

A Mollet, passaven les tardes amb bicicleta amunt i 
avall coneixent el terreny. “Ens agradava anar a un lloc 
que hi ha al costat d’un pont, sota les vies, i hi fèiem la 
berenada, com ho faríem ara al bar”. 

Hi havia molt poques activitats a fer, a Mollet, si no 
era quedar amb els amics del poble. És per això que 
tant en Jordi com la Carla Oliver de Flaçà jugaven a 
bàsquet a Celrà. 

A Bordils, sembla que mòbils i ordinadors hagin apagat 
l’esperit de la pista vella, on abans l’Adrià passava la tarda 

jugant a futbol. “Com que no hi havia mòbils, 
quan em cansava marxava; si es feia massa 
tard, quan arribava a casa ja m’ho sentia a 
dir”. Si ets de Bordils i no jugues a handbol o 
vòlei, com l’Adrià, has de marxar als pobles 
del voltant a fer esport. “Tot i així, encara sóc 
benvingut a Bordils”, diu tot rient.

La Fatoumata jugava a bàsquet al Club Esportiu Jo-
ventut Celrà, però, com passava a les altres viles, 
també sortia a fer tombs amb la bicicleta per passar 
una bona tarda. La zona poliesportiva de Celrà ha 
millorat molt amb la construcció de la tirolina, l’ska-
tepark, la piràmide de corda per enfilar-t’hi. “Ara hi ha 
més coses per jugar al carrer”, afirma.

Sortir del  niu

Tot i les diferències de cada poble i les rutines de quan 
ets un “noiet o noieta” de 6è de primària, hi ha un 
canvi en què els pobles de la Llera conflueixen en un 
mateix centre: l’institut de Celrà. 

Per a qui ve de fer un curs de 6è amb només set 
alumnes a classe, com és el cas de la Carla i en Jordi 
de Les Moreres de Flaçà, veure una línia de 1r d’ESO 
amb quatre classes i vint-i-cinc alumnes per classe és 
una bestiesa. “Passes de tenir un tracte quasi individu-
alitzat a Flaçà a ser un més a l’institut”, explica en Jordi. 

Siguis d’on siguis, aquest pas és un gran canvi. Fas noves 
amistats i aprens a ser puntual per no perdre el transport 
escolar, on s’hi passaven unes hores prou divertides. 

Conèixer gent d’altres pobles també comporta crear 
noves colles d’amics i, doncs, haver d’agafar la bici-
cleta per anar al poble del costat. En Jordi, que és l’únic 
de la generació del 96 a Mollet, passava les tardes amb 
els de Bordils a la Palanca. 

La Llera del Ter es queda petita quan no vols fer Batxi-
llerat i has de marxar a fer un cicle fora.

Començar a treballar és fàcil si t’ho planteges amb de-
cisió, però la majoria de les oportunitats es troben fora 
dels petits pobles que ara ens expulsen a veure món. 

La Fatu, per exemple, va formar part de la Brigada 
Jove, un projecte per a adolescents que volen entrar 
al món laboral.

Siguis d’on 
siguis, 

aquest pas 
és un gran 

canvi.
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Tant la Carla com en Jordi consideren que el canvi a la 
universitat encara va ser més gran que el de l’institut, 
perquè “passes de conèixer tots els professors i com-
panys a ser un número més”.

Can Sipi és el punt de trobada dels joves de Bordils 
i també de Mollet i Flaçà. A Mollet, els dijous van a 
menjar arròs a Can Míliu o també a veure-hi el Barça. 
A Bordils, els caps de setmana on hi ha ambient és al 
pavelló, i més ara que el primer equip juga a una cate-
goria alta i ve gent dels pobles del voltant. 

La relació de la gent de Flaçà amb la de Mollet sempre 
ha sigut bona pel fet d’anar junts a l’escola des de 
petits. De fet, físicament els dos pobles estan tan units 
que el límit d’un es confon amb el límit de l’altre.

L’avui i l’ahir 

“Flaçà és un poble a un pas de tot”, però limitat pel riu 
i la carretera. És per això que no pot créixer massa, i 
el canvi principal ha sigut el tancament de la fàbrica 
Aconda Paper.

Flaçà, segons la Carla, ha canviat força; ha crescut i ha 
perdut coses. Això sí, en l’imaginari col·lectiu dels nens 
d’aquella època hi ha en Garrafes. Era un home que 
es passejava pels carrers carregat de garrafes d’aigua, i 
els infants s’imaginaven com dormia a l’altra banda de 
les vies del tren. Qui sap si era cert. 

Sant Joan de Mollet és “molt seu”, sense grans canvis 
arquitectònics ni quotidians. Una vida de poble, tran-
quil·la, amb pagesos que tenen la seva terra i joves 
que pensen a treballar-la de grans. Gràcies a la Zona 
Jove La Llera del Ter, a Mollet ara es fan més activitats 
per als joves.

La Fatoumata es sent un 50% africana, un 50% catalana 
i un 100% celranenca. “Celrà és el millor poble on he 
pogut estar. A casa meva parlem sarahule, però amb 
els amics i els germans parlo català. Celrà ha canviat 
moltíssim des que jo hi visc. Els seus carrers, la zona del 
polígon, fins i tot la població ha augmentat molt.”

A Celrà també hi ha la mesquita; les dones hi van cada 
cap de setmana i els homes, cada dia. “Allà estudiem 
l’Alcorà i el seu significat”, diu la Fatu.

Bordils no ha canviat massa. La gent sempre ha viscut 
entre l’handbol i el vòlei. Actualment el pavelló és el 
centre neuràlgic del poble de Bordils, on es crea molt 
bon ambient els caps de setmana. A més, això fa que 
vingui més gent de fora. Bordils et dóna “estabilitat”.

 La Zona Jove La Llera del Ter ha potenciat la creació 
del Jovent de Flaçà per tal que els joves del poble s’or-
ganitzin i es trobin per muntar festes i activitats. Pel 
que fa a Mollet, Bordils i Celrà, ja tenien aquestes en-
titats, que busquen ser un lloc de trobada dels joves 
que participen en la dinamització del poble.

Pel que fa a les perspectives de futur, en Jordi està molt 
a gust a Mollet, i potser, a la llarga, hi continuaria vivint. 
No és gaire de moure’s. La Fatu es veu quedant-se a 
Celrà, tot i que “les oportunitats laborals al poble quan 
acabi d’estudiar són poques, així que vés a saber”. La 
Carla no sap on serà, però dubta que sigui a Flaçà; a La 
Pera, potser. I l’Adrià creu que Bordils és un lloc tranquil 
del qual no té intenció de marxar a curt termini. 

Cadascú s’estima el seu poble, però saben que beuen 
de les mateixes aigües, del Ter. El riu que dóna vida a la 
zona de la Palanca, on en Jordi anava a jugar de petit, 
i l’illa dels salzes on la Fatoumata va a fer volts amb 
bicicleta.

És aquí, també, on saluden l’alzina centenària i passen 
pel costat de les arbredes que creen el paisatge propi 
de la Llera del Ter.

Èlia Borràs i Pere Martín
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El molí de Bordils


