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E D I T O R I A L

«Anar a Celrà, avui, divendres, em produeix unes sensacions semblants a les 
d’una vidriera modernista. És com una topada amb l’esgarrifança i la bellesa 
alliberadora; un retrobament amb el món de la infància.» Són paraules de l’es-
criptor Francesc Prat i Figueras, col·laborador d’aquesta revista, extretes del 
llibre Escarabeu. Segur que molts d’aquells que, com ell, han deixat de viure als 
pobles de la Llera poden sentir-s’hi reflectits. I el text, d’aquesta prosa poètica 
tan seva, explica com el narrador es retroba amb un oncle seu: «I tots dos anem 
plens de les sensacions que donen els colors quan s’obre el balcó de bat a bat 
cap a l’Empordà. Amb els ulls girats cap a dins ens comuniquem perquè tots 
dos vam marxar d’aquests indrets per idealitzar-los.»

Però en aquesta edició parlem dels joves que s’hi han quedat. Presentem un 
retrat de set joves de menys de vint anys i d’altres que han passat la trentena 
que es dediquen al món del camp, a la ramaderia o a l’agricultura. A la majoria 
els ve de família. Ho han escollit lliurement. Són dels que, de ben petits, frisaven 
per pujar dalt del tractor. Són dels que saben que per recollir els fruits calen 
dies d’espera, de llaurada i de sembra.

La Llera del Ter, així mateix, triga sis mesos a madurar i surt a la llum cada 
solstici: el temps per desenterrar històries, lligar-ne totes les peces i després es-
criure-les. Descobrireu, fullejant les pàgines que venen, noves incorporacions: 
de persones amb una trajectòria consolidada i altres que arrenquen amb em-
branzida i empenta. Totes indispensables. 

Us convidem a enlairar-vos al santuari dels Àngels; a recordar un accident de 
tren que va tenir lloc a Celrà fa un segle exacte; a passejar-vos per un bosc d’al-
zines; a entrar a la guarderia de Sant Joan de Mollet i a una carnisseria d’anunci, 
premiada per la seva arquitectura; a denunciar la injustícia que pateixen les 
persones refugiades; a pujar a la moto de tot un campió mundial, Daniel Agea; 
a parlar amb Irene Peré, la infermera de tota la vida de Flaçà que es jubila; a 
llegir paraules d’homenatge a la mestra de l’escola de Bordils, Dolors Vilanova. 

I a trepitjar l’Índia. El fotògraf Martí Navarro ens n’envia imatges. Ell diu que, 
més sovint del que voldria, té ganes d’escampar la boira. I és que, com relata 
Prat i Figueras, qui no ha volgut marxar d’aquests indrets, encara que sigui per 
un instant remotíssim, per tornar-los a idealitzar?

Mar Camps i Mora

Sant Joan de Mollet

Bordils

Q U E D A R - S E  O  E N Y O R A R
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Lluny de la nostàlgia de ser l’últim pagès que 
queda al poble, aquest jove té la capacitat de ser 
un pont entre el saber fer de l’antiga i la nova pa-
gesia. Els seus pares i la seva àvia, amb els quals 
ha conviscut tota la vida i de qui ha après l’ofici 
del camp, també eren pagesos i vivien de munyir 
vaques.

«Anem tan ràpid que acabarem menjant pastilles i 
pura química, com els astronautes. Un got de llet 
ens el podrem beure amb una sola pastilla», afirma 
amb vehemència l’Arbat, crític amb les grans em-

«Acabarem menjant 
pastilles i pura química, 
com els astronautes»
UN NOU MODEL DE PAGESIA PER SOBREVIURE A LES GRANS EMPRESES

J O V E S  A R R A N  D E  T E R R AA I G U A B A R R E I G

Francesc Arbat. Fotografia de Nil Costa

El bordilenc Francesc Arbat (1985) ha 
viscut tota la vida al Mas Saló, situat 
prop de l’alzina centenària que con-
necta els pobles de Celrà i Bordils. Un 
mas que fa moltes generacions que la 
seva família té arrendat a una gent de 
Barcelona
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preses agrícoles que s’apropien 
de les petites empreses familiars, 
com la que té ell des de fa uns vint 
anys. I és que l’agricultor creu que 
cada cop hi ha menys persones 
que s’aferrin a la pagesia, ja que 
és molt complicat competir amb 
les grans indústries agricultores 
que produeixen en massa i venen 
els seus productes a preus molt 
baixos. De fet, la seva família va 
deixar de viure de la petita in-
dústria lletera perquè no arribava 
al mínim de quota lletera que s’ha 
de produir segons la llei. Com que 
aquest requisit implicava haver de 
fer una inversió molt i molt elevada, la seva família 
va decidir deixar l’activitat lletera per dedicar-se al 
viverisme. D’això ja en fa uns vint anys, i en Francesc 
assegura que consumeix aliments i productes als 
locals de Bordils o als pobles de la rodalia perquè 
«els diners es quedin als petits comerciants». 

Pagès, ramader –se’n cuida d’uns mil porcs– i agri-
cultor, en Francesc Arbat explica que, gràcies a la 
innovació i la mecanització de 
l’ofici, la seva empresa familiar 
ha pogut sobreviure, ell pot anar 
de vacances i és l’única possi-
bilitat de guanyar-se bé la vida 
quan vius de la terra. Els seus 
records d’infància estan molt 
lligats a les rutines agrícoles. La 
terra, la feina i el temps marquen 
el ritme de vida dels pagesos. O 
això era abans? En Francesc ex-
plica que mai havia pogut anar 
de vacances perquè la seva família i ell no podien 
deixar les vaques soles. I somriu mentre explica 
que «mai ens podíem quedar a la festa d’un ca-
sament perquè al vespre havíem d’anar corrents a 
munyir les vaques».

L’Arbat teixeix un pont entre el passat i el futur de 
la pagesia. Un passat molt rural i sacrificat, i fins i 
tot esclau de la terra i dels seus cicles, i un futur 
que passa per la mecanització del camp. «Jo anava 
a l’escola de Bordils i quan tornava a casa anava 

directament a donar llet als ve-
dells, després la mare munyia les 
vaques i finalment sopàvem», un 
estil de vida més que de negoci.

«Hi ha persones que, si els dius 
que no vagin un dia al camp, és 
com si els tallessis un dit», explica 
en Francesc, que recomana tenir 
la ment oberta i no tenir por dels 
canvis. Per exemple, invertir per 
«tenir un tractor que gasta menys 
gasoil et fa estalviar i amb aquests 
diners pots contractar algú que 
treballi els camps», així l’agricultor 
pot anar de vacances o conciliar la 

seva vida al camp amb el seu temps d’oci. I és que 
en Francesc té dos fills, a qui els diria que, «amb 
intel·ligència, et pots guanyar molt bé la vida fent 
una feina a l’aire lliure», i més en un món on cada 
cop hi haurà menys agricultors i al final la gent 
els buscarà. «Haurem d’anar enrere per trobar els 
gustos d’abans», i la gent ho farà. Per això es neces-
siten agricultors, afirma el propietari de vivers Mas 
Cuní, que és molt optimista amb el futur de l’agri-

cultura.

Tot i que explica com reneguen 
d’ell quan va amb el tractor a 30 
km/h per la carretera, quan aixeca 
pols del camp sec a l’estiu, o per 
les olors pròpies dels purins, en 
Francesc reconeix que és bo i 
necessari tenir un agricultor al 
poble. Per exemple, ell col·labora 
des de fa molts anys amb el jovent 
de Bordils per preparar el fangar 

del futbol fang o, any rere any, porta el tractor a la 
cavalcada de Reis.

En Francesc Arbat diu que és esclau de si mateix, 
fent una feina que ha «mamat» des de petit i de 
la qual no es pot deslligar, perquè, com diu, «el 
que vol tothom és guanyar-se bé la vida», i per a 
ell ser agricultor és una garantia de tenir qualitat 
de vida.

Èlia Borràs

«En Francesc explica 
que mai havia pogut 

anar de vacances 
perquè la seva família 
i ell no podien deixar 

les vaques soles. I 
somriu mentre explica 
que ‘mai ens podíem 
quedar a la festa d’un 
casament perquè al 

vespre havíem d’anar 
corrents a munyir les 

vaques’.»

«Hi ha persones que, si 
els dius que no vagin un 

dia al camp, és com si 
els tallessis un dit»
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Dones que llauren la terra
UN LLEGAT TRANSMÈS DE PARES A FILLES

La Carla Massó (Viladasens, 1990) explica que, quan era 
molt petita, ja li agradava aixecar-se aviat, a quarts de 
set, per anar amb les vaques i acompanyar el seu pare. 
Ell, però, no la deixava llevar-se a aquelles hores. I la Carla 
el que feia era anar a dormir a casa la seva àvia, al mas El 
Puig, del poble, per arribar a la granja de bon matí i que, 
aleshores, ja no la poguessin enviar cap a casa.
I encara li agrada. De la manera com s’expressa, 
transmet com se’n desviu. El seu besavi i el seu avi ja 
tenien animals: porcs, vaques i una mica de tot. El seu 
pare, quan en va complir divuit, va decidir quedar-se 
només amb vaques i muntar una granja. I la Carla i 
les seves dues germanes, més grans, sempre li van 
donar un cop de mà. Ella, quan va haver d’escollir una 
carrera, es va decantar per Enginyeria Agrònoma, per 
complementar la seva formació, tot i que confessa 
que el que realment l’apassiona és la ramaderia i, 
sobretot, «estar amb vaques». «És una manera de 
viure», afegeix.

L’adeu a la granja i noves oportunitats

Fins fa poc, s’aixecava a un quart de cinc per munyir 
les vaques i després rentava la maquinària, tractava les 
vaques que ho necessitaven, netejava les menjadores 
i els patis, alletava els vedells petits… I a la tarda, tres 
quarts del mateix. Des de les quatre fins a les vuit. Els 
dies d’estiu, la feina es podia allargar fins passades les 
nou. «Al pic de l’hivern, que a les cinc ja era fosc, era 
dur, però a mi m’agradava molt. Era sacrificat i de vida 
social, en tenia ben poca. I de dies de festa, també», 
comenta. De fet, les seves vacances més llargues han 
estat de quinze dies, i mig per obligació, diu mig rient.
El pare de la Carla, Josep Massó, es va jubilar fa just un 
any. I van decidir que el millor era vendre’s les vaques. 
Els propietaris d’una granja de prop de Viladasens se 
les van quedar. I és allà on ara treballa la Carla, que re-
corda com, dies després d’acomiadar-se de les vaques, 
no s’atrevia a trepitjar les naus: «Feia una pena… Vaig 

La Carla Massó, de Viladasens, ha viscut sempre envoltada de vaques. «És una manera de 
viure», assegura. La Maria Farrés, veterinària de Cervià, des de cap edat també ja pujava 
dalt del tractor. Totes dues parlen d’on venen i cap a on van: han heretat l’ofici dels seus 
pares i s’imaginen treballant les terres que durant dècades han treballat les seves famílies

Carla Massó. Fotografia de Martí Navarro
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trigar no sé pas quants dies a tornar-hi.» Amb tot, ac-
tualment continua fent la mateixa feina, amb vaques, 
però sense munyir: «La diferència és que tinc un horari 
de vuit hores i prou. Adeu i fins demà.» I té molt més 
temps per a ella: pot anar a sopar amb amigues entre 
setmana i fer les vacances que li pertoquen.
Si se li pregunta com es veu en el futur, respondrà que, 
si mai es queda sense feina, «tornaria cap a casa, però 
no hi posaria vaques de llet, sinó vedelles de recria».
La Maria Farrés (Cervià de Ter, 1991) respon a les dar-
reres paraules de la seva amiga Carla amb un: «És que 
és maco tenir lo teu.» «Et pots dedicar a engreixar 
vedells i fer bons bistecs», li recomana de broma. La 
Maria és veterinària, com la seva mare, i també ajuda 
el seu pare, pagès. És filla de can Pere del monestir de 
Cervià (la família del seu avi patern eren els masovers 
d’allà i, quan s’hi van construir una casa, popularment 
se la va anomenar així). Com la Carla, també té dues 
germanes i ella és la gran i l’única interessada en les 
feines del camp. Moltes vegades cubica els arbres que 
tenen a les seves feixes a la vora del Ter: els mesura 
per saber com creixeran, quina fusta i quin rendiment 
donaran. També puja dalt del tractor per desbrossar 
els camps i llaurar-los, per portar bales als cavalls… I 
cuida una vintena d’ovelles, que netegen els boscos. 

La dèria compartida del tractor

Com tota la gent vinculada a aquest món, l’afició de 
conduir el tractor ja li va venir de petita: «Era veure 
entrar el meu pare amb el tractor i ja volia pujar a 
aparcar-lo», reconeix. I és que amb dotze anys ja sabia 
portar cotxe. Se n’havia fet farts, d’aparcar, ara cap 
aquí, ara cap allà, els de casa seva. La Carla, per la seva 
banda, replica que ella, des que arribava als pedals, 
que porta tractor. I rememora: «El primer dia li vaig dir 

al meu pare que vigilés, que no em pogués encastar 
amb res. I em va dir que estigués tranquil·la i em va fer 
posar les marxes curtes. I, és clar, llavors anaves a pas 
de tortuga i volies que tirés més.»
La Maria vol seguir combinant la feina de veterinària 
amb la de «remenar i anar amb el tractor». Però no 
s’imagina treballant amb el seu pare: «Ja m’agrada el 
que fa, però, per dedicar-m’hi, m’hauria de fer el pro-
jecte una mica meu. Així que l’ajudo tal com ell ho 
fa i ho ha fet tota la vida.» Això sí, se li il·luminen els 
ulls quan parla dels cavalls que tenen. És el seu gran 
hobby, amb les seves paraules. Però hi ha qui li diu que 
no s’hi guanyaria la vida. I, mentre ho relata, la Carla 
respon: «Hi ha una dita que diu que, de l’ofici, no en 
facis el negoci.» «Alguna cosa faré», assegura la Maria, i 
la Carla li diu que no pateixi, que ja té temps.

Perspectives per al demà

Tant la Maria com la Carla parlen del seu ofici sense la 
necessitat d’articular cap discurs sobre la vida al camp, 
com ara està tan de moda. Tampoc sobre el fet de ser 
dones. Elles, senzillament, s’hi han trobat, hi han nascut. 
I sembla que tenen més projectes al cap, d’aquells que 
encara no gosen pronunciar. Potser perquè saben que 
aquest treball ha de ser sempre pacient: s’ha de llaurar 
i sembrar per recollir els fruits. Els arbres que cubica la 
Maria, des que es planten, s’han de cuidar una bona colla 
d’anys abans de tallar-los i treure’n algun rendiment. 
Seguiran remenant la terra, perseguint idees. Es man-
tenen tossudes, en el més bon sentit de la paraula. 
Com abans. Com quan la Maria maldava per aparcar 
el tractor i conduir-lo, encara que fos en camins rectes 
i amb marxes curtes. Com quan la Carla es despertava 
tan aviat, a trenc d’alba, per córrer fins a la granja.

Mar Camps i Mora

Maria Farrés. Fotografia de Martí Navarro
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«Per ser pagès s’ha de tenir paciència»

Va néixer al principi de l’any 1999 a Celrà, el poble que 
l’ha vist créixer i on viu actualment. De ben petit ja li 
agradava remenar la terra i observar com el germà 
de la seva àvia es dedicava a la pagesia. Per a ell, no 
hi ha un moment concret que determini el despertar 
de la seva passió, sinó que és un instint que sempre 
ha portat a dins. A mesura que va anar creixent, es va 
adonar que preferia l’arada i la falç abans que el paper 
i el bolígraf. Per això, quan va acabar l’ESO, es va de-
cantar per estudiar el cicle formatiu de grau mitjà de 
Producció Agropecuària a Vic. A classe eren unes trenta 
persones, majoritàriament nois. No se li va fer dur viure 
fora de casa durant la setmana, ja que va forjar bones 
amistats i s’ho va passar realment bé. L’experiència que 
més destaca de la seva etapa formativa és una estada 
a França, a Les Vignes du Château, a l’explotació Earl 
Dardy de Duràs, en què va conviure durant tres set-
manes amb una família de pagesos. La seva tasca prin-
cipal era plantar patates i cereals i adobar els camps, 
però no com ell ho havia après a Catalunya, sinó amb 
una filosofia ecològica. Amb la mirada pensativa, en 
Joan expressa que «allà és un altre món i funcionen de 
manera molt diferent», i es decanta per l’opció tradi-
cional en lloc de l’ecològica.
Un cop acabats els dos anys de cicle, va decidir deixar 
d'estudiar i posar-se a treballar pel seu compte. Tot i 

l’entusiasme que desprèn quan parla de la terra i el 
somriure que li il·lumina la cara quan s’enfila al tractor, 
en Joan reconeix que fer-se un lloc en aquest món 
costa, i molt. Primer, s’ha de tenir molta energia i ganes 
per treballar cada dia, sense excepcions, i siguin quines 
siguin les condicions meteorològiques. Seguidament, 
si vols treballar pel teu compte has de proveir-te d’eines 
i maquinària, arrendar un camp i organitzar-te. Fi-
nalment, i en paraules d’en Joan, has de «lluitar per no 
quedar-te en números vermells». Actualment, a banda 
de dedicar-se al cultiu de blat de moro, es passa hores 
aprenent d’alguns pagesos del poble i, quan té temps 
lliure, es dedica a ajudar-ne altres.
La seva família li dona suport, malgrat que coneix les 
dificultats que comporta ser pagès. Tant els pares com 
el germà comenten que és molt sacrificat, que cal in-
vertir-hi econòmicament per tirar endavant i que les 
ajudes són quasi inexistents. Tanmateix, ells també fan 
un cop de cap per donar suport al somni del seu fill. En 
Joan està content amb la vida que porta i no la can-
viaria per res. Els ulls brillants d’emoció i l’energia que 
té quan es tracta de treballar al camp són senyals ine-
quívocs que en Joan ha trobat la seva passió. De fet, el 
seu projecte de futur és muntar la seva pròpia empresa 
i dedicar-se a l’agricultura i la ramaderia.

Clàudia Bussé Rojas

Una tarda de tardor vaig a casa d’en Joan Moret per parlar sobre la seva passió. 
Només entrar veig que té el tractor aparcat a fora i palpo en l’ambient que en 
Joan viu de la pagesia i per a la pagesia. Malgrat que té només dinou anys, en 
Joan té clar que li agrada treballar la terra i criar bestiar

Joan Moret. Fotografia de Martí Navarro

DINOU ANYS DALT DEL TRACTOR
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ELS BESSONS DE SANT LLORENÇ DE LES ARENES

«No cobrem cada mes, 
sinó quan s’ha de cobrar: a 
vegades tres cops l’any i és 
el que hi ha»

En Jordi i en Marc Oliveras tenen 20 anys i des 
que van néixer s’han criat envoltats de camps, 
tractors i bosc. M’expliquen que de seguida que 
van poder ja eren damunt del tractor amb el pare 
i l’avi, al voltant dels onze anys ja els ajudaven en 
tot el que podien. Actualment tenen cinc tractors 
guardats al mas, on viuen els avis. «Tenim cinc 
tractors i tots cinc treballen. Dos de més grans 
que són per treballar el camp i són eines més 
grosses. Un de mitjà per ruixar i tirar productes 
sanitaris o tallar llenya. I el petit per anar a regar, 
i que serveix també per arribar on no pots arribar 
amb el gros», m’explica en Marc.

Marc Oliveras i Jordi Oliveras. Fotografia de Martí Navarro

És el darrer dissabte d’octubre i no 
ha parat de ploure. Avui en Jordi i en 
Marc no han pogut treballar la terra 
i ens reben a casa seva «vestits de 
diumenge». Són al voltant de les cinc 
de la tarda i sembla que el temps ens 
ha donat una mica de treva i podem 
anar a passejar per Can Damià de 
Sant Llorenç de les Arenes
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Van anar a escola a Flaçà, després 
a l’Institut de Celrà i, quan van 
tenir 16 anys, van estudiar un 
grau mitjà a Olot enfocat a la 
pagesia. «Ara per ser pagès s’ha 
d’estudiar i s’ha de tenir un títol», 
diu en Marc rient. «Pots fer igual 
de pagès sense el títol, però així 
pots treballar en un altre lloc si 
tens petites coses i saps què s’ha 
de fer en cada moment», segueix. 
«I ara estem estudiant un grau 
superior a Monells, de tècnic 
superior en processos i qualitat 
en la indústria alimentaria, però 
ho fem perquè els pares volien 
que continuéssim estudiant. Als 
matins anem a classe i la resta 
d’hores treballem. Hem anat 
dividint el curs perquè així ens 
podem compaginar millor la 
feina i els estudis», expliquen els 
germans. 

Sense horaris

Anem fins al mas, on hi ha tota la 
història familiar i on ells guarden 
els tractors i les eines. Al mas hi 
viuen els avis i ells s’hi passen 
moltes hores. Ens ensenyen on 
guarden els tractors, el porxo 
ple d’eines, i continuem pas-
sejant mentre van caient gotes. 
Els bessons Oliveras treballen la 
terra plantant colza, pèsols, ordi, 
blat… Cada cosa al seu moment. 
I quan no poden plantar, en 
aquesta època, fan llenya. Tenen 
bosc i des que tenen força ajuden 
el pare a tallar les alzines. «Ara ja 
tallem les que el pare va tallar 
i en va deixar el brot petit. Han 
tornat a créixer», m’expliquen. 
Els escolto i m’agrada com parlen 
de la seva tasca, del camp i el 
bosc. Valoren molt la seva feina, els agrada molt, 
i en preguntar-los si els agradaria dedicar-se a 
una altra cosa o si tenen altres inquietuds als vint 
anys, em responen alhora i molt clar: «No! Home, 

també sap greu deixar-ho estar. 
Una cosa que ja està començada 
per què s’ha de deixar estar?».

Els repregunto quant temps fa 
que tenen clar que volen ser 
pagesos. Em fascina la manera 
com em responen, ràpida, curta 
i sincera: «Des de ben petits!». 
Saben el que fan i ho estimen. 
Saben la feina que hi hagut al 
darrere: del pare, de l’avi, del 
besavi… Una tradició de molts 
anys que ara els dos hereus 
de Can Damià tiren endavant. 
S’entenen, es compenetren i 
s’ajuden. «El pare a vegades 
mana i ens diu per què no fem 
les coses d’una altra manera o 
per què no comencem per un 
camp i no per l’altre, és el jefe, 
però tots treballem igual.»

«Al camp mai no hi ha horaris. Comences aviat, 
però no saps a quina hora plegues, i més si saps 
que l’endemà ha de ploure o les condicions me-
teorològiques no et permeten treballar», explica 
en Jordi. «Ser pagès actualment no és fàcil. Co-

neixements, n’has de tenir, i 
s’aprèn dia a dia, amb molts anys 
d’experiència», em recalquen. Els 
veig esforç i valentia, però també 
moltes ganes i molta passió. «No 
cobrem cada mes, sinó quan s’ha 
de cobrar: a vegades tres cops 
l’any i és el que hi ha.» Ser pagès 
és car: eines, gasoil i molt de 
temps. I, malgrat ser un sacrifici, 
els veig feliços i molt segurs del 
camí que han escollit. 

Estimen el mas de Can Damià i 
tot el que els rodeja: els camps 
i el bosc.

Lia Pou Brugué

«Al camp mai 
no hi ha horaris. 
Comences aviat, 

però no saps 
a quina hora 

plegues, i més si 
saps que l’endemà 

ha de ploure o 
les condicions 

meteorològiques 
no et permeten 

treballar.»

«Ser pagès 
actualment no és 

fàcil. Coneixements, 
n’has de tenir, i 

s’aprèn dia a dia, 
amb molts anys 
d’experiència.»
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De les set del matí a les nou 
del vespre

En Jordi Costa té 30 anys i va néixer a Sant Joan de 
Mollet, entre el camp i les granges on han treballat 
cinc generacions de la seva família. Van començar els 
seus rebesavis l’any 1904, a la casa on vivien i s’estaven 
abans. A dia d’avui hi treballen el seu pare, la seva 
mare i ell, amb bestiar engreixant vedelles, i al camp 
conreant cereals i farratge. Tot i que em remarca que 
han hagut d’aprendre a fer de tot: mecànica, electri-
citat… per resoldre problemes quotidians.
El jove de la família, tot i que ara ja hi ha un altre 
menut rondant pels camps i les granges, va acabar 
l’ESO i va començar a estudiar un cicle formatiu de 
mecànica. Des que va néixer que li ha agradat la 
pagesia, però en el seu pas per l’adolescència no va 
tenir clar què fer, i amb 18 anys va començar a tre-
ballar de jardiner i a fer treballs forestals, fins als 26. 
I va ser després que va començar a treballar amb la 
seva família, de pagès. Com que no havia estudiat res 
relacionat amb la pagesia, va haver de fer formació i 
pràctiques per poder incorporar-s’hi.
La feina que fa li agrada i explica que «la millor sa-
tisfacció és quan et surt tot com vols». Encara que hi 

passi moltes hores, reconeix que li compensa. Les 
broques donen moltes voltes mentre treballen, més 
o menys de set del matí a nou del vespre cada dia, 
encara que els diumenges intenten treballar menys. 
Una feina que també depèn de la meteorologia, 
tant al camp com amb el bestiar. Per sort seva, al 
tenir els pares que treballen amb ell, alguna vegada 
pot escapar-se amb la seva família i fer «vacances».
Escoltant-lo es nota que es passaria hores i hores 
explicant la seva feina i tot l’esforç i temps que hi 
dedica. Des que treballa amb els seus pares que ha 
canviat l’alimentació del seu bestiar. Malgrat que va 
costar convèncer-los, està content perquè creu que 
d’aquesta manera són més autosuficients. Benefici per 
a la terra, per als animals i per a ells. Quan li pregunto 
pel que vindrà, té clar que el volum de feina que té ara 
no el pot assumir sol i que ja es veurà quan els seus 
pares decideixin plegar. De moment, al més petit de 
la casa, en Marc, es veu que li agrada passar estones 
sobre el tractor i amb el bestiar.

Paula Ros Congost

LA CINQUENA GENERACIÓ DE PAGESOS DE CAL BOTER

Jordi Costa. Fotografia de Martí Navarro

És un dilluns de tardor, són les sis de la tarda i ja comença a fosquejar. Per a 
alguns fins i tot és festiu, però a Cal Boter de Sant Joan de Mollet els festius em 
sembla que no existeixen. En Jordi em rep amb la roba de treball ben enfanga-
da i em demana disculpes, però soc conscient que «són coses de l’ofici»
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El mes de juny de 1974 l’escola de Sant Joan de Mollet 
va tancar les portes i tres mesos més tard va tornar a 
obrir-les, convertida aleshores en parvulari intermu-
nicipal. Quatre anys abans, el 1970, quan es va im-
plantar l’EGB a tot l’Estat, hi havia a Mollet i Flaçà tres 
escoles unitàries: la de Mollet tenia una sola mestra i 
n’hi havia dues a les de Flaçà i el Patronat —que de-
penia de la paperera Torras Domènech i hi anaven 
molts alumnes molletencs, fills de treballadors de 
la fàbrica. L’Ajuntament de Flaçà va decidir unificar 
les tres escoles en un sol centre i s’hi van incorporar 
la mestra de Mollet i una de les dues mestres de la 
colònia. El Patronat va cedir el seu parvulari als dos 
pobles, però la colònia quedava massa apartada per 
a moltes famílies  de Mollet —que havien de tra-
vessar, a més, el pas a nivell, amb el perill que això 
representava— i mossèn Enric Bahí va insistir perquè 
no s’hi tanqués l’escola. Gràcies a les seves gestions 
va néixer un parvulari que satisfeia la demanda de les 

Parvulari 1981-1982

32 anys, set mestres i 
un record ben viu
Entre 1974 i 2006 hi va haver a Sant 
Joan de Mollet un parvulari, primer, 
i una llar d’infants, després, al ma-
teix espai que havien ocupat, des de 
1959, les escoles de nens i nenes i, 
més tard, l’escola unitària

E L  P A R V U L A R I  I  L A  L L A R  D ' I N F A N T S  D E  M O L L E TR E P O R T A T G E
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famílies del municipi i també de moltes famílies de 
Flaçà. Tal com diu Carme Vila, que en va ser la primera 
mestra, «del pas a nivell avall les famílies amb nens 
petits solien triar Mollet. Del pas a nivell amunt, la co-
lònia». L’Ajuntament de Flaçà es va comprometre a 
pagar la meitat del sou de la mestra.

Carme Vila (1974-1983)

El parvulari de Sant Joan de Mollet va obrir el curs 
1974-1975, per a nens i nenes de 2 a 6 anys, i es va 
tancar definitivament, com a llar d’infants, el 2006, 
quan l’Ajuntament no va fer front a les reformes que 
exigia Ensenyament i l’espai es va reconvertir en local 
social. Van ser 32 anys de vida plens de canvis, des 
de l’espai diàfan inicial amb una estufa de llenya («hi 
anava una mica abans per encendre-la. Si feia fum, 
obria portes i finestres», recorda la Carme) fins a la 
llar plenament homologada de l’última etapa, amb 
cuina i un dormitori perquè els nens hi fessin la mig-
diada. 

La Carme havia anat a viure a Flaçà el 1973. Abans 
havia treballat a l’escola privada, a Banyoles, i havia 
estat uns mesos a l’escola de la colònia. Després de 
nou anys al parvulari de Mollet, va exercir a l’escola 
de la Font de la Pólvora i va acabar la seva carrera 
docent a Celrà i, en una etapa més llarga, a Bordils.

L’obertura del parvulari de Mollet va coincidir amb 
el baby boom dels anys setanta. El centre no va 
tardar gaire a estar col·lapsat, amb grups d’entre 30 
i 40 alumnes per a una sola mestra i horari de matí i 
tarda, de 10 a 1 i de 3 a 5. «Vaig demanar una ajudant 
i va arribar la Pilar Juvanteny, que havia estudiat l’FP 
de Jardí d’infància i tenia les idees molt clares.» La 
Carme ja havia definit l’orientació pedagògica del 
centre: «Teníem un pati obert, amb els petits a l’espai 
de davant i els grans a la plaça, i a l’hora de l’esbarjo 
els avis del poble venien a veure els nens. Es llegia 
i s’escrivia amb molt poc material: pissarra, guix i lli-
bretes. No aprenien a llegir lletra per lletra, sinó que 
els feia seguir un sistema global. A l’escola, tot i que 
els primers anys fos en castellà, hi entraven amb una 
bona comprensió lectora. A Mollet i a Flaçà, la im-
mersió va arribar als parvularis abans que no pas a 
l’escola.»

La segona mestra va permetre separar els nens per 
grups d’edat. «Vam posar una paret de fusta, amb 

una porta, per poder treballar amb  autonomia. 
Abans, quan era jo sola, tenia l’espai organitzat 
perquè els petits juguessin i els grans llegissin i escri-
vissin. Un cop al mes fèiem una sortida amb els pares, 
per exemple al bosc de la Terranella; celebràvem el 
dijous llarder a la Font de Monadell, anàvem a la 
plaça de la Font, fèiem sortides de natura...», recorda 
la Carme. També van anar —sempre acompanyats 
pels pares dels nens— al zoo de Barcelona i a l’ae-
roport de Girona, que feia ben poc que havia co-
mençat a funcionar. Les activitats conjuntes tenien 
molt de protagonisme:  «Cada nen té el seu ritme. 
L’alumne necessita bons models i la barreja d’edats 
sempre és positiva. Per això fèiem moltes activitats 
tots junts: cançons, contes, poemes. Això va ser 
sempre així, tant amb una mestra com amb dues. Jo 
donava molta importància als contes i als poemes re-
citats. Els nens, com més bé canten, més bé parlen.» 

El curs 1982-1983, la Carme ja en portava nou al cap-
davant del parvulari i feia anys que no es pagaven 
les permanències. L’escola ja era gratuïta i a Bordils 
el parvulari era de franc, però a Mollet encara no. La 
Carme es va apuntar a llistes i va plegar. «Els ajun-
taments de Flaçà i Mollet pagaven 3.000 pessetes 
al mes, i els pares també ens donaven directament 
una part del sou», explica. I afegeix: «La dotació 
municipal va estar congelada al llarg dels nou anys. 
Cada vegada representava menys, i quan va arribar la 
segona mestra ens ho vam haver de repartir a parts 
iguals.»

El parvulari de Mollet va continuar ja com a llar d’in-
fants, amb nens de dos i tres anys, i els grans, de 
quatre i cinc anys, van passar al parvulari que, per 
falta d’espai a l’escola, es va obrir a la plaça de l’es-
tació de Flaçà, entre l’oficina de Correus i el dispensari 
actuals. (El pati, que era tancat, és avui el parc infantil 
de la plaça.)

Rosa Maria Bonaventura (1983-1987)

Després de la Carme, va ser la Rosa Maria Bona-
ventura, de la Bisbal, qui va portar la llar d’infants. Feia 
tot just un any que havia acabat Magisteri i durant 
aquell curs havia fet classes d’educació física i música 
a Vulpellac, Monells i Casavells . A Mollet, s’hi va estar 
quatre anys i en guarda molt bon record: «Tenia 
mainada d’entre divuit mesos i quatre anys. Eren 
gairebé 30 nens i no vaig tenir mai cap ajudant. A 
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l’estiu, durant tot el mes de juliol i fins a mitjan agost, 
fèiem casal, i aleshores hi havia nens encara més 
grans i més petits.» La Rosa Maria va començar de 
zero i va preparar tot el material. «Jo em feia les fitxes, 
i els mestres de Flaçà estaven contents del nivell amb 
què els nens arribaven a l’escola.» Tenia molt de con-
tacte amb l’escola de Flaçà perquè hi dinava i entre 
els seus alumnes hi havia fills de mestres. La Rosa 
Maria destaca la familiaritat dels nens amb l’entorn 
natural i també les sortides que feien en família, 
acompanyats sobretot per les mares i els avis: «Vam 
anar a Barcelona, a Marineland, a Riells... Encara tinc 
tracte amb algunes famílies. Fa pocs dies una nena 
que havia tingut a la guarderia em va reconèixer pel 
carrer. Em va fer moltíssima il·lusió», afirma. Bona-
ventura va deixar la feina de Mollet després d’acon-
seguir la plaça de la llar d’infants municipal El Tren 
Petit, de la Bisbal. S’hi va estar nou anys. En acabat 
va exercir a l’aula d’adults municipal, durant gairebé 
una dècada, i ja en porta deu més a l’escola con-
certada Cor de Maria, sempre a la Bisbal.

Marita Ferrer i Nuri Figueres  
(1987-1994)

Marita Ferrer va substituir Rosa Maria Bonaventura. El 
curs 1991-1992, quan acabava de ser mare, va passar 
la feina a la Nuri Figueres; el curs 1992-1993 van estar 
juntes a la llar, però el 1993-1994 la Nuri va tornar a 
treballar sola perquè la Marita havia aprovat les oposi-
cions. «Ara miro les fotos i veig que vam tenir entre 11 
i 18 nens, segons els anys.» La Nuri i la Marita van oferir 
un marc horari ampliat, amb una hora extra al matí, i 
el servei de menjador. «La Flora de can Míliu ens feia el 
menjar i l’hi anàvem a buscar», recorda la Nuri. També 
va ser amb elles que els nens van començar a fer la 
migdiada a la llar. «Nosaltres mateixes vam posar un 
suro a terra, matalassos i cortines.» Les diverses man-
cances de l’espai no sempre trobaven resposta per part 
de l’Ajuntament. «L’estufa ens feia patir. Hi vam posar 
una barrera protectora de fusta tot al voltant perquè 
els nens no s’hi acostessin», diu la Nuri. «No teníem te-
lèfon i no hi va haver manera d’aconseguir-ne cap.» 

Olga Dalmau (1994-2003)

Olga Dalmau Vilert té 50 anys i les arrels repartides 
entre Mollet i Flaçà. Va estudiar educació infantil i 

Llar 1994-1995

Llar 2004

Llar 1997-1998
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educació especial. Va fer les pràc-
tiques a Girona, a l’escola bressol 
de Taialà, on va tenir una alumna, la 
Glòria, amb síndrome de Down, i va 
treballar després al Montessori i a Vi-
la-roja. «En aquella etapa vaig tenir 
clar que volia descobrir aquest món», 
afirma. «Ser d’educació especial m’ha 
anat molt bé a l’hora de treballar amb 
nens que tenien problemes de psi-
comotricitat i problemes neuràlgics, 
que també m’afecten a mi des de 
petita.» L’Olga va agafar la llar de 
Mollet després d’haver exercit durant 
vuit anys en una escola bressol 
privada de Girona, on va començar a treballar quan 
encara no havia acabat la carrera.

La Nuri Figueres havia batejat el centre amb el nom 
de Can Petit i n’havia creat l’anagrama, amb un 
elefant gros i el nom al mig. L’Olga en va heretar 
també l’uniforme, una bata lila i blanca. «La Nuri volia 
deixar la llar per fer de mestra i em va proposar que hi 
anés jo», diu l’Olga, que s’hi va estar des de setembre 
de 1994 fins a juliol de 2003. «Abans ja havia estat 
ajudant de la Carme Vila, de manera informal, perquè 
sempre m’han agradat els nens. Quan era petita, a 
casa jugava a fer de mestra. Als dotze anys ja vaig 
guanyar la meva primera paga cuidant una criatura.» 

L’Olga va voler transformar de seguida la llar defi-
citària en una escola bressol que complís tots els 
requisits. «L’Ajuntament no em va posar cap trava, 
tot al contrari. Vaig demanar de fer reformes perquè 
Ensenyament no n’amenacés la continuïtat. L’Ajun-
tament va fer l’entrada nova —els rajols eren vells 
i estaven trencats— i la va cobrir. Vaig fer posar 
cortines a l’alçada adequada perquè els pares po-
guessin veure els nens des de fora, però els nens no 
poguessin veure els pares; es va instal·lar un vestidor 
i canviador, un lavabo per als nens i un altre per a la 
mestra; es va pintar tota la llar de blanc, amb cor-
tines separadores, i es va fer una cuina alta perquè 
els nens no arribessin als fogons. Al cap d’un temps 
vam fer una ampliació de la llar: un espai tancat i 
adaptat com a dormitori, per a 25 alumnes, perquè 
els nens poguessin fer la migdiada en condicions.»

Aleshores el pressupost de l’Ajuntament de Flaçà ja no 
preveia cap partida per a la llar. S’obria de setembre 
a juliol, i a l’agost, si calia, l’Ajuntament feia alguna 
reforma. L’horari era de 8 a 5-6 de la tarda, «segons 

les necessitats dels pares». El mes de 
juliol, a banda de continuar amb l’acti-
vitat rutinària, s’acceptaven nens més 
grans, d’entre 4 i 6 anys, o fins i tot una 
mica més. «Fèiem jocs d’aigua i ens 
ho passàvem la mar de bé», recorda 
l’Olga, que va tenir mainada de pertot: 
La Pera, Rupià, Bordils, Celrà, Sant Jordi 
Desvalls... «Aleshores hi havia poques 
llars d’infants. Érem una gran família. 
L’espai era obert a tothom. Pensa que 
cada trimestre feia un sopar amb les 
mares. El meu pare, que per als nens 
era l’avi Pere, venia cada dia a les 12 
per ajudar-me amb el dinar. Arribava 

amb el seu Seat Panda i llegia el diari. Els nens se l’esti-
maven molt.  Se’n tornava a casa quan els nens anaven 
a fer la migdiada. Jo era jove, tenia dues filles i neces-
sitava més braços.» Les dues filles de l’Olga també van 
ser alumnes de la llar. 

A l’etapa en què l’Olga en va estar al capdavant, la 
llar d’infants de Mollet va tenir grups d’entre 15 i 25 
alumnes. «Al començament solíem ser una desena, 
i s’anaven afegint nens durant el primer trimestre», 
recorda. Cap al mes de març, quan s’acostava el 
període de matriculació, el director de l’escola Les 
Moreres de Flaçà s’arribava a la llar per saber quants 
nens hi anirien el curs següent i quines necessitats 
tenien. L’Olga apunta que «els pares i les mares 
n’estaven molt contents, del tracte que rebien els 
seus fills i dels esforços que jo feia. En nou cursos, 
només tres nens no es van arribar a adaptar. A l’hora 
de cobrar les quotes, m’adaptava a la situació eco-
nòmica de cada família». 

L’educadora afirma que «era molt important res-
pectar els horaris dels nens, que poguessin dinar i 
fer la migdiada havent dinat. L’assoliment d’hàbits 
i rutines era un objectiu pedagògic prioritari. Per a 
mi era imprescindible que a les 12, quan arribaven 
alguns pares, un nen estigués assegut a la meva 
falda; els explicava un conte i fèiem una cançó de 
comiat». La majoria, però, dinaven a la llar. «A les 
tres, quan els pares tornaven a portar els nens, la 
rutina que fèiem era un joc», recorda.

«Els nens participaven en tot i també prenien deci-
sions; sempre els demanava el parer», afirma l’Olga. 
I segueix: «Cada any, tret de l’últim, vam fer teatre 
al casal, amb vestits de paper fets per nosaltres, i un 
curset a la piscina de Flaçà. Esmorzàvem i després 

«...era molt 
important 

respectar els 
horaris dels nens, 

que poguessin 
dinar i fer la 
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fèiem fitxes molt variades. Per Carnestoltes ens fèiem 
les disfresses amb bosses d’escombraries, gomets i 
altre material senzill i anàvem a passejar pel poble 
perquè tothom les pogués veure. Hi sortíem sovint, 
a passejar. Jo mateixa vaig preparar una corda amb 
mosquetons, tot fet a mà, per poder sortir tranquil-
lament, amb els nens agafats per la cintura. A la llar, 
ho treballàvem tot: el Dia del Pare, el Dia de la Mare, 
Sant Jordi... Celebràvem els aniversaris a l’hora de be-
renar. No hi havia cap aspecte de la feina que em des-
agradés. Treure bolquers, posar-los colònia després de 
la migdiada, fer cuetes a les nenes... Tot em sortia de 
manera natural. Jo m’ocupava de tot: de la cuina, de la 
neteja... La base dels àpats, la preparava a casa.»

L’Olga recorda amb emoció que «vaig haver de 
plegar per la malaltia que tinc. Vaig deixar matrí-
cules fetes, però alguns pares se’n van desdir quan 
van saber que no seguiria. Si hagués pogut que-
dar-m’hi, la llar potser encara estaria oberta».

Després de l’etapa a la llar de Mollet, l’Olga va tre-
ballar encara nou anys en una escola d’educació 
especial de Palamós, «sempre amb reducció de 
jornada, perquè no podia fer una jornada sencera».

Susanna Presas i Lídia Díaz  
(2003-2006)

Durant els seus últims tres anys de vida, al capdavant 
de la llar d’infants hi va haver Susanna Presas, primer, 
i Lídia Díaz, després. La Susanna, que va treballar dos 
cursos a Mollet i va tenir com a ajudant Eva Foses, 
hi va arribar després d’una etapa a l’escola bressol 
Trapelles de Celrà. Avui és professora a l’educació 
secundària. La Susanna recorda que «l’edifici, que 
era força vell, tenia problemes estructurals: costava 
d’escalfar, no tancava bé...» La llar sempre va tenir 
requesta, però l’Ajuntament no va veure la neces-
sitat de fer-hi les reformes que hauria calgut fer. En 
aquesta darrera etapa no es va interrompre el servei 
de menjador. Tal com s’havia fet sempre, «sortíem 
a passejar tot sovint, fins i tot a la tarda, després de 
berenar. L’entorn era immillorable». Tot i que durant 
els primers mesos la Susanna encara va treballar amb 
fitxes, de seguida va guanyar la partida un model pe-
dagògic més modern, «amb joc lliure, simbòlic, ex-
perimental, i moltes activitats manipulatives».

Tres fills i dues generacions  
a la llar

La Nuri Salvador i en Josep Cebrià, veïns de 
Sant Joan de Mollet, van portar els seus tres 
fills a la llar: l’Oleguer, que ara té 23 anys; l’Al-
modis, que en té 20, i l’Ermengol, que en té 
16. «L’Oleguer hi va anar el curs 1996-1997. 
Set anys més tard, quan hi va anar l’Ermengol, 
més que no pas fitxes, que havia estat l’opció 
corrent a les llars dels anys noranta, i que ja 
ens estava bé, es feien més aviat activitats ma-
nipulatives. La llar tenia un aire més modern», 
recorda la Nuri. Tot i que el seu fill petit ja 
anava aleshores a l’escola, la Nuri recorda que 
la llar va tancar a l’estiu, amb les inscripcions 
ja fetes. «En aquests últims anys és quan la llar 
va tenir més mainada, si ho recordo bé», diu.

En Lluís Martí Mas (46 anys) i els seus germans 
Ramon (44) i Carles (40) van anar al parvulari 
quan Carme Vila n’estava al càrrec. La Judit 
(17), la filla gran d’en Lluís, va estar dos anys 
a la llar d’infants, a l’última etapa, quan la 
mestra n’era la Susanna Presas. En Lluís guarda 
molt bon record tant del parvulari com de la 
llar. «Tenir-la tan a prop de casa era un luxe. 
Va ser una llàstima que es perdés». La Gemma, 
la filla petita, que ara fa 1r d’ESO, ja va haver 
d’anar a l’escola bressol de Bordils.

David Guixeras Olivet

La Carme i l’Olga, mestres de la llar d’infants 
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F E N T - L A  P E T A R  A M B I R E N E  P E R É

Tota una vida  
d’infermera a 
Flaçà

Com vas decidir ser infermera? Quins 
són els teus inicis? 

Vaig néixer a Olot, allà vaig cursar la primària i el que 
es deia Comerç. Vaig voler fer estudis superiors i, amb 
una prova de convalidació, vaig passar a fer el segon 
curs de batxillerat. Com que abans no hi havia la selec-
tivitat, l’any 1972 vaig marxar directament a estudiar 
a l’Hospital Clínic de Barcelona, on el treball d’infer-
meria el feien monges que, a l’hora de fer pràctiques, 
no ens ensenyaven gaire res. Tot i això, m’agradava 

La Irene Peré Solanilla, veïna de Flaçà, 
ha estat la infermera del consultori 
local des de l’any 1992 fins al 2018, 
que s’ha jubilat. Des de ben jove va 
tenir clar quina seria la seva vocació 
professional, i això li ha permès treba-
llar en diversos sectors de la sanitat al 
llarg de la seva carrera, com l’Hospital 
Clínic de Barcelona o la Creu Roja, on 
va fer els estudis i les primeres feines. 
L’any 1982 li van oferir una interinitat 
a Bescanó, on va seguir la seva trajec-
tòria fins arribar a Flaçà 

Irene Peré i Teresa Massot, l’any 2012
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la relació amb els pacients, les altres 
companyes… 

Van ser uns anys molt «moguts» a Bar-
celona, amb reivindicacions i vagues 
d’estudiants i treballadors. 

Allà vaig cursar els tres anys d’ATS (au-
xiliar tècnic sanitari) i durant l’últim 
curs vaig començar a treballar els caps 
de setmana al mateix Hospital Clínic. 

Vivia al mateix hospital, en una residència per a es-
tudiants, i compartia habitació amb gent de tot Es-
panya, fins que més tard vaig passar a compartir pis 
amb altres estudiants i amics d’Olot. A Barcelona, hi 
vaig estar deu anys, fins al 1981, i durant els tres últims 
anys, del 1979 al 1981 aproximadament, vaig treballar 
per la Creu Roja, fent atenció a domicili a malalts que 
no es podien moure de casa. Era el que ara anomenem 
cures pal·liatives. Va ser dur, perquè hi havia cures molt 
complexes, demències… Jo no estava preparada i 
quan em van oferir la plaça de Bescanó, tot i no saber 
ni on era el poble, vaig acceptar de seguida! 

Quan vas marxar de Barcelona, on 
vas anar a treballar? Com era la feina i 
quines tasques feies? 

Em van oferir una interinitat a Bescanó, on vaig tre-
ballar nou anys més. Vaig anar a viure allà perquè era 
una plaça d’APD (atenció pública domiciliaria) que de-
penia del Departament de Sanitat, i aquestes places 
implicaven haver de residir al municipi més gran del 
partit mèdic. Bescanó era un partit mèdic molt gran, 
arribava fins a Montfullà, Estanyol, Vilanna, Bonmatí i 
Trullàs. Recordo que hi havia un domicili just a tocar 
de Brunyola i anar-hi era una excursió. A Trullàs (molt 
a prop d’Anglès) es va construir una urbanització, Mas 
Llunès. Hi havia alguna família amb gent gran a casa, 
llavors també hi anàvem. Però amb la reforma sani-
tària es va canviar el mapa. 

Vaig viure uns mesos a Bonmatí, però després ja vaig 
anar cap a Bescanó. El ritme era tan diferent que jo, 
per exemple, durant els primers mesos em movia amb 
bicicleta i feia bastants quilòmetres cada dia, hi havia 
temps per a tot. Després vaig tenir el permís de conduir 
i cotxe, però moltes vegades agafava la bici. Encara ara 

m’agrada pedalar, però per treballar ja 
fa temps que no és possible, ni tan sols 
per Flaçà. No hi ha temps! 

Allà la feina era molt diferent d’ara, 
perquè la sanitat no estava reformada, 
ni de bon tros, i això implicava estar 
localitzable les 24 hores del dia durant 
tot el mes. Teníem pautades dues 
hores i mitja de consulta diàries a 
Bescanó i dos o tres dies per setmana 
visitàvem als consultoris perifèrics 

(Bonmatí i Vilanna). Érem metge i infermera, no hi 
havia administratius, estàvem tots dos sols al CAP. Es 
feien domicilis i la consulta, tot era molt bàsic: tracta-
ments, cures, vacunació de nens i adults. També es feia 
pediatria, administràvem les vacunes que marcava el 
calendari i el metge del poble feia de pediatre. 

Ens havíem de proveir del material per treballar. 
L’Ajuntament de Bescanó assumia les despeses de les 
comandes que jo feia. Les vacunes les anava a buscar 
a la Delegació de Sanitat, que llavors era a les Pedreres 
de Girona. Tot i treballar molt «sola», tinc un molt bon 
record d’aquells anys. 

L’any 1986 vaig fer un curs de convalidació univer-
sitària, és a dir, que vaig passar de ser ATS a ser di-
plomada en Infermeria. Quan es van traspassar les 
competències de Sanitat a la Generalitat, va començar 
la reforma sanitària que va canviar l’estructura i el 
treball dels sanitaris. Horaris, torns, guàrdies, protocols 
de treball consensuats, formació, dotació de material 
i personal als centres, agrupació dels municipis en 
àrees bàsiques de salut (ABS)… 

Com vas anar a petar a Flaçà? La feina 
era diferent de la de Bescanó? Quins 
canvis i quines millores vas notar? 

L’any 1991 es van convocar oposicions de Sanitat 
(les últimes!), m’hi vaig presentar i vaig aprovar. L’any 
1992 vaig escollir la plaça de Flaçà i hi vaig venir a 
viure. Em vaig incorporar a l’equip de Flaçà, amb el 
doctor Pere Peya. Aquí era la infermera titular i hi 
havia el mateix sistema que a Bescanó, nomes érem 
el metge i jo. Els festius i caps de setmana els sani-
taris de Celrà, Bordils i Flaçà feien torns i jo m’hi vaig 
afegir encantada.

«L’any 1991 es 
van convocar 
oposicions de 

Sanitat (les 
últimes!), m’hi vaig 

presentar i vaig 
aprovar. L’any 1992 

vaig escollir la 
plaça de Flaçà i hi 
vaig venir a viure.»
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L’any 1981 es va fer el traspàs de competències 
de Sanitat a la Generalitat. Abans les tenia l’Estat, 
és a dir, que a mi em pagaven una nòmina des de 
Madrid. El 1983 es va desplegar el mapa sanitari, es 
va crear l’ICS, es va posar en marxa la reforma sani-
tària i vam passar a ser personal de la Generalitat. 
Els ajuntaments van tenir més pressupost per dotar 
els consultoris municipals: material fungible, instru-
ments, millora dels espais, etc. 

De forma progressiva, s’han incorporat més equips 
sanitaris a la població adscrita: pediatria, llevadora i 
ginecòleg (ASSIR), odontologia, serveis socials sani-
taris, psicologia i personal administratiu.

Al CL de Flaçà vam tenir servei de llevadora durant 
un parell d’anys (em sembla), després es va con-
centrar la consulta al CAP de Celrà. L’equip de pedi-
atria hi fa consulta un dia per setmana. 

Nosaltres vam passar a ser tres treballadors als con-
sultoris, i això va ser un gran pas. Es donava hora de 
visita, es programava l’agenda de cada dia, sabies 
en arribar qui vindria a visitar-se, no hi havia cues 
ni malentesos entre els que s’esperaven… Com tots 
els canvis, d’entrada no va agradar a tothom. A poc 
a poc es va normalitzar el nou sistema i es van va-
lorar els avantatges que representava. 

Què va passar quan es va obrir el CAP 
a Celrà? Van canviar les coses? 

El 30 de gener de 1998 es va inaugurar el CAP de Celrà 
i el 15 de desembre de 1999 vam començar a treballar 
com a àrea bàsica de salut (ABS), és a dir, a treballar en 
equip els tres municipis: Celrà, Bordils i Flaçà.

Un equip de pediatria (metge i infermera) va assumir 
tot el tema de vacunacions i seguiment dels infants 
de 0 a 15 anys. Vam començar a fer servir històries clí-
niques, és a dir, a portar el seguiment de la consulta 
per escrit, seguint el mateix model a tot Catalunya. 
Teníem uns fulls pautats, no hi havia ordinadors i ho 
fèiem tot a mà. Es van passar les dades, proves, etc. 
que constaven als consultoris a aquestes carpetes, 
que permetien guardar molta més informació i més 
ben organitzada. Recordo uns sobres de color verd 
clar amb cintes adhesives de colors segons l’any 
d’obertura de la història, les etiquetes amb les dades 
de cada persona, números que indicaven si l’usuari 
pertanyia a un centre o un altre…

M’agradava escriure a mà, vaig millorar molt la meva 
cal·ligrafia. Vaig assistir a les classes de català que 
oferia el Consell Comarcal a la Bisbal i després a Flaçà 
per intentar no fer faltes d’ortografia. La «tecnologia» 
va arribar el 2005. Hi havia centres (no tots) que tenien 

Dra. Susanna Bosch, Marga Puntí, Teresa Massot i Irene Peré, l’any 2015
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ordinador i es va començar per la in-
formatització de les IT (baixes i altes 
laborals). Els caps d’administració van 
ser els pioners.

A partir de llavors, la implantació va ser 
progressiva: es va crear un programa 
informàtic unificat per a tot Catalunya 
i ens van formar per fer-lo servir. Tot 
això va començar a l’atenció primària 
i va facilitar que es poguessin compartir dades entre 
els diferents centres. Més endavant s’han anat in-
corporant més aplicacions i sistemes per millorar el 
treball i la introducció de les dades. Ara el programa 
engloba la xarxa hospitalària i fins i tot alguns centres 
que no pertanyen a l’ICS.

Quan els municipis van créixer, els con-
sultoris també? 

A mesura que han anat creixent els municipis, s’han 
anat creant noves UBA (unitats bàsiques d’atenció). 
A la nostra ABS, la població que més ha crescut és 
Celrà, que també engloba Juià, i l’equip sanitari de 
Flaçà també té consulta a Sant Joan de Mollet i la Pera. 
Com a partit mèdic inclou, a més, Sant Llorenç de les 
Arenes, el veïnat de Farreres, Púbol, Pedrinyà i Riuràs. 

En total hi viuen unes 2.000 persones i tenim el 
nombre de població major de 75 anys més alt de tota 
l’ABS. Això fa que hi hagi molta càrrega assistencial 
(visites, proves, patologies i tractaments complexos, 
etc.). De la mateixa manera que hi ha molta gent gran, 
també, en general, la qualitat de vida és bona, i per 
tant les persones viuen més anys. 

Després d’aquests anys, penso sincerament que tots 
els professionals que han treballat tant a la nostra àrea 
com a la resta de l’ABS són molt competents, respon-
sables i… divertits! El treball de tots plegats va molt 
relacionat amb la feina del personal administratiu, que 
és el que rep l’usuari, gestiona agendes, programa 
proves i fa moltes tasques que fan possible el bon fun-
cionament de les consultes. 

Al març del 2001 es van començar a fer obres al con-
sultori de Flaçà per ampliar-lo, ja que només hi havia 
una sala d’espera molt petita i dues consultes. Es va 
ampliar la sala d’espera, on van posar el taulell per a 
l’administrativa i un espai per a arxiu i altres aparells. 

També s’hi van fer dos banys, un per 
als pacients i un altre per a nosaltres. 

Als altres pobles també s’han anat re-
formant i millorant els centres. Estan 
més ben equipats i són més con-
fortables. En això, els ajuntaments 
sempre han atès les nostres de-
mandes, prioritzant allò que pogués 
afavorir i millorar l’atenció a les per-

sones, malaltes o no. 

Una cosa que sí que ha canviat és que ara la consulta 
d’infermeria és autònoma i independent de la con-
sulta mèdica. Ens ajudem i col·laborem, però cadascú 
té la seva consulta. 

Et tocava fer guàrdies? Com funcio-
naven i com assumies les situacions?

Feia guàrdies a Celrà perquè eren obligatòries per a 
tots. Quan es va obrir el CAP i es van començar a fer les 
guàrdies, es van estructurar els horaris per a tothom 
igual. Treballàvem de 9 a 15, i les guàrdies de les 15 
a les 9 del matí de l’endemà. Els caps de setmana i 
festius, 24 hores. En ser una àrea petita, teníem una 
guàrdia setmanal i un cap de setmana de cada cinc. 
Eren moltes hores. 

Durant les guàrdies em costava molt descansar. 
Tu saps l’ensurt que t’emportaves quan tocaven el 
timbre? Érem metge i infermera per visitar, contestar 
el telèfon, obrir la porta… Si un marxava a fer un do-
micili, l’altre es quedava sol al consultori, i mentrestant 
podia passar qualsevol altra cosa. Per sort, no tot són 
infarts o coses greus, però es tracta de persones i no es 
pot abaixar la guàrdia. 

Ara en diuen AC (atenció continuada) i s’han eliminat 
les nits, però l’equip segueix essent de dues persones. 
La millora és que els domicilis programats per en-
davant els assumeixen des del CAP Güell, a Girona. Els 
espontanis els han d’atendre els que fan la guàrdia. 

El tema és que tu estàs de servei i has d’assumir qual-
sevol cosa, perquè tant et pot venir algú amb un 
refredat com un accident de cotxe. Són diferents si-
tuacions, però sempre són persones que necessiten 
ajuda. 

«Durant les 
guàrdies em 
costava molt 
descansar. Tu 

saps l’ensurt que 
t’emportaves 

quan tocaven el 
timbre?»
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També hi havia bons moments, celebracions, algú que 
et venia a fer companyia una estona, menjar panellets 
o torrons, situacions divertides… Hi ha professionals a 
qui els agrada molt atendre urgències, eh! A mi m’es-
tressava força. 

Com van afectar les retallades el sector 
de la sanitat pública?

Pel que fa a les retallades, on ho vam notar de seguida 
va ser en el sou; de fet, encara tenim pendents part 
de les pagues extra d’anys enrere. També ens van 
treure dies de lleure (aquest any els hem recuperat). 
Vam seguir amb la feina, però ens vam quedar amb 
menys substituts per cobrir baixes, vacances, forma-
cions, reforç durant la campanya de vacunació de la 
grip… Van haver de marxar companys competents i 
compromesos amb la feina. Aquesta situació ha mi-
llorat una mica, però encara hi ha dies o hores en què 
es tanquen consultes perquè no es disposa de profes-
sionals per cobrir les absències. 

Més tard, però, també com a conseqüència de la crisi, 
es va eliminar l’AC de les 20 a les 8 del matí i es va as-
sumir des del CAP Güell. Es pot pensar que només 
són canvis perquè, finalment, l’assistència es dona, 
però la proximitat, reconèixer l’espai i els professionals 

que t’atenen, etc. també forma part de la qualitat del 
servei. 

El 2012 vam deixar de tenir un equip directiu propi. Es 
van unificar les ABS de Sarrià, Girona i Celrà en un sol 
equip, director mèdic i adjunt d’infermeria per a totes 
tres. 

T’havies plantejat mai treballar en un 
hospital?

Jo sempre he treballat en un medi rural i no m’ho vaig 
plantejar mai. M’agrada tenir el meu despatx, fer se-
guiment dels problemes de salut, la relació que s’es-
tableix amb les persones, compartir el treball amb el 
metge i amb l’administrativa, fins i tot amb la farma-
cèutica!

L’atenció primària no contempla només l’atenció en 
cas de malaltia, sinó també la prevenció de la malaltia. 
Per a mi, això fa que la feina sigui diferent de la que 
es fa a l’hospital, tot i que totes dues són comple-
mentàries. A més, visc a Flaçà. Treballava a la consulta 
però, en sortir, les mateixes persones són veïnes i veïns 
meus, no els deixo de veure quan es troben bé o quan 
ja no estan malalts. 

Teresa Massot, Dr. Pere Peya i Irene Peré, l’any 2013
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Al final del 2013 es va jubilar el doctor 
Peya, vam treballar junts 21 anys. Això 
en un hospital em sembla que deu ser 
molt difícil. Penso que compartir amb 
un equip petit és més fàcil que amb 
un de gran. Jo he treballat a gust amb 
tothom que ha vingut durant aquests 
anys. Déu n’hi do els canvis i les per-
sones que han començat i plegat tant 
al nostre equip com a la resta de l’ABS. 

Per a mi, els consultoris eren una mica casa meva. 
Tenim claus les tres persones que hi treballem; si es 
fon una bombeta, avisem perquè la vinguin a canviar; 
si s’espatlla alguna cosa, també; procurem que la gent 
hi estigui còmoda, calentets a l’hivern, fresquets a 
l’estiu… 

Amb quins grups de població treba-
llaves?

El partit mèdic de Flaçà engloba: Sant Joan de Mollet, 
Sant Llorenç de les Arenes, la Pera, Púbol i els veïnats 
de Farreres, Pedrinyà i Riuràs. Des que va començar 
l’equip de pediatria, treballava amb tothom a partir 
dels 15 anys. 

Què destacaries de la teva trajectòria 
professional? 

Bàsicament, els canvis substancials que es van produir, 
perquè s’ha passat de treballar amb els mínims mitjans 
a rebre molta formació i a tenir equipaments de les 
consultes molt més professionals. El treball en equip 
també ha estat molt important i enriquidor. 

El treball de les infermeres ha depassat el que és 
l’atenció a les persones malaltes i també està agafant 
protagonisme en altres àmbits, sempre en temes de 
salut i de manera molt creativa, crec jo.

S’ha creat el programa Salut i Escola, amb la presència 
de la infermera de pediatria, que fa consulta als ins-
tituts i són els mateixos alumnes que poden dema-
nar-li informació de manera confidencial. Es fan tallers 
i jornades dintre i fora dels centres per promoure 
canvis d’hàbits, per exemple sobre tabac, alcohol, 
obesitat, exercici, cuina i salut o primers auxilis.

Amb la població nouvinguda s’han 
fet jornades per compartir informació 
sobre costums, alimentació, maneres 
de cuinar… També per donar infor-
mació clara i simple sobre el nostre 
sistema sanitari, al mateix temps 
que nosaltres aprenem d’on venen 
aquestes persones i quins són els seus 
trets culturals.

Una altra «novetat» és la participació a Ràdio Celrà, 
amb un format que es diu Càpsules: Salut i Benestar. 
Es tracten temes de salut pública de manera senzilla 
i entenedora. Aquestes actuacions formen part del 
programa de salut comunitària. En fi, segur que em 
deixo moltes coses. La nostra és una àrea petita i, per 
tant, les tasques recauen sobre les mateixes persones: 
el temps que s’inverteix en reunions, contactes per 
buscar espais, feina que es fa a casa… Hi ha ganes i 
noves idees. 

Quina és la situació més difícil en què 
t’has trobat al llarg dels anys com a 
professional?

Moltes en particular i cap en concret, les situacions 
difícils són sempre les d’urgència urgent, que dic jo. 
Quan una persona ha d’anar a l’hospital perquè li cal 
assistència especialitzada o perquè cal hospitalitzar-la, 
segons la urgència es truca a l’ambulància perquè 
la vingui a buscar, però alhora s’han de controlar les 
constants, administrar medicació, oxigen, suturar… 

A vegades la persona ha d’anar a l’hospital però no 
cal ambulància. Si cal, localitzem un familiar o una 
persona referent. Sempre és important treballar en 
equip i procurar transmetre tranquil·litat. 

Jo penso que una situació difícil és sempre la que és 
límit, perquè tractes amb persones i és clar, el temps és 
important, el que fas en cada moment és important, i 
sobretot perquè són consultoris locals on sí que tens 
instruments i medicació, però mai ho tens tot. No és 
el mateix atendre una urgència en un poble o en un 
altre, a domicili, al carrer… Nosaltres tenim molta sort 
perquè som a prop de Girona i, si necessitem l’ambu-
lància, arriba en pocs minuts. 

«A vegades la 
persona ha d’anar 
a l’hospital però 

no cal ambulància. 
Si cal, localitzem 
un familiar o una 

persona referent.»
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Quin vincle estableixes amb els veïns?

D’entrada, conèixer els pacients. Viure aquí et facilita 
la feina precisament perquè coneixes les persones i és 
més fàcil moure’t en l’àmbit domiciliari i a la consulta, 
ja que ells també et coneixen. La gent és molt agraïda. 
Hi estableixes una relació que depassa el tema pro-
fessional, comparteixes vivències, naixements, ca-
saments, canvis de feina, d’habitatge… Jo ho valoro 
molt positivament.

Tens alguna especialitat en el camp de 
la infermeria? 

No és una especialitat, però és un treball diferent de la 
consulta. El 2010 es va presentar una Guia de la fibro-
miàlgia i jo i dues companyes més, una metgessa i una 
infermera, hem estat portant a la pràctica el protocol 
que va establir Sanitat i que ara mateix s’està imple-
mentat pràcticament a tot Catalunya, tot i que es va 
iniciar a Girona. Vam començar l’any 2011 i quasi cada 
any hem treballat amb un parell de grups. 

La nostra tasca era contactar amb les persones afec-
tades per aquesta malaltia (de les tres ABS: Celrà, Sarrià 
i Girona 4) i organitzar unes reunions on donàvem in-
formació i consells per modificar hàbits de vida que 
poden ajudar a millorar els símptomes d’aquest pro-
blema de salut que, per ara, no té tractament. 

Tractem l’alimentació, l’exercici, la respiració, la rela-
xació, afavorim el contacte entre les persones afec-
tades…, en definitiva, un treball fora de la consulta, 
fins i tot del centre. Hem estat als locals de l’Àrea de 
Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Celrà i al 
Centre Cívic de Taialà. 

Una experiència enriquidora i creativa. Amb les com-
panyes i les persones participants hem compartit mo-
ments molt emotius i he après moltes coses. Aquesta 
activitat i el contacte diari amb la Susanna i la Marga, 
la Gemma a Sant Joan de Mollet i la M. Àngela a la 
Pera…, ho trobaré a faltar.

Ara que t’has jubilat, què t’agradaria 
fer? 

Em vaig jubilar el dia 11 d’octubre de 2018. Com que 
visc a Flaçà, continuo mantenint una relació de veï-
natge amb tothom, però ja no professional. 

El canvi és que ara decideixo quan faig una cosa o 
una altra, quant temps hi dedico… Tinc un hortet, 
bici nova, m’agrada el cinema, el teatre, llegir, viatjar, 
tinc dos nets, fotos i papers per endreçar… De fet, faré 
coses que ja feia!

Íria Masó 

Darrer dia de feina de la Irene a Flaçà
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La seva feina consisteix a muntar màquines im-
menses que han de millorar la vida de les persones. 
És a dir, el que fa és automatitzar la indústria o, com 
es diu avui en dia, implementar la domòtica a la in-
dústria. Si fa no fa, el que aconsegueix és que feines 
monòtones siguin realitzades per aparells mecànics 
o robots.

Treballa per a l’empresa Tecno-Electric Girona com 
a encarregat elèctric de muntatge i supervisió d’im-
pressores flexogràfiques per tot el món. Perquè 
ens entenguem, són grans impressores que impri-
meixen sobre qualsevol superfície. Ja fa 13 anys que 
s’hi dedica i n’ha vist de tots colors!

No és or tot el que 
brilla ni tots els 
rodamons van perduts
En Daniel Medialdea Capdevila, 
veí de la colònia de Flaçà, té una 
d’aquelles feines que molta gent 
voldria i que molta gent alhora odia: 
viatjar per tot el món, però per mo-
tius laborals

R O D A M O N V I AT J A R  P E R  F E I N A

Daniel Medialdea Capdevila durant l'entrevista realitzada a El Birrot de Jafre. Fotografia de Martí Navarro
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Sol fer entre tres i quatre sortides a l’any, la qual cosa 
significa estar entre quatre i cinc mesos viatjant per 
qualsevol país que hagi comprat una d’aquestes 
grans impressores. Penseu que cada una d’aquestes 
màquines ocupa entre cinc i sis tràilers. L’empresa 
per a la qual treballa és una de les poques de tot 
el món que es dedica a aquest sector, i això suposa 
que tinguin comandes des de la Xina fins a l’Ar-
gentina, passant per Rússia, Corea o els Estats Units.

Per a una feina així no s’estudia, sinó que se’n va 
aprenent de mica en mica, treballant. Tot i que ell 
és especialista en domòtica de la indústria, va estar 
un any i mig formant-se a l’empresa fins que va fer 
la seva primera sortida com a ajudant a València. 
Un cop ja va tenir prou experiència, va fer el primer 
viatge tot sol. La seva primera destinació va ser 
Nantes, a la Bretanya francesa. 

La feina no és gens senzilla: un cop arriba a desti-
nació, ja sigui amb cotxe o amb avió, ha de super-
visar tota l’arribada del material amb tràilers i ha 
de contactar amb els encarregats de l’empresa per 
acordar on s’ha d’instal·lar la maquinària. S’estan 
entre tres i quatre dies només per descarregar els 
camions i, després, més d’una setmana per al mun-
tatge de la impressora, que està sota la tutela del 
mecànic que també treballa a l’empresa gironina i 
que viatja conjuntament amb en Daniel. 

Aquest muntatge sempre és molt variat, ja que 
depèn molt del lloc on ha d’anar la maquinària i dels 
recursos del país on es troben. A vegades aquests 
recursos són mínims i els toros i les grues són molts 
vells, o fins i tot estan en mal estat. Per exemple, 
a Algèria la feina s’endarreria perquè el toro tenia 
una roda rebentada i s’havien d’anar parant a in-
flar-la a cada moment. O fins i tot alguna vegada les 
grues s’han trencat perquè no havien tingut un bon 
manteniment. Sort que totes aquestes impressores 
tenen assegurances, perquè el calibratge ha de 
ser mil·limètric i un petit cop o un mal ajustament 
fa que no funcionin i que s’hagin de desmuntar i 
tornar a encaixar.

Pel que fa a les destinacions dels viatges, Europa és 
un lloc on ha d’anar sovint, però cada país té la seva 
idiosincràsia. Quan li toca viatjar a Alemanya, es troba 
que els treballadors no entenen que una empresa 
estrangera importi maquinària a la primera potència 
mundial en mecànica. Això algunes vegades provoca 
malentesos i petites anècdotes, ja que es pensen que 
en Daniel va allà a buscar feina i no conceben que 
sigui ell qui hi hagi importat la maquinària. 

Quan li toca viatjar als països escandinaus, a Suècia so-
bretot, cal que es prepari a consciència, ja que el país 
canvia molt si hi ha d’anar a l’estiu o a l’hivern. Els ho-
raris que tenen són molt estrictes perquè la conciliació 

Camp de concentració d'Auschwitz-Birkenau. Polònia
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familiar és un valor molt important 
i gairebé mai fan hores extraor-
dinàries ni treballen els caps de 
setmana. Aquest fet provoca que la 
feina s’allargui més, però la professi-
onalitat del personal i el bon clima la-
boral fan que sigui un plaer anar-hi a 
treballar. Per contra, si s’hi ha de des-
plaçar a l’hivern, gairebé no tenen 
hores de llum, a les quatre de la tarda 
tothom ja és a casa i els dies es fan 
més llargs quan ets fora de casa. 

L’allotjament, el menjar i tota la lo-
gística dels viatges van a càrrec de 
l’empresa. Per tant, no s’ha de pre-
ocupar de totes aquestes tasques 
més feixugues i burocràtiques, però 
de tant en tant apareixen alguns 
entrebancs. Per exemple, quan va anar al Senegal per 
primera vegada es va emportar una mala experiència, 
ja que el taxista que l’havia d’anar a buscar no es va 
presentar i els habitants locals no entenien que hi anés 
per feina. El prenien per un turista i això dificultava 

molt les coses, perquè intentaven 
aixecar-li la camisa tota l’estona. 
Sort que l’experiència és un grau i 
les altres vegades que hi ha hagut 
de tornar ja tenia la lliçó apresa: en 
primer lloc, tranquil·litat, no dei-
xar-se entabanar pel primer que se 
li acostés i, sobretot, anar a establi-
ments de confiança. 

És evident que cada país té la seva 
manera de funcionar: a Zimbàbue 
els agrada molt regatejar, acompa-
nyar-te per la ciutat i oferir-te coses; 
en canvi, a Corea del Sud es des-
calcen a tot arreu i es trobava que 
cada vegada que entrava a algun lloc 
calçat li deien que tindria mala sort. 

El menjar, per exemple, també és un dels problemes i 
experiències més interessants a l’hora de viatjar. Una 
vegada, novament a Corea, li van portar olives i pernil 
salat com a mostra d’agraïment i va resultar que el 
gust salat i fort dels aliments no li va agradar gens. Hi 
ha llocs on, gastronòmicament parlant, viatjar és una 
delícia: anar a Itàlia sempre és una exquisidesa cu-
linària, així com a Portugal, on tot és molt barat i les 
quantitats de menjar sempre són abundants i amb 
productes de proximitat. 

El tema de la beguda porta cua, ja que a molts països 
l’hàbit de beure alcohol està molt arrelat i tota l’estona 
volen brindar o fins i tot és de mala educació no asseure’s 
a beure conjuntament una cervesa, vodka, tequila o 
algun licor local. Els països més donats a aquest plaer són 
Rússia i Polònia, però Mèxic i els països centreamericans 
també tenen tendència a aquestes celebracions. 

Als antípodes d’aquestes zones hi ha l’Aràbia Saudita, 
on l’alcohol està totalment prohibit i el seu consum 
està penalitzat. En Daniel fins i tot va tenir l’experiència 
de visitar el país saudita en ple ramadà, la qual cosa li 
va permetre viure de primera mà com els treballadors 
es passaven tot el dia sense beure aigua ni menjar res. 
A les persones no musulmanes les posaven dins una 
petita habitació per menjar i beure perquè la resta de 
personal no ho veiés. Els directius i les persones amb 
més poder adquisitiu dormien de dia i anaven a tre-
ballar de nit, perquè quan es pon el sol ja poden fer 
vida normal. Un país que té una doble moral respecte 
a l’alcohol són els Emirats Àrabs Units, on coexisteixen 
ciutadans de moral religiosa molt estricta amb per-

«La possibilitat de 
visitar la rodalia no 
sempre es dona, ja 
que a vegades la 

fàbrica està situada a 
zones amb poc interès 

turístic o el país no 
està preparat per al 
turisme. Quan passa 
això, els dies de feina 

es fan molt més llargs, 
ja que no pot anar a 

visitar cap monument 
o fins i tot els llocs on 

va són perillosos.»

Plaça de Tian'anmen. Pequín. República Popular de la Xina
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sones d’arreu del món que veuen normal la prosti-
tució de luxe, els alcohols de primera categoria i els 
luxes més exquisits.

El fet de viatjar també et permet descobrir països 
amb un índex de turisme molt baix, o que potser no 
hauries visitat mai. Un d’aquests descobriments és 
Armènia, enclavat entre Turquia i l’Azerbaidjan, en-
voltat de països musulmans tot i ser el primer país 
on el cristianisme va ser la religió oficial. La gent és 
molt agradable, la seriositat de les empreses és molt 
eficient i el menjar i l’entorn són immillorables. Un 
altre país molt interessant va ser Guatemala, en-
voltat de selves i zones verges. 

Tot i anar-hi per feina, a vegades té moments lliures 
que li permeten visitar els paratges propers al lloc 
on està fent el muntatge de la maquinària, acom-
panyat moltes vegades pels mateixos treballadors 
de les empreses on instal·la les impressores. Per 
exemple, a Guatemala mateix va poder visitar els 
volcans de la zona i les construccions maies que 
s’estenen al llarg del país centreamericà, i a l’Ar-
gentina va poder veure les cascades d’Iguaçú. 

La possibilitat de visitar la rodalia no sempre es 
dona, ja que a vegades la fàbrica està situada a 
zones amb poc interès turístic o el país no està 
preparat per al turisme. Quan passa això, els dies 
de feina es fan molt més llargs, ja que no pot anar a 
visitar cap monument o fins i tot els llocs on va són 
perillosos. Algèria, Mèxic o Colòmbia són destins 
interessants, però on s’ha de vigilar amb les fron-
teres invisibles que separen un barri segur d’un 
barri perillós. Per sort, els mateixos companys de 
feina ja li indiquen a quins llocs pot anar o fins a 
quina hora pot estar-se al carrer sense haver de 
patir per la seva vida. 

Els viatges als Estats Units també són habituals i li 
han permès veure ciutats tan espectaculars com 
Filadèlfia, Orlando, Nova York o la mateixa Was-
hington, però una de les experiències que més el 
va impactar va ser quan va anar a Bogotà i va veure 
una rèplica de la nostra Moreneta ubicada al Cerro 
de Monserrate. I és que, quan et passes tot l’any vi-
atjant, veure un tros del teu país en terres llunyanes 
sempre et provoca nostàlgia i et fa recordar que bé 
que s’està a casa. 

Una feina d’aquestes característiques té aspectes 
positius i aspectes negatius. Veure món i entendre 

millor la gent, aprendre idiomes, conèixer altres 
cultures i observar com els altres també coneixen 
Catalunya sempre són aspectes gratificants. Tenir 
amistats de tot el món i aprendre’n les tradicions són 
també coses positives d’aquesta feina. Tanmateix, a 
l’altra banda de la balança hi ha haver d’estar mesos 
fora de casa i perdre’s vivències amb la família i els 
amics. Sentir-se desubicat quan tornes a casa i, so-
bretot, sentir-se fora de lloc quan la gent parla de 
l’actualitat també són aspectes negatius. Per sort, 
en els darrers temps les comunicacions han millorat 
molt i ja no és una odissea poder contactar amb la 
parella, la família o els amics. En aquest aspecte ha 
viscut una autèntica revolució comunicativa. 

Dels últims tretze anys, se n’ha passat uns quatre 
fora de casa i ha visitat una trentena de països dife-
rents, alguns fins i tot diverses vegades. Així doncs, 
ens trobem davant de les dues cares d’una mateixa 
moneda. Per un costat veus món, però per l’altre et 
distancies de la família i dels amics. Per tant, no és 
or tot el que brilla ni tots els rodamons van perduts. 

Pitu Pujol Vila

Estàtua de la Llibertat. Liberty Island. Nova York (EUA)
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En aquesta Llera us vull parlar de la muntanya dels 
Àngels, nom amb què els pobles de la Llera co-
neixem el puig Alt, on veiem brillar les seves parets 
blanques i que ha estat, i és, centre polaritzador 
d’aplecs de fidels pelegrins, objectiu de molts ex-
cursionistes, boletaires, caçadors, naturalistes, an-
tropòlegs i esportistes, on cadascú busca el seu 
gaudi des d’aquest punt privilegiat de la natura. 
Però no us vull pas parlar dels seus orígens, aquells 
que diuen que l’antic temple podria ser un santuari 
pagà dedicat a Cíbele, la deessa frígia de la ferti-
litat, anomenada també Gran Mare. Ni tampoc de 
la llegenda que diu que el santuari va ser fundat 
per un sacerdot, anomenat Esteve, que després 
de la Resurrecció de Crist fou expulsat de Jeru-

salem i embarcat a bord d’una barca sense rems 
ni vela, només amb la companyia de sant Llàtzer, 
santa Maria Magdalena i santa Marta, i que, mira-
culosament, després de travessar la Mediterrània, 
van anar a parar a les platges de Marsella, on de-
sembarcaren tots per evangelitzar aquella regió, 
però el sacerdot Esteve, impulsat per la fe d’evan-
gelitzador, va arribar a la muntanya dels Àngels, on 
va aixecar una petita capella dedicada a la verge. 
No entraré en detalls que cap al segle XV va tenir 
lloc la troballa de la imatge perquè cada dissabte 
al vespre els veïns de les masies veien unes llums 
misterioses al cim del puig Alt o Pujols, on avui hi ha 
el temple. Un dia van decidir pujar-hi per esbrinar 
què passava. Sorpresos, es van adonar que, enmig 

La nostra muntanya

A B A N S  D E  L A  L L E R A E L S  À N G E L S

El santuari dels Àngels als anys vint
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de les ruïnes d’una capella, hi havia una tela amb 
una imatge pintada de la Mare de Déu amb el Nen 
Jesús als braços i un àngel a cada costat. Juntament 
amb aquest teixit, trobaren una escultura de la 
Mare de Déu. Per això era costum encendre una fo-
guera cada dissabte a la tarda a fi de recordar-ho 
i que els habitants de Girona acudissin als Àngels 
en processó per obtenir remeis i prevenir inunda-
cions, pestes, guerres i bandolers. De mica en mica, 
en molts pobles de la rodalia va néixer el costum de 
pelegrinar anualment al santuari.

Tampoc vull entrar a narrar, per exemple, que el san-
tuari va ser saquejat el 1710, durant la guerra de Suc-
cessió, que fou quan desaparegué la imatge medieval; 
que el 31 de maig de 1809 el santuari fou incendiat per 
les tropes napoleòniques durant la guerra del Francès, 
o que durant la Guerra Civil Espanyola es va destruir la 
imatge de la verge i l’edifici es va convertir en caserna 
i centre de recuperació de ferits. Descriure l’actual 
imatge, que data del 1943 i que és obra de l’escultor 
barceloní Josep Espelta, també ho deixarem per a una 
altra ocasió. Ni tan sols vull glossar curiositats com la 
que, durant molts anys i fins el 1930, la família Llach 
repartien, com a ofrena, un pa beneït a tots els assis-
tents a la Missa del diumenge; o que s’explica que el 
President de la Generalitat Lluís Companys hi va pujar 
molt discretament amb el seu cotxe acabat d’estrenar 
perquè el mossèn li beneís; que el 8 d’agost de 1958 
hi va tenir lloc el casament de Salvador Dalí i Gala, 
una cerimònia íntima de la qual no es conserva cap 
imatge, ja que el secretari que havia fet les fotografies 
tenia un carret defectuós i en van sortir totes velades. 

En fi, el que us vull recordar en aquest escrit són alguns 
dels grans focs que han amenaçat la Nostra Muntanya. 

El mite de totes les Gavarres cremades no és exclu-
sivament literari ni és una por dels gironins. És una 
realitat. Quan ha quedat en l’oblit, torna. Esperem 
que ara estiguem més preparats i conscienciats que 
en els focs que ens han precedit.

M’estendré, principalment, en un dels abrandaments 
més virulents que ha viscut la Muntanya: fou a finals 
d’agost del 1928. El foc va començar a Santa Pellaia i va 
arribar, d’una banda, a Madremanya, i també a Juià, els 
Àngels i la vall de Sant Daniel. Els més vells de Bordils 
m’han explicat que l’espectacle nocturn era aterridor: 
veien com tota la muntanya estava abrandada de foc 
i que arribaven guspires fins al mateix poble, cosa que 
els va obligar a mullar i posar mantes i saques humides 
als pallers i les pallisses per evitar que s’hi calés foc. 
Per il·lustrar la tragèdia, transcric part del relat «Entre 
flames» (1928), que va publicar Joaquim Ruyra pocs 
dies després de la tragèdia:

[…] Són moltes les propietats destruïdes, entre 
elles les que jo posseïa a Montnegre, on se m’han 
cremat, no sols els boscos, sinó fins i tot el suro 
de la collita d’enguany, el qual tenia estibat prop 
dels meus masos Sàbat i Casagran. Aquestes 
dues cases, situades a la falda del turó de Mont-
negre, que estava abrandat de foc, sembla que 
s’han salvat, bé que no pas íntegrament. Menys 
afortunades han sigut les de dalt del dit turó, les 
quals, juntament amb l’antiga esglesiola que el 
coronava, han sigut destruïdes per les flames. 
Així mateix han sigut destruïdes altres cases 
d’altres indrets i part del Santuari dels Àngels. 
[…] Vaig pujar a Montnegre el dia 30 d’agost, vuit 
dies després del sinistre. En el silenci forçós de la 
tartana, durant la seva lenta marxa, ens venien a 
la memòria els records tràgics de la meva vida: 
guerres, aiguats, borrasques passionals, malalties, 
perillosos viatges marítims… Quina novel·la més 
terrible! Era jo mateix el que havia passat aquelles 
vicissituds? I ara, a les meves velleses, aquell in-
cendi? Quins efectes hauria causat? Quan vaig 
eixir de Montnegre, un mes enrere, totes les ex-
pectatives eren bones. Deixava, davant de les 
cases dels masos, grans estibes de suro pelat 

El santuari dels Àngels als anys trenta. En primer terme s’hi 
pot observar la cisterna que recollia les aigües plujanes
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formant amples i alts muradals de pannes super-
posades; belles pannes, grogues com un or pel 
dessota i de dorsos aspres i escatosos com els 
dels monstres marins. Exhalaven una oloreta 
suau, semblant a la de fulles de rosa seques. Quasi 
recava de vendre-les per un grapat de diners. 
Però, en girar la vista cap a la pomposa selva, 
veia una promesa de renovació per a cada any; 
i la recança s’esvaïa, i un somrís intern oratjava 
el meu cor. Qui m’havia de dir que eren il·lusions 
enganyadores? Com que no tenia notícies de la 
magnitud del sinistre, tot pujant ara camins enllà 
imaginava els seus efectes. […] Doncs bé, la visió 
de la realitat fou molt diferent de la imaginada, i 
més depriment i aclaparadora. […]

A la fotografia a peu de pàgina, feta un any després 
de l’incendi, es veu la muntanya gairebé sense ve-
getació. El camí que es veu és la carretera de Girona, 
inaugurada el 1917.

 No fou el darrer, ja que el 1947 un foc va començar 
a Romanyà i va arribar a la Bisbal. L’incendi del 1968 
va provocar la temença que aquell foc, que feia dies 
que havia començat a Lloret i el massís de l’Ardenya, 
connectés per la costa de l’Alou els dos cantons de 
la carretera de Llagostera i entrés a les Gavarres, la 
qual cosa va estar a punt de passar. Si això hagués 
succeït, de ben segur que hauria esdevingut un foc 
apocalíptic que possiblement hauria destruït les 
Gavarres senceres, des dels Àngels fins a Calonge. 
Sort que, gràcies als bosquetans de la zona, que van 

proposar als bombers, com a última solució, fer uns 
tallafocs, finalment van poder-lo dominar.

O potser molts de vosaltres encara recordeu aquell 
cap de setmana del 16 i 17 de juliol de 1983, quan 
es va produir un foc, sembla que provocat, a la zona 
de Palol d’Onyar i es va escampar cap a Sant Daniel 
i els Àngels i després va girar cap a Celrà. Aquesta 
tragèdia natural va fer que se suspengués la Festa 
Petita de Celrà, ja que el vent portava el fum i el foc 
en direcció a Celrà i feia témer el pitjor. Cal esmentar 
que molts celranencs van participar com a volun-
taris en les operacions d’extinció.

El futur de la nostra muntanya de 
referència

Ara més que mai, per evitar o reduir el risc d’incendis 
descontrolats, cal revisar amb intel·ligència, deixant 
de banda els interessos partidistes, les accions que 
s’estan portant a terme a la zona de la qual parlem i, 
per extensió, a la totalitat del massís de les Gavarres. 
La manca de rendibilitat dels boscos, l’abandonament 
rural, la progressiva aforestació d’antics terrenys agrí-
coles i els impactes reals del canvi climàtic que afec-
taran amb major freqüència el sector forestal (sequeres 
i incendis) són elements de discussió per a l’elaboració 
d’una estratègia integral de gestió per al massís.

Xevi Jou Viola

Els Àngels l’any 1929
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L A  I L · L U S T R A C I Ó E L  B O S C  D E  L E S  E S C U LT U R E S

La Balandina és un racó de bosc pròxim a la font de 
les Escales. En uns quants metres quadrats reposen 
diverses escultures figuratives de pedra, de caire 
oníric.

Aquesta és curiosa. Està sepultada de cintura cap 
avall i té ales fermes però de pes considerable, poc 
lleugeres per volar.

Mariona Miquel

La Balandina
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L’Índia és un país molt gran, bastant caòtic, i 
moure-s’hi és tota una aventura. Curiosament, el 
transport públic és puntual.

Els carrers estan plens de motos i busos que toquen 
el clàxon amb mil tipus de sons estranys i divertits. 
A tot això, hi has de sumar que a les grans ciutats hi 
ha molta pol·lució i respirar es fa difícil. I travessar 
un carrer, també. Soc incapaç d’entendre com no hi 
ha accidents. Tu passes caminant, amb compte, i els 
cotxes simplement t’esquiven, però fa por. Sovint 
ens trobem vaques pels carrers, com si estiguessin 
enmig d’un prat, lliures. Però són al carrer i mengen 
el que troben: tant pot ser que te’n trobis a la porta 
de l’hostal com a l’autopista.

La cultura és brutal. L’hinduisme té una percepció 
molt diferent de la que estem habituats a Europa. Els 
béns materials i l’abundància sembla que no els im-
porten gaire. Tampoc tenen gaire pressa per res. Quan 
són en un embús, sense haver-hi cap mena de norma, 
s’organitzen, toquen el clàxon i avancen al seu ritme, al 
de la gent de l’Índia: tranquils, pacífics, sense cridar ni 

Viatge a l'Índia

R A D I O G R A F I E S M A R T Í  N A V A R R O
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generar conflictes. Això sí, amb la fressa dels clàxons, 
que utilitzen per dir: «Soc aquí i vull passar.»

I el menjar… És el paradís dels vegetarians. Pots provar 
tot tipus de receptes amb sabors espectaculars, que 
no porten gota de carn. I tot picant, molt picant, fins 
al punt que demanes aigua i te’n beus un litre per 
intentar rebaixar la sensació, però te’n llepes els dits 
i tornes a menjar, perquè és boníssim. Encara que 
piqui. Hi ha tres religions importants: els hindús, els 
musulmans i els sikhs. De sikhs, no en veiem gaires. 
Gairebé et diria que n’he vist més a Salt que aquí.

Tot és ple de temples, petits i grans. Alguns tenen 
formes punxegudes i arcs, que recorden l’arquitectura 
àrab, amb molta llum i marbre. Normalment hi deixen 
flors i ofrenes als seus déus. És habitual veure paradetes 
amb flors de color taronja i groc (els colors dels déus).

D’altra banda, tot és brut. Deixen les deixalles api-
lades a les places o a les cantonades dels carrers. En 
alguns llocs he vist dones que les recullen, sembla 
que són les encarregades de netejar. Costa d’identi-
ficar-les, ja que aquí totes van vestides amb espec-
taculars saris de colors llampants i no saps si estan 
treballant o són veïnes que estan escombrant davant 
de casa seva. No tinc clar que hi hagi servei de reco-
llida. Com a norma general, hi ha molta brutícia.

La gent és amable. Tothom t’ajuda sense cap mena 
de prejudici i, a diferència del que ens deia molta 
gent, tinc la sensació de caminar segur i tranquil. 
Però són masclistes i la majoria de vegades, a l’hora 
de parlar, es dirigeixen a mi o al meu amic i no a les 
meves companyes, com si la dona fos invisible o no 
tingués dret a pensar per si mateixa.

La pobresa es fa visible cada dia, d’alguna manera 
o altra. Et trobes gent demanant diners o menjar. A 
les nits, molts dormen als carrers i és dur veure tanta 
diferència. No entenc gaire com funciona això de les 
castes, no sé gaire bé com actuen ni quins privilegis 
tenen per ser d’una o altra casta. Ens queda molt de 
viatge…, ens n’acabarem informant.

Els  carrers són plens de vida, colors i paradetes de 
menjar. Tinc la sensació de viure en el passat, sego  ns 
per on camines sembla que no ha passat el temps i 
a vegades em transporta a la infància. Com sempre, 
no paro de fotografiar tot allò que em captiva, colors, 
ombres, mirades, cares i persones en situacions quo-
tidianes que reflecteixen la bellesa de l’Índia.

Martí Navarro 
Fotògraf
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Era la matinada del dia del Pilar de l’any 1918, dis-
sabte, entre les cinc i les sis, quan un tren especial 
procedent de França en direcció a Barcelona, car-
regat amb unes 500 persones que venien de fer la 
verema al país veí, va xocar, a uns dos-cents metres 
de l’estació de Celrà, amb un altre que traginava 
mercaderies i que feia la maniobra per arraconar-se 
en un vial auxiliar per deixar-lo passar. En aquella 
època tots els ferrocarrils, tant li feia en quina di-
recció anessin, circulaven per una sola via. Quan 
havien de creuar-se amb un altre que venia en di-
recció contrària, els guardaagulles n’apartaven un, 
sovint el que no portava passatge, el desviaven de 
la via principal i el feien aturar i esperar en una de 
doble que hi havia a gairebé totes les estacions. 

Segons les cròniques periodístiques que hem con-
sultat, aquella nit va ser tempestuosa i molt fosca, 
fets que van provocar, juntament amb la forta pluja 
i calamarsa que queia en aquells moments, que el 
maquinista del tren de viatgers no veiés els senyals 
òptics que anunciaven la maniobra del de merca-
deries i que li ordenaven que s’aturés. 

El xoc va provocar un fort impacte a la màquina número 
1111 i els dos primers vagons de fusta del comboi de 
passatgers i a la màquina número 459 del de càrrega. La 
primera només feia sis anys que circulava, ja que s’havia 
entregat a la companyia MZA l’any 1912. Fou fabricada 
per l’empresa alemanya Henschel i, per la potència de 
la seva caldera i la grandària d’estampa, era coneguda 

Un segle de l'accident 
ferroviari de Celrà
El passat 12 d’octubre va fer cent anys que tingué lloc a Celrà un 
dels accidents ferroviaris més greus que hi ha hagut a les nostres 
comarques. Per això, l’efemèride és una bona excusa per donar a 
conèixer als lectors de La Llera aquest succés luctuós

A B A N S  D E  L A  L L E R A F E T S  D E L  1 2  D ’ O C T U B R E  D E  1 9 1 8

Personal i estació de Celrà de l'època de l'accident
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com Mastodonte. En canvi, la del tren 
de mercaderies circulava per la línia 
Barcelona-França des del segle an-
terior, era de tres eixos acoblats i fou 
construïda per la companyia, també 
germànica, Hartmann. 

El paratge esdevingué dantesc: tot 
el terra era moll, encara no havia 
clarejat i els crits de dolor i els gemecs 
dels nombrosos ferits se sentien de 
lluny. Com es pot apreciar a les foto-
grafies del gironí Octavi Unal publi-
cades en la premsa del moment, les 
fustes i les ferramentes destrossades 
es van escampar arreu del terraplè de la via.

Tan bon punt es va produir l’accident, el personal 
que quedava a l’estació celranenca va alertar els tre-
balladors que feien el torn de nit a la fàbrica Pagans, 
situada al costat, i junts van ser els primers a au-
xiliar els accidentats. Gràcies a la ràpida presència 
dels dos metges que exercien al poble, els doctors 
Vidal i Romagós, no es va trigar gaire a practicar les 
cures més urgents als lesionats que ho requerien. 
Més tard també s’hi van desplaçar els facultatius de 
Bordils, el doctor Codina; de Camallera, el doctor 
Sors, i de Girona, els doctors Figueras i Ros. La prin-
cipal tasca dels socorristes acabats d’arribar fou ex-
treure dels vagons aquells que no podien sortir sols 
i els cadàvers dels que moriren a l’acte. 

Mentrestant, s’havia comunicat l’accident al personal 
de l’estació de Girona, que ho feu saber a les autoritats 

provincials. A causa de l’obstrucció 
de la via, el tren que havia de sortir 
de la capital a tres quarts de sis del 
matí va ser suprimit i cap a un quart 
de set en sortí un altre d’especial 
cap a Celrà, amb personal i ma-
terial sanitari i amb operaris de la 
companyia ferroviària perquè nete-
gessin la via, cosa que feren en poc 
més d’una hora.

Aquell fatídic matí arribaren a 
Celrà dos trens especials més, 
que traslladaren a Girona tant els 
il·lesos com els accidentats que 

havien de ser atesos a l’hospital provincial. En un 
d’aquests combois hi anaven el governador civil, el 
senyor Giménez Soler; el magistrat de l’Audiència Pro-
vincial, el senyor Lorente, i personal de la Creu Roja i de 
la Guàrdia Civil. Amb la presència de l’autoritat judicial, 
s’ordenà l’aixecament dels cadàvers i el seu trasllat als 
magatzems de l’estació, on romangueren fins al seu 
enterrament, que tingué lloc la tarda de l’endemà, 13 
d’octubre. 

Els morts i els ferits 

Moriren a l’acte set persones: Narcís Escritx Tremps, de 
46 anys, natural de Manresa, i amb domicili a Barcelona; 
Josep Balaguer Garcia, de 19 anys, i la seva mare, Sebas-
tiana Garcia Roig, de 49 anys, naturals i veïns de Cervera 
del Maestrat (Castelló de la Plana); Joaquim Vargas 

Estat en què quedaren els trens després del xoc
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«Tan bon punt es va 
produir l’accident, 

el personal que 
quedava a l’estació 

celranenca va alertar 
els treballadors que 
feien el torn de nit 
a la fàbrica Pagans, 

situada al costat, 
i junts van ser els 

primers a auxiliar els 
accidentats.»
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Serrano, de 42 anys, natural de Villalgordo del Júcar 
(Albacete); el matrimoni format per Vicenta Agut Boira, 
de 28 anys, i Pasqual Vilallonga Girona, de 29 anys, do-
miciliats al municipi de les Coves de Vinromà (Castelló 
de la Plana), i, finalment, el nen Emili Estruga Adan, de 
3 anys, que vivia al barri de Sants de Barcelona. En tots 
els certificats de defunció, el jutge municipal de Celrà hi 
feu constar el mateix horari de decés, dos quarts i deu 
minuts de sis del matí del 12 d’octubre. 

Els ferits, una vuitantena de diversa consideració, 
es traslladaren ràpidament a l’estació i a la fàbrica 
Pagans, on foren atesos pels sanitaris de la Creu 
Roja i els metges que s’hi desplaçaren. Cap a una 
dotzena resultaren ferits de certa gravetat, i al-
menys tres van morir en dies posteriors a l’Hospital 
de Girona. Foren Maria Prim Pons, de 20 anys i na-
tural d’Algemesí (València); Carmen Vicente, de 62 
anys, i Vicens Granero González, de 60. 

Les autòpsies es van fer dins el magatzem de la ma-
teixa estació i al cadàver de la malaguanyada Sebas-
tiana Garcia li van trobar 2.450 pessetes en bitllets 
del Banc d’Espanya cosits al vestit que portava. Eren 
els sous que havien percebut ella i el seu fill, també 
mort en l’accident, per haver treballat les darreres 
setmanes a les vinyes franceses.

Com a curiositat, cal destacar que cap dels dos maqui-
nistes, Pere Soler i Josep Dolader, va morir, ni tan sols 
resultaren ferits de consideració. Si bé resultaren pata-
quejats en diverses parts del cos, pogueren retornar 
als seus domicilis de Girona el mateix dia del succés. 
Amb la finalitat de prestar declaració en les diligències 
judicials obertes pel cas i depurar les responsabilitats 
penals que poguessin exigir-se, foren detinguts en un 

primer moment el cap d’estació i el maquinista del 
tren de passatgers, que podia haver desobeït el disc 
que assenyalava l’obligatorietat d’aturar el comboi.

L’enterrament

Amb l’assistència dels membres de l’Ajuntament, amb 
l’alcalde Teòfil Mallorquí al capdavant, el governador 
civil, el vicari general de la diòcesi, el president i el fiscal 
de l’Audiència Provincial, el president de la Diputació, 
l’alcalde de Girona i alts càrrecs de la companyia fer-
roviària, MZA, cap a dos quarts de cinc de la tarda del 
diumenge 13 d’octubre, els fèretres portats a pes per 
treballadors de la fàbrica Pagans i escortats per soldats 
d’artilleria i infanteria foren traslladats fins a l’església. 
Els capellans que oficiarien l’enterrament i una secció 
de la Creu Roja amb banda de trompetes i tambors 
obrien el seguici que des de l’estació arribaria fins a la 
plaça Major, després de passar per la carretera de Juià, 
la plaça de l’Ateneu i el carrer Major. Nombrosos celra-
nencs i habitants dels pobles veïns, commocionats pel 
brutal accident, també participaren en el funeral. 

Un cop la cerimònia es donà per acabada, la co-
mitiva es desplaçà fins al cementiri, on, després 
d’unes paraules de condol dites pel vicari general 
del bisbat, els difunts reberen sepultura en uns 
nínxols sufragats per la companyia ferroviària. A 
hores d’ara, encara són ben visibles i fàcils d’iden-
tificar per la làpida commemorativa que els corona 
i pels noms de les persones que hi són enterrades.

Lluís Camps i Sagué
Taller d’Història de Celrà

Arribada dels fèretres a la plaça de l'Església
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La lliga està formada per catorze equips: Blanes, 
Lloret, Palafolls, Malgrat de Mar i Tordera n’hi tenen 
dos i Sant Julià de Ramis, Vilafant, Vidreres i Sant 
Joan de Mollet, un. Carlos Vilert és l’entrenador del 
Jovent de Mollet Club Futbol Sala; Joan Medinyà n’és 
el president i Marc Pairet hi fa les funcions de delegat. 
Dels deu jugadors amb fitxa federativa, només dos 
són de Mollet; la resta venen de Flaçà, Sant Jordi 

La pilota torna a rodar 
al pavelló de Mollet

A B A N S  D E  L A  L L E R A F U T B O L  S A L A

Sant Joan de Mollet ha recuperat el 
futbol sala amb un equip que com-
peteix al grup 1 de la Primera Divisió 
Juvenil

Formació de l'equip de futbol sala de Sant Joan de Mollet la temporada 1995-1996
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Desvalls i Cervià de Ter. L’equip, que té compte a Ins-
tagram (@soc_del_mollet) i juga els seus partits els 
diumenges a les 12 del migdia, es va formar aquest 
estiu i entrena els divendres i alguns dimecres.

L’afició de Sant Joan de Mollet pel futbol sala té 
més de trenta anys. Tot i que fins a 1995 no hi va 
haver cap equip federat, als anys vuitanta es feien 
entrenaments a la plaça, que encara era de terra, i 
partits a la fresca a l’estiu. Carlos Vilert ja era l’ànima 
d’aquell equip en formació. El 1984 es va disputar 
el primer partit, en un torneig a Bordils que es va 
guanyar i del qual es van fer diverses edicions. Joan 
Medinyà recorda que «corríem força amunt i avall. 
Vam jugar alguns tornejos a Verges, vam inaugurar 
el pavelló de Tossa de Mar...» Les condicions sovint 
eren precàries: «A Sant Esteve de Llémena ens vam 
haver de canviar a la rectoria. Vam jugar en una 
pista emblanquida pel gel i ens vam dutxar en un 
local fosc, il·luminat amb una sola bombeta».

Un cop federat, i encara sense pavelló, l’equip va 
arribar a tenir quatre categories (sèniors, júniors, 
infantils i cadets) i, per assegurar-se una font d’in-
gressos, celebrava una quina per Nadal. Medinyà 

apunta que «una de les primeres temporades vam 
ser molt atrevits i ens vam inscriure en una lliga 
que jugaven equips de tot Catalunya. El partit que 
teníem més a prop era el de Tossa de Mar. Fèiem des-
plaçaments amb autocar i teníem força seguidors». 

La història sencera, en un proper número de La Llera.

David Guixeras Olivet

Acte d’un partit de la temporada 1994-1995
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Imatge del partit Sant Joan de Mollet – Malgrat de Mar, 
jugat el diumenge 2 de desembre de 2018.  
Fotografia de David Guixeras
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V E N E R A C I Ó  A  S A N T  F E R M ÍR E P O R T A T G E

Flaçà, 
Pamplona 
i sant 
Fermí
Des de fa segles, Flaçà és l’únic lloc de Catalunya on 
es venera sant Fermí, com a Pamplona. Aquest fet 
ha creat un vincle entre les dues poblacions, que 
comença el 10 de desembre de 1678, quan arriben 
a Flaçà algunes relíquies del sant regalades per 
l’actual capital de Navarra, posteriorment robades, 
al maig de l’any 1827. Com a prova reeixida en 
tenim l’actual ermita situada a la colònia del segle 
XVI, en concret del 1579, com s’indica a la llinda de 
la porta d’entrada, que mereix un article a banda en 
un futur al nivell que li pertoca, com a edifici inclòs 
en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Cata-
lunya. A més de l’ermita, a Flaçà hi tenim una font 
i un camí dedicats a sant Fermí, la seva festa petita, 
que se celebra, com no pot ser d’altra manera, al 
mes de juliol, i que amb un conjunt d’actes durant 
diversos dies s’ha anat consolidant amb èxit al mu-
nicipi. Sant Fermí va ser fill d’un senador romà pagà 
anomenat Ferm de Pamplona, Pompaelo en aquella 
època, al segle III, que quan la ciutat va rebre la visita 
de sant Saturní es va convertir al cristianisme jun-
tament amb la seva família. Va ser el primer bisbe 
de Pamplona i va anar cap a França, concretament 
a la ciutat d’Amiens, de la qual també va ser bisbe i 
on va morir decapitat durant la persecució de l’em-
perador Dioclecià. 

Sant Fermí a Pamplona. Fotografia de Rosa Maria Vilà 
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Tornant a les relíquies de sant Fermí, des de quan 
se n’autoritza el trasllat i el culte públic? Doncs hem 
d’anar fins a l’any 313, quan l’emperador Constantí 
oficialitza la religió cristiana a l’imperi Romà i fa que 
els temples aixecats en honor a diversos màrtirs re-
quereixin el trasllat de les seves restes, en moltes 
ocasions des de les catacumbes. El concili de Trento 
(1545-1563) potencia decisivament el culte al 
dogma de fe de la comunió dels sants, doctrina que 
també afectava les relíquies i les imatges. 

Amb tot aquest context, el senyor José Luis Molins 
Mugueta, de la càtedra de Patrimonio y Arte Na-
varro de la Universitat de Navarra, ens explica, en 
un cicle de conferències titulat Rito y protocolo en 
la fiesta de San Fermín, de l’any 2013, l’inici de tot 
plegat el 1678, quan el religiós franciscà Pere Pau 
Pomeras, vicari a Girona, acabava d’arribar de Terra 
Santa i va rebre l’encàrrec del senyor Joan Batlle de 
Flaçà, de part de la vila de Flaçà i el seu clergat, amb 
aquestes paraules escrites en una crònica: «Como 
fue aver de ir en la ciudad de Pamplona, Cabessa 
del Reyno de Navarra, distante de aquí sien leguas, 
a buscar la reliquia del obispo Glorioso y mártir San 
Fermín, hijo de dicha ciudad de Pamplona y de todo el 
Reyno de Navarra.» 

El 14 de setembre de 1678, Pere Pau Pomeras rep els 
papers i despatxos de mans dels jurats, els obrers i el 
capellà de Flaçà, amb les depeses del viatge pagades 
pel mencionat senyor Joan Batlle. El mateix dia co-

mença el viatge cap a Pamplona i durant el trajecte 
aconsegueix cartes de recomanació i donacions. 
Arriba a la capital de Navarra el dia 26 i presenta els 
despatxos l’endemà al palau del virrei. En un principi 
es va acordar el dia 29 de setembre, Sant Miquel, per 
a l’entrega de la relíquia, però un plet entre la ciutat 
i el clergat local va endarrerir els tràmits 15 dies, fins 
al 15 d’octubre, dia de Santa Teresa. El mateix Pere 
Pau Pomeras ho explica amb aquestes paraules: 
«Saque yo mesmo las Santas Reliquias de su lugar y se 
me entregaron de tres partes que ay, no la más grande 
ni la más pequeña sino la mediana; pusose en un re-
licario de plata mando hazer la ilustre y noble Siudad 
de Pamplona, para que viniera con desensia, y se me 
entrego con grandissima autoridad y devoción; y con 
los despachos que se me entregaron, todo junto. Este 
fue del Señor Vicario General Don Antonio Olivarri, y 
tomándole elme la dio a mi mismo adorar; y puestos 
todos los sircundantes de rodillas; la di adorar a todos; 
y en todo esto di las gracias a todos aquellos señores de 
mi parte y de la noble villa de Flaça y nos fuimos.»

L’inici de les festes de la recepció va ser el dissabte 
10 de desembre, amb l’assistència de 24 cape-
llans, 12 religiosos franciscans i 24 cavallers. Quan 
van passar per Sant Joan de Mollet, una processó 
local es va afegir a la comitiva. Van arribar a Flaçà, 
on hi havia un altar a l’aire lliure molt guarnit on es 
va exhibir la relíquia i es van llegar els despatxos. 
S’explica amb les paraules següents: «Fuimos a la 
iglesia de Flaça bajo de palio; llevaronlo los cavalleros 
nobles con 24 antorjas, con otras muchas luzes con 24 
capas pluviales, yendo yo bajo del palio, como pro-
missor con la Santa reliquia, con mucha música. Y en-
trando a la iglesia se cantaron completas con mucha 
magestad y solemnidad. En acabando las completas 
diose adorar la santa Reliquia a todo el pueblo que fue 
mucho de toda la comarca y de la villa; dando gracias 
a Dios por tan gran beneficio, en darles tan gran Santo 
por patrón; a mas de eso con muchos tiros, coetes y 
luminarias. Finalizaron las fiestas de Flaçà con misa 
solemne y predicación en la mañana del domingo, día 
11, y misa de acción de gracias, en la del lunes 12.»

Com ja hem comentat abans, les relíquies es van 
dipositar a l’ermita de Sant Fermí fins al maig del 
1827. Per tant, es van mantenir a Flaçà durant 
gairebé 150 anys. Com hem pogut veure, l’esdeve-
niment va ser majúscul, tant per a la gent del poble 
com per a la dels voltants. Podem dir que també va 
ser viscut i conegut per la zona de la nostra llera del 
Ter. També podem considerar un fet extraordinari 

Pedra trobada a l’absis antic de l’ermita.  
Fotografia de Josep Pagès
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que dues localitats amb una població tan diferent i 
tan allunyades poguessin entendre’s bé en un tema 
de gran importància per a Pamplona com és el de 
sant Fermí. Un gran exemple d’il·lusió col·lectiva i de 
devoció per un sant que des d’aquest trasllat va ser 
part integrant per sempre de tot un poble. 

Arribats a aquest punt, podem pensar: què va im-
pulsar tota aquesta gent a emprendre aquesta gran 
gesta? Hi trobem una explicació en una memòria del 
1873 titulada Memoria interesante del culto y reliquias 
de San Fermín primer obispo de Pamplona y patrón 
de Navarra, en la qual, en l’apartat dedicat a Flaçà, 
s’explica que no se’n coneix el motiu de la veneració, 
però que de ben segur devia captivar els cors dels 
vilatans. Assegura que, venint de sant Fermí, devia 
ser un extraordinari favor, com els que habitualment 
solia dispensar als seus devots. En la cultura popular 
trobem una explicació que ha quedat com a llegenda 
local i que em permeto explicar. Segons sembla, sant 
Fermí, al seu pas per Flaçà, hi va trobar una sequera 
destacada i, davant la falta d’aigua, la va fer brotar, 
a l’estil de Moisès, amb l’alegria i el reconeixement 
etern de tota la població. 

Com a mostra d’aquest fervor popular i el reconei-
xement que expliquem, i en el marc de la nostra 
cultura, sant Fermí havia de tenir per força els seus 
goigs a Flaçà. Aquestes composicions poètiques de 
caràcter popular s’han cantat des de fa força segles, 
i sense interrupcions, en els actes religiosos impor-
tants, com les misses de festa major, els aplecs o 
les processons. La finalitat sempre ha estat donar 
gràcies pels béns rebuts o bé fer una pregària. Costa 
trobar una parròquia que no n’hagi tingut de propis, 
però depenent dels llocs i les circumstàncies s’han 
conservat o no. En el nostre cas, s’han documentat i 
el mossèn Josep Maria Viñolas Esteve els ha recollit 
en el seu bloc de Goigs i devocions populars. 

Puix al Cel teniu cadira, 
y gozau de goid sens fi: 
socorreu al qui vos crida; 
Bisbe y Martyr Sant Fermí. 

En aquest mon miserable, 
visquereu molt santament: 
sempre foreu favorable
de servir Lomnipotent,
en tot seguint la Doctrina;
queus amostrá Sant Sadorní.  

Puix vos tenen per Patró, 
en aquest lloch de Flassá, 
pregau á Déu quens perdó, 
y quens tinga de s ama,
per la mar temprestuosa
de aquest mon tant rubi.

Ja que vos ab Deu gozau,
de sa gloria sens fi: 
Pregau per los pecadors, 
Bisbe y Martyr Sant Fermí. 

Miquel Terradez Valmaña

Sant Fermí a l’exterior de l’ermita. Fotografia de Josep Pagès

Ermita de Sant Fermí després de missa. Fotografia de Josep Pagès
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A en Daniel li encantava mirar la seva germana 
damunt la moto i veure-la competir. I aquí va néixer 
la seva passió. Amb només tres anys va tenir la seva 
primera moto, però no podia pujar-hi perquè una 
malaltia l’havia deixat molt debilitat. Com que era 
molt petit i encara no podia competir, el seu pare va 
decidir tornar al món de la competició. «Així podia 
pujar al podi amb en Daniel i fer-lo feliç», m’explica. 

L’aventura grossa, però, podem dir que comença 
l’any 2017, quan decideixen provar les Pit Bikes, 
unes motos més petites amb motor de quatre 
temps molt semblants a les de motocròs. L’aventura 
comença anant a França. «Vam anar a un cam-
pionat nocturn molt bèstia: llums, petards i gent 
que pagava per entrar a veure’ls córrer», diu el pare 
emocionat, perquè era una cosa que no s’havien 
trobat mai. Van viatjar més de 800 km per poder 

Daniel Agea, campió 
del món de minibike

F E N T - L A  P E T A R  A M B D A N I E L  A G E A

El celranenc Daniel Agea, de només 
tretze anys, va quedar campió del 
món de minibike aquest estiu passat 
a la població anglesa de Kettering. 
Gràcies al seu pare, David Agea, des 
de ben petit té afició per les motos i 
junts gaudeixen del món del motor

En Daniel Agea damunt del podi amb el títol de campió del món de Pit Bike Cross 2018
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córrer, però d’entrada no els ho 
permetien. Finalment, i per sor-
presa, en Daniel sí que va poder 
córrer, però amb els adults, i ho 
va fer molt bé. Tan bé que aquí 
va començar la seva experiència 
damunt d’una Pit Bike. 

Córrer a França

A França, l’afició per les carreres de Pit Bike és 
molt forta i decideixen buscar on pot córrer en 
Daniel en la categoria de nens, ja que amb adults 
ho havia fet molt bé. Troben la primera carrera a 
Loches, prop de París, i s’embarquen a l’aventura: 
1.000 km, furgoneta de la feina, Pit Bike car-
regada i moltes hores per endavant. Arribats allà, 
però, els faltava la llicència francesa (una llicència 
d’aptitud per saber bé les normes de la carrera, 
etc.) per poder córrer. Malgrat tot, pagant el van 
deixar córrer amb els adults i va quedar tercer. 

Pare i fill volien córrer aquestes carreres franceses 
amb nens de l’edat d’en Daniel, així que van moure 
fils per aconseguir la llicència que els demanaven. 
Gràcies a un vell conegut de Perpinyà d’en David 
van aconseguir-la i així en Daniel va poder co-
mençar a córrer a totes les curses. 

Amb la llicència francesa sota el braç, va plantar-se a 
la primera carrera i ho va guanyar tot. I a les tres se-
güents també. En Daniel va anar per davant de tots 
en totes les carreres i només tenia un rival francès, 
que es va convertir en campió perquè en Daniel no 
va poder anar a una de les carreres. «Allà mateix, a 
la darrera cursa, ens van informar que també existia 
el campionat del món de Pit Bikes», expliquen pare 
i fill. Com que les curses a França havien anat tan 
bé, al mes d’agost van decidir plantar-s’hi. I, més a 
l’aventura que altres vegades, en Daniel va quedar 
tercer del món. En David allà ja es va fixar en tot el 
que havien de treballar i millorar per a l’any següent. 

2018, campió del món

«El 2018 va començar molt bé perquè a Catalunya, amb 
la moto de dos temps, va anar a davant de tot contra 
nens amb pressupostos deu vegades superiors al 

nostre», diu en David. Durant la com-
petició catalana de motocròs, perquè 
aquí en Daniel corre a motocròs, va 
anar sempre entre els primers llocs, 
fins que al final va quedar quart. «Al 
maig del 2018, però, vaig caure en 
un entrenament i em vaig trencar 
els dos braços», explica en Daniel, «i 
alhora començava el compte enrere 
per al campionat del món, al mes 
d’agost». Pel mig hi havia les carreres 

de França, on havia anat pujant a tots els podis. 

La lesió va necessitar operació i recuperació, però 
gràcies al metge de la Federació Catalana de Motoci-
clisme tot va anar una mica més ràpid. A França no va 
poder acabar la competició i es va quedar sense títol, 
però van decidir centrar-se en el mundial. Quedaven 
tres setmanes, en Daniel ja tenia l’alta mèdica i hi 
havia un objectiu. Pare i fill van començar a entrenar 
juntament amb un preparador físic, que durant la 
temporada ja els ajudava, i un saltador de freestyle 
fins al dia abans de marxar cap a Anglaterra.

El mundial se celebrava a la ciutat de Kettering. En 
Daniel va poder estrenar Pit Bike i l’amo de la marca, 
Bucci, els va dir que durant el mundial podien anar 
a la carpa on hi havia el campió del món d’adults. 
Per a ells, tot un privilegi, perquè, malgrat que no 
cobraven res i s’ho pagaven tot, podien estar amb 
un equip oficial durant el mundial.

El campionat del món es divideix en cinc dies d’en-
trenaments i curses. Durant els entraments lliures, en 
Daniel va dominar totes les mànigues i va fer el millor 
temps. El segon dia, en els entrenaments cronome-
trats, va tornar a fer el millor temps. La seva categoria 
era de nens entre 11 i 16 anys i tot pintava molt bé. 
El cap de setmana, dissabte i diumenge, és quan hi 
ha les carreres oficials: dissabte tres i diumenge dues.

«Malgrat que pintaven molta pluja, la primera carrera 
de dissabte la vaig córrer en sec i vaig quedar primer. 
A la segona ja va començar a ploure, les coses no 
van anar gaire bé i vaig quedar segon. A la darrera 
màniga, la pluja continuava essent intensa i altre cop 
vaig quedar segon», explica en Daniel. Tot i així, el 
primer dia de curses en Daniel va acabar líder. 

La decisió final, però, era el diumenge. Va ploure tota 
la nit, m’expliquen, però quan va començar a clarejar 
en David va despertar en Daniel i se’l va emportar a 

«El 2018 va començar 
molt bé perquè a 

Catalunya, amb la moto 
de dos temps, va anar 
a davant de tot contra 

nens amb pressupostos 
deu vegades superiors 

al nostre»
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estudiar el circuit. Tot i que tenien l’esperança que la 
cursa s’anul·lés per la quantitat de pluja que queia, no 
va ser així i els va tocar córrer amb molt de fang, una 
situació a la qual no estaven acostumats. El xiulet de 
sortida va sonar, en Daniel des del primer moment va 
anar primer i va acabar la primera carrera al capdavant.

El final s’acostava i el primer lloc, també. En Daniel 
només necessitava creuar la meta per proclamar-se 
campió del món de Pit Bike Cross. La tàctica era que-
dar-se pel mig de la cursa i entrar tranquil·lament a 
meta, però no va ser tan fàcil: la moto es va aturar a la 
darrera volta i no s’engegava. «Com que plovia molt, 
van treure la bandera de moll i els pares o mecànics 
teníem permís per entrar al circuit», explica en David. 
«La moto no s’engegava perquè havia entrat aigua al 
carburador. Quan vam aconseguir engegar-la, només 
quedava una pujada i una corba, però la moto es va 
tornar a parar i allà ja no s’engegava.» Desesperats, 
emocionats i nerviosos, pare i fill van decidir em-
pènyer la moto fins a la meta i entrar, però el temps 
corria i, si el marcador es posava a 0, en Daniel ja no 
seria campió del món. Van entrar, però es pensaven 
que no havien guanyat. «La moto s’aguantava sola 
de tant de fang», expliquen, i riuen de la situació. 

Tristos per no haver aconseguit creuar la meta 
abans, van decidir marxar i no recollir el segon 
premi. La pluja i el fang els havien fet una mala 
passada. Però, de camí a la furgoneta per recollir les 
coses, un munt de gent els va començar a cridar: 

«Congratulations!». En Daniel havia estat el desè a 
creuar la meta i era campió del món de Pit Bikes. 

Així que la victòria va arribar de manera inesperada, 
però molt treballada. Van tornar a Celrà amb el títol 
de campió del món sota el braç, i això no es pot dir 
cada dia. Acabat el mundial, van aturar-se a França 
a córrer la darrera cursa que els quedava, i en Daniel 
va quedar segon del país. 

En Daniel i en David continuen apostant per guanyar 
altre cop el mundial el proper 2019, a Escòcia, però 
em confirmen que aquí no hi ha ajudes econò-
miques i costa espavilar-se. No han parat d’entrenar, 
però sense deixar de banda la vida real dels estudis i 
la feina. Ara, amb moto nova, de 125cc, entrena els 
caps de setmana al circuit que tenen i la intenció 
és poder córrer al campionat francès, i també estan 
intentant poder córrer al campionat anglès, perquè 
allà van quedar fascinats amb en Daniel. De moment, 
però, encara no ho saben del cert. 

Veig en el pare i el fill una complicitat espectacular, 
passió, respecte i moltes ganes de seguir amb 
aquest projecte. Els veig il·lusió i estan contents 
dels resultats obtinguts fins ara: córrer per primera 
vegada el mundial de Pit Bike Cross lluny de casa i 
quedar segon; córrer per segona vegada el mundial 
de Pit Bike Cross encara més lluny de casa, enfangats 
fins als ulls, i quedar primers. No tothom ho pot dir.

Lia Pou Brugué
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És un edifici que crida l’atenció al bell mig de la tran-
sitada carretera de Palamós de Celrà. Concretament 
al número 56. Pintat ben blanc, amb llums de neó de 
color groc que sobresurten del balcó del primer pis i 
tres grans obertures a la planta baixa, que permeten 
als passavolants encuriosits i als que es dirigeixen cap 
a les segones residències de l’Empordà esbrinar què hi 
ha a dins: la Carnisseria Germans Soler.

En Josep i en Carles, fills d’una família del gremi, Josep 
Soler i Hermínia Fàbregas, de Bordils, la van obrir el 
1994. Aleshores, aquella casa construïda fa prop de 
cent anys passava més aviat desapercebuda. Fins que 
van decidir posar-se en contacte amb l’arquitecte ba-
nyolí Pau Sarquella (1986) i reformar-la. N’estan satisfets: 
el seu disseny ha guanyat diversos reconeixements, 
també internacionals, com el premi Das Erste Haus: 
Bauwelt Preis 2015 de Munic, que lliura la revista ale-
manya Bauwelt a les millors obres de joves arquitectes. 

El mateix 2015, Sarquella en va guanyar dos més: el 
Premi Arquia de la Fundació Arquia, de la Caixa d’Ar-
quitectes, i el Premi AJAC, de l’Associació de Joves Ar-

Una carnisseria 
d'anunci
La botiga dels germans Soler de 
Celrà, reformada per l’arquitecte 
Pau Sarquella el 2014, ha guanyat 
nombrosos premis internacionals. I 
aquest any s’hi ha rodat un anunci 
d’embotits

C A S E S  S I N G U L A R S L A  B O T I G A  D E L S  G E R M A N S  S O L E R

Interior de la carnisseria. Fotografia de Martí Navarro
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quitectes de Catalunya, en la categoria d’interiorisme. 
A banda, va quedar finalista dels Premis Foment de 
les Arts i del Disseny (FAD), d’àmbit estatal. «Tot el que 
toca en Pau és or, com el Centre Cívic de Palafrugell», 
valora en Carles, que regenta la botiga del poble amb 
la seva dona, la Glòria Diumé.. En Josep porta la de 
Bordils, situada davant de la pastisseria Can Xapa, del 
germà de la seva mare, Esteve Fàbregas. 

I poca broma: aquest any s’hi ha rodat un anunci d’em-
botits d’una empresa de la demarcació. Més d’una 
persona, avui, es pot sorprendre de veure la carnisseria 
del poble al televisor de casa seva. En Carles detalla 
com els van fer la proposta: «Dues sòcies d’una em-
presa de publicitat de Barcelona van venir un dia. Una 
ja havia vingut una vegada a comprar, però nosaltres 
no la coneixíem. Es presenten i diuen que no cal anar 
enlloc més, perquè buscaven una casa blanca així.»

Antiga farmàcia de Celrà

Abans que els dos germans prenguessin les regnes de 
l’establiment, fa vint-i-cinc anys, hi havia hagut la Carnis-
seria Lluís, d’un oncle seu, i molt, molt abans encara, la 
farmàcia de Celrà. «La farmàcia era molt maca, entraves 
per aquí, hi havia el despatx i la farmàcia amb pots de 
vidre i de ceràmica, que ara valdrien una fortuna, i plena 
de receptes», descriu en Carles. I continua recordant 
com en va quedar, d’impressionat, la primera vegada 
que va trepitjar la casa: «Pujaves al pis de dalt per unes 
escales majestuoses i semblava un saló de ball.»

L’espai de la planta baixa, fins al 2014, estava dividit 
en dues parts. I, a banda de la carnisseria, al local del 
costat s’hi havia obert, durant una temporada, una lli-
breria. I també una botiga de moters, amb banderes 
nord-americanes i caçadores de cuir a l’aparador que 
tampoc passaven gens desapercebudes. 

«Un treball d’arqueologia»

D’aquesta manera, Pau Sarquella i la seva col·laboradora 
Carmen Torres justifiquen, en les memòries del projecte, 
la seva intervenció: «Tot comença com un treball d’ar-
queologia: tombar parets, desenterrar paviments, des-
tapiar finestres, rascar murs. Descobrir voltes i netejar 
històries per tornar a l’estat primigeni de l’espai.»

Han aconseguit, així, convertir l’espai en un lloc diàfan 
i ampli, recuperant el sostre, més elevat. Dit amb pa-
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L’edifici abans de la reforma de l’arquitecte Pau Sarquella 
el 2014

Detalls de l’interior de l’establiment.  
Fotografia de Martí Navarro

En Josep Soler, la Glòria Diumé i en Carles Soler.  
Fotografia de Martí Navarro 
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raules seves: «Jugant amb remi-
niscències nòrdiques, els acabats 
es realitzen amb fusta de pi per 
atorgar-hi calidesa i confort.» 
I han deixat al descobert les 
antigues rajoles hidràuliques, de 
colors prou vius, que contrasten 
amb el blanc imperant. Tot i això, 
al principi van topar amb entre-
bancs per mantenir les rajoles 
que hi havia en temps de la far-
màcia: «El terra sabíem que hi era, però estava enterrat. 
Quan vam fer les obres, no ens deixaven posar-lo: és 
hidràulic i, com a carnisseria, no t’ho deixen fer. Si et 
cau una gota de sang, no pots fregar-lo amb lleixiu.»

L’arquitecte també va reformar les altres dues plantes 
de l’edifici i l’exterior de la casa en concordança amb 
l’interior de la botiga. El blanc n’és el gran protago-
nista, i el gris ocupa una part de la façana principal i 
una altra de lateral, on hi ha el pàrquing del negoci i 
on hi ha dibuixada, de manera discreta i a tall de publi-
citat, la silueta d’un animal. 

Mantenir les arrels

Els germans Soler reivindiquen 
d’on venen. Tenen penjada una fo-
tografia en blanc i negre a la paret: 
d’un dia que el seu pare va anar a 
fer la matança del porc al castell de 
Medinyà. Una tradició ja perduda. 
En Carles, que va rebre el diploma 
de Mestre Artesà Alimentari de 

la Generalitat de Catalunya el 2016, parla de com ha 
canviat l’ofici: «Ara els carnissers ja no són carnissers. Un 
carnisser era el meu pare, que anava a comprar el ramat, 
el tractava amb el pastor i llavors veníem els animals i 
en fèiem les botifarres. Ara fem moltes hamburgueses 
i coses, però hi ha qui no sap tallar un animal.» Els seus 
pares, en Josep i l’Hermínia, van començar a treballar en 
aquest món de ben joves. Segons rememora en Carles, 
es van conèixer a la fàbrica d’embotits Can Baró de 
Cervià de Ter, en aquella època en què, per anar-hi des 
de Bordils, la gent creuava el riu amb una barca.

Mar Camps i Mora
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Façana exterior de la carnisseria Soler. Fotografia de Joan Guillamat

«Abans que els dos 
germans prenguessin les 
regnes de l’establiment, 

fa vint-i-cinc anys, hi havia 
hagut la Carnisseria Lluís, 

d’un oncle seu, i molt, 
molt abans encara, la 

farmàcia de Celrà.»
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La idea va sorgir en una reunió de la comissió d’ajuda 
a refugiats del seu institut, de la qual aquests alumnes 
formen part. La comissió es va fundar a partir d’un 
taller que es va organitzar la Diada del curs 2016-2017, 
en què dues persones refugiades residents a Espanya, 
una de Costa d’Ivori i una altra de Síria, els van ex-
plicar la seva experiència en haver hagut de fugir del 
seu país. Els testimonis els van impactar tant que van 
decidir que no podien quedar-se de braços plegats i 
que havien de col·laborar amb els refugiats d’alguna 
manera. A partir d’aquí, juntament amb altres pro-
fessors, van crear la comissió, i des d’aquell dia els seus 
membres es reuneixen cada dimarts al segon pati.

En els quasi dos anys de vida que té aquest grup 
han fet moltes accions a favor de les persones en 
busca de refugi: venda de bosses i llibres (per Sant 
Jordi), exposicions informatives o xerrades per a 
tots els cursos. Així doncs, els seus objectius són 
donar visibilitat a aquest fenomen, desmuntar pre-
judicis i, a més, fer aportacions econòmiques.

De l’aula a la frontera
Aquest 2018 ha estat un any que 
ha marcat un abans i un després en 
la vida d’onze alumnes de l’Institut 
de Celrà. L’Alexandra Rusu, la Paula 
Garcia, l’Ariadna Muntada, en Da-
vid Madrenas, l’Avril Fortià, la Paula 
Soler, la Irina Gay, l’Arnau Chicano, 
la Rita Roca, la Irene Tauste i la Laia 
Masfarré, acompanyats per la Maite 
Irazola i dos professors, en Miquel 
Güell i en Lluís Camps, van anar a la 
ciutat autònoma de Ceuta per conèi-
xer en primera persona la realitat del 
fenomen migratori que actualment 
es viu a la frontera sud d’Europa

L A  C O M I S S I Ó  S O L I D À R I A  D E  L’ I N S T I T U T  D E  C E L R ÀR E P O R T A T G E

Visita a la frontera de Benzú, al nord de Ceuta



49

La idea de fer el viatge a Ceuta va sorgir dels ma-
teixos alumnes. Ells van proposar a la comissió fer 
un viatge a un camp de refugiats de Grècia, però 
la idea era desorbitada, ja que econòmicament el 
transport sortia molt car i, a més, no era necessari 
anar a l’altra punta d’Europa quan al sud del nostre 
país hi havia un problema similar, o pitjor. En aquest 
punt, el professor Miquel Güell els va explicar que 
ell havia estat a Ceuta l’estiu anterior col·laborant 
amb una associació anomenada Elín. Uns mesos 
més tard, una de les persones que dirigeix l’asso-
ciació, la Paula Domingo, va anar a l’institut per ex-
plicar-los què és i què fan a Elín. Això els va acabar 
de convèncer per realitzar el viatge.

Així doncs, després de les vacances d’estiu van po-
sar-se mans a la feina i durant el curs 2017-2018 un 
grup d’onze alumnes de Batxillerat va començar a 
preparar aquesta experiència durant els descansos 
o a les tardes.

Primer, per no anar-hi sense cap coneixement, van 
investigar per grups aspectes teòrics de la immi-
gració. El camí a Europa, les causes de la immigració, 
la frontera i l’estada a Ceuta… Posteriorment, ho 
van exposar als companys, per tenir tots la mateixa 
informació. Mentrestant, també van organitzar la 
logística del viatge: la planificació de les activitats, 
la compra dels bitllets d’avió, els àpats, etc.

Després d’uns mesos de feina intensa, va arribar 
el dia. El 8 de febrer es van llevar molt d’hora per 
anar a l’aeroport de Barcelona. A les set del matí van 
agafar un avió amb destinació a Tànger, al Marroc. 
Un cop van aterrar, es van dirigir a Ceuta en taxi i 
en bus. A la frontera espanyola hi van viure un dels 
moments més durs de tot el viatge. Ells, en tenir un 
passaport europeu, no van haver de fer cap cua i 
van passar per davant d’un centenar de persones 
que havien estat tota la nit esperant per creuar. 
Això els va fer sentir molt malament, ja que, a més, 
estava plovent i feia molt mal dia. Quan ja van ser 
a la ciutat, es van dirigir al local de l’associació Elín, 
situat en una petita casa al centre de la ciutat, on els 
esperaven les tres responsables principals: la Paula, 
la Cande i la Teo. 

A la tarda van poder posar cara, per fi, a tots els im-
migrants. N’hi havia molts, quasi no cabien a la sala. 
Per trencar el gel, van dedicar tota la tarda a presen-
tar-se i conèixer-se. 

Visita a la platja de Tarajal, la frontera del sud de Ceuta

Alumnes i professors al bus de Tànger a Ceuta
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L’endemà van anar a visitar la frontera del nord, a la 
població de Benzú, i el CETI, el lloc on s’allotgen els 
immigrants durant la seva estada a Ceuta. Després 
de dinar van fer un debat musical, en què cadascú 
ensenyava cançons típiques o populars del seu país. 
Els de Celrà els van posar, entre d’altres, «Obriu les 
portes», de Txarango. Per acabar, van ballar tots 
junts «Madre Tierra», de Chayanne. Els alumnes 
diuen que va ser un dels moments més divertits i 
emotius de l’experiència. 

El dissabte es van despertar aviat per anar a veure 
la frontera del sud, situada a la platja del Tarajal. 
Allà, l’any 2014, hi van morir una gran quantitat 
d’immigrants en ser atacats per la policia, i per 
aquest motiu van decidir fer-hi un minut de silenci. 
Després van fer una tertúlia amb voluntaris d’Elín 
per compartir experiències i opinions. A la tarda, 
per poder-se acomiadar, van quedar a la platja de 
Benítez per fer jocs i berenar. El comiat va ser molt 
complicat: els va costar molt dir adeu a aquelles 
persones que en dos dies els havien donat tantes i 
tantes lliçons. Molts van plorar: alguns per tristesa, i 
altres per indignació en pensar com pot arribar a ser 
la vida d’injusta. Alguns ho tenen tot i es queixen; 
altres no tenen res i són feliços. 

Un cop van tornar a la rutina es van reunir de nou 
per decidir què farien a partir de llavors. Van sorgir 
moltes idees, algunes es van descartar i altres van 
tirar endavant. Des d’aquell moment han fet de-
senes de xerrades, tant al seu propi institut com 
en altres de la comarca (al Montilivi i l’Ermessenda 
de Girona, al de Vilablareix, a l’Aulet de Celrà i a un 
centre d’atenció a discapacitats d’Olot), i han produït 
el documental De l’aula a la frontera, que relata tota 
l’experiència d’inici a fi. Aquesta producció va ser 
presentada en exclusiva a l’Ateneu de Celrà en un 
esdeveniment molt multitudinari, cosa que ningú 
s’esperava. El vídeo, que està penjat a YouTube, està 
a punt d’arribar a les sis-centes visualitzacions. 

A la comissió van seguir amb els projectes que ja 
tenien engegats abans del viatge. El seu missatge 
va arribar tan lluny que fins i tot el va rebre Oriol 
Amorós, el secretari d’Igualtat, Migracions i Ciu-
tadania de la Generalitat de Catalunya, que els va 
visitar a final de curs i va explicar als alumnes de 
Batxillerat la seva feina i com es gestiona tot aquest 
fenomen a la nostra comunitat. 

David Madrenas
Membre de la Comissió per a les persones refugiades 

de l’Institut de Celrà
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Comiat a la platja de Benítez l’últim dia, alumnes de l’Institut de Celrà i els joves de l’associació Elín
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Com a mínim 640 persones migrants menors de 18 
anys han mort al mar Mediterrani des de l’any 2014, 
segons xifres facilitades per l’organització Save the 
Children en el tercer aniversari de la mort d’Aylan 
Kurdi, el nen sirià de tres anys trobat mort a la costa de 
Turquia. Sis-centes quaranta. Número gebrador que ja 
no ens glaça en llegir-lo. La trivialització del dolor aliè i 
la repetició macabra dels esdeveniments més tràgics 
com a estratègia de màrqueting digital ens han conduït 
fins aquí: la banalització absoluta de l’horror. I és terri-
blement difícil trencar amb la inèrcia de la indiferència, 
posar rostre a les víctimes i sentir i comprendre que les 
notícies amb què diàriament esmorzem no són només 
un fet digital, sinó una situació real. 

Enmig del cinisme criminal de la política migratòria 
d’una UE en fallida ètica, un grup de professors/es 
i alumnes de l’Institut de Celrà es van sentir inter-
pel·lats i van decidir endinsar-se en un projecte que 
els portaria a conèixer la realitat de persones que 
fugen de l’horror de la guerra i de la misèria. Van 
visitar, primer, l’associació Elín, a Ceuta, amb la in-
tenció de conèixer de primera mà la situació que es 
viu a la frontera sud d’Europa, i gràcies a aquesta 
experiència van poder elaborar el reportatge De 
l’aula a la frontera, que han compartit a diversos ins-
tituts de Catalunya amb la intenció de sensibilitzar 
l’alumnat sobre les dificultats del procés migratori. 

Els joves que hi van anar diuen que van tornar de 
Ceuta amb algunes certeses, però també amb 
moltes preguntes. De les 4.500 persones que es 
van comprometre a acollir, quantes es troben entre 
nosaltres? Què se’n fa dels joves migrants (menors 
estrangers no acompanyats) que arriben a ter-
ritori català? D’aquesta curiositat neix el contacte 
entre l’Institut de Celrà i el Centre d’Acollida Oikia 
(Girona), un recurs educatiu residencial on viuen 
joves d’entre 12 i 18 anys i que té per objecte l’aco-
llida transitòria i urgent de joves que es troben en 
una situació de risc, que comporta la necessitat de 
separar-los del seu context familiar i/o social. Actu-
alment, una part important de la població que re-
sideix en aquest centre són menors estrangers no 
acompanyats (MENA). 

A finals de juny, una quinzena de joves i professors 
de l’Institut de Celrà implicats en el projecte van vi-
sitar el Centre d’Acollida Oikia, on van poder com-
partir l’experiència viscuda a Ceuta i les diferents 
històries vitals que els joves exposaven en relació 
al mateix procés migratori. Van parlar (molt), van 
compartir incerteses, van esmorzar, van jugar a 
voleibol, van riure plegats i van coincidir que l’ex-
periència havia sigut molt enriquidora i que podria 
anar més enllà. Les sinergies creades entre tots ells 
i les complicitats teixides en aquell espai de temps 
desmuntaven tòpics fraudulents sobre immigració i 
ajudaven a construir altres realitats possibles. 

De Ceuta a Girona, a vegades ens costa més acos-
tar-nos al que tenim a prop de casa, als companys de 
l’institut que venen també de lluny, als joves tutelats 
que passegen per Girona i que tenen unes ganes im-
menses de parlar amb nois i noies catalans, de com-
partir experiències. De Ceuta a Girona, acostant-se a 
la realitat per no allunyar-se del sofriment aliè.

I acabem com hem començat. Sis-centes quaranta 
vides no viscudes i la certesa colpidora de saber que 
no hi ha res més mesquí que el sofriment evitable. 
Deia Eduardo Galeano que «gente pequeña, en lu-
gares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede 
cambiar el mundo». Els joves de l’Institut de Celrà 
ens recorden com n’és, de necessari, desobeir la in-
diferència.

Mar Masfarré
Educadora social

Conèixer-se
TROBADA ENTRE L’INSTITUT DE CELRÀ I EL CENTRE D’ACOLLIDA OIKIA



52

P E N S A M E N T S

Aquest país té una cançó que mai deixa de com-
moure’m i que vaig sentir cantar per l’Orfeó de 
Sabadell cada any per Sant Esteve durant tota la 
meva infància, encara en els anys ignominiosos 
de la dictadura. Ignoro què va fer que amb tan 
pocs anys ja em quedés a dins el significat 
profund de la paraula immigrant. Malauradament, 
el món segueix vivint aquest 
fet d’una manera continuada. I, 
molt malauradament, molts in-
dividus, perquè no són persones, 
veuen malament aquest fet, i fins 
i tot el menyspreen obertament. 
Doncs cal dir clar, i ben fort, que 
ningú marxa de la seva terra per 
plaer, sinó obligat i trist, i que 
tothom té dret a una nova opor-
tunitat. La majoria de pobles 
del món s’han fet amb emigra-
cions, i hi ha països sencers, 
com els Estats Units i bona part 
de l’Amèrica del Sud, Austràlia 
i moltes zones d’Europa que els 
han fet emigrants. Itàlia mateix, 
i especialment Sicília, han vist passar tota mena 
de pobles, igual que Catalunya: ibers aquí, i allà 
etruscs, i aquí i allà fenicis, grecs, cartaginesos, 
romans, visigots, àrabs, jueus, catalans, caste-
llans, anglesos, nord-americans i ara subsaha-
rians, sirians i orientals de tota mena han passat 
amunt i avall d’aquest nostre Mediterrani. 

És absurd parlar malament de la immigració. Tothom, 
si rasca una mica, té un avantpassat nascut lluny de la 
terra on ara viu. Anar-hi en contra és només un refugi 
dels estults, és a dir, dels que no volen veure la realitat 
i es defensen amb arguments purament egoistes. 
Els europeus han poblat mig món, i en molts casos 
només per portar el mal i la desgràcia allà on anaven. 
Ja a l’edat mitjana, en època de Jaume I, els catalans 
traficaven amb esclaus del nord d’Àfrica, i durant el 
segle XIX belgues, francesos, holandesos, anglesos i 
alemanys van fer i desfer per tot el continent africà 
només per al seu profit, igual que s’ha fet amb tots 
els països àrabs, del Marroc a l’Afganistan, deixant-los 

sempre només guerres i fam. El gran desordre civil de 
totes aquestes zones es deu en gran part a la colo-
nització europea, i encara ara es manté a causa dels 
interessos comercials, afavorint dictadures només 
pel nostre interès. 

Si fóssim intel·ligents, entendríem que ens són un 
bé. La majoria dels que venen són 
joves i forts, i valents, car, si no, 
no haurien marxat de casa seva. 
La nostra natalitat és baixa, i ells 
porten mà d’obra i fills. El temor 
que ens prenguin la feina, que 
abusin de les nostres ajudes so-
cials i que ens malmetin la cultura 
imposant-nos la seva són tres de 
les fal·làcies en què es basen els 
que blasmen aquest fet. No ens 
prenen la feina, perquè, si no en 
troben, marxen. No abusen de 
les ajudes, reben les que calen, i 
encara poques, perquè el nostre 
sistema no dona per a molt. I no 
ens fan malbé la cultura, car la ma-

joria en dues o tres generacions s’integren, excepte 
una minoria per motius religiosos, però això ha 
passat sempre. Encara a Egipte i en llocs d’Àsia hi ha 
minories cristianes, nascudes fa centenars d’anys. 

I, en qualsevol cas, resistir-s’hi és inútil. Venen de llocs 
molt pitjors. Si són escòria, ho són en bona part per 
culpa de la nostra riquesa. La globalització és preci-
sament un gran moviment de tot. Els bàrbars, al revés 
del que diu Kavafis en el seu famós poema, arriben 
sempre. I, si volem realment que es quedin a la seva 
terra, tota la política dels països rics ha de canviar com 
un mitjó. I si llavors el preu del nostre mòbil es quintu-
plica, no ens queixem: perquè ells no siguin uns des-
graciats a casa seva, nosaltres ens hem de menjar la 
nostra prepotència. Però, pel que es veu últimament, 
entre els rics, com és natural, és ple de males persones. 
I de por… de gent que es mor de gana!

Josep Maria Uyà 
Professor de secundària a l’Institut de Celrà i escriptor

L'im-e-migrant

J O S E P  M A R I A  U YÀ

«Els europeus han 
poblat mig món, i en 
molts casos només 
per portar el mal i 

la desgràcia allà on 
anaven.»
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El camí Fondo

F R A N C E S C  P R AT  I  F I G U E R A S

El tram del carrer dels Germans Sàbat de Celrà 
que va des de la travessera del Pou Vilà fins a la 
carretera de Juià, durant la nostra infància fou el 
camí Fondo. Aleshores baixava, ombrívol, entre 
dos marges alts, molt plens de vegetació. El de 
l’est tenia dos corriols que, enmig d’alzines cen-
tenàries de troncs rugosos i roques amb líquens, 
facilitaven pujar on avui hi ha l’escola de l’Aulet, 
que aleshores era el camp de can Cornellà, eteri, 
lluminós, ple de flors boscanes i papallones. Tot 
el camí, per on baixava algun carro molt de tant 
en tant i molta aigua si havia plogut, era un espai 
idoni per despertar la imaginació de qualsevol 
nen desvagat. A principis d’octubre hi anàvem a 
buscar esparguleres i en fèiem un manyoc espès 
que posàvem, ben pitjat amb uns rierencs, a 
l’entorn del forat on s’articulava l’aixeta del bocoi. 
Així, un cop feta l’ebullició del most, el vi novell 
rajava colat i net. 

A l’inici de la Guerra Civil fou assassinat a Girona 
el pare dels germans Josep Maria, Lluís, Carles i 
Pilar Sàbat i Arnau. Els tres germans, desesperats 
per aquest horror, com molts altres joves catalans, 
passaren a l’Espanya nacional, concretament a 
Pamplona. Fou en aquesta ciutat on, al gener del 
1937, constituïren el terç de Requetès de la Mare 
de Déu de Montserrat. El 24 d’agost, els cent vui-
tanta-dos homes de setze a seixanta-cinc anys 
que formaven el batalló s’enfrontaven, armats 
amb una baioneta i molt poca munició, a un 
exèrcit de vuit mil a deu mil homes, tretze tancs, 
metralladores, aviació i cavalleria. El 3 d’agost el 
comandant del Requetès, Enrique Monteys, fou 
substituït pel capità Fenollera, i aquest, divuit dies 
després, el 21 d’agost, per Francisco Roca Llopis, 
originari de Peníscola, que morí, junt amb altres 
combatents, en una última sortida sense mu-
nició, a baioneta calada, el 25 d’agost, ja resistint 
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sense cap possibilitat al Monte 
Calvario de Codo.1 Dels cent vui-
tanta-dos homes que formaven 
el terç, en moriren cent quaran-
ta-sis, tres dels quals foren els 
germans Sàbat. Aquesta batalla, 
sovint considerada heroica des 
del bàndol franquista, a qual-
sevol que l’analitza humanament 
li planteja moltes preguntes:

– Si Franco no s’hagués rebel·lat, 
haurien estat tantes i tan dolo-
roses les morts que va patir la 
família Sàbat?

– Per què canviaren el cap del terç de la Mare de 
Déu de Montserrat tantes vegades i l’última dos 
dies abans de l’enfrontament? 

– I, per últim, tenint en compte que la batalla 
de Codo (24 d’agost de 1937) és l’inici de la de 
Belchite (situat a 5,60 km de Codo) i de l’ofensiva 
de l’exèrcit republicà sobre Saragossa (situada a 
50 km per carretera) i que aquesta bossa de resis-
tència de Belchite, ben organitzada i armada, 
va poder aguantar fins al 6 de setembre, ens 
podem preguntar: els alts directius dels naci-
onals, ja unificats en la FET, que donaven les 
ordres, segurs com estaven que destinaven a la 
mort gairebé tots els seus soldats mal equipats 
de Codo, haurien fet el mateix si no haguessin 
estat catalans i requetès? I un matís: en el supòsit 
que fossin els mateixos homes del terç els que 
de cap manera volguessin lluitar al costat dels 
franquistes i falangistes amb els quals els havien 
fusionat obligatòriament, per què els soldats de 
Belchite i Saragossa estaven tan ben armats i els 
del terç no tenien amb què defensar-se? L’Hilari 
Raguer, monjo de Montserrat, savi i historiador 
molt ben informat, en el seu article del 19 d’agost 
a La Vanguardia «Requetès a Montserrat» insisteix 
en la seva idea, ja apuntada el 1976 i compartida 
per Paul Preston en el seu llibre Las tres Españas 

1 Com que vivim en una societat força donada a anàlisis apriorístiques 
i fàcils, m’agradaria afegir que l’ofensiva de l’exèrcit republicà sobre 
Saragossa del 1937, de la qual foren avançades les de Codo i Belchite i que 
els republicans van perdre, va ser dirigida fonamentalment per agents 
soviètics, encara molt mal preparats militarment perquè Stalin, un dels 
dictadors més paranoics de la història, havia acusat els generals rojos ben 
entrenats de trotskistes i els havia fet afusellar. La batalla de Codo és una 
mostra de la manera d’actuar sense cap empatia cap als mateixos soldats 
que va tenir Franco i, durant la Segona Guerra Mundial, Stalin.

del 36 (Plaza & Janés, Barcelona, 
1998), que existí el que anomena 
«tercera Espanya», que, a més de 
no voler l’alçament ni la Guerra, 
«Franco els va fer servir de carn 
de canó, a Codo i sobretot ara 
farà 80 anys, a l’Ebre». I afegeix 
que el 1936 «… joves catòlics 
a Catalunya eren caçats com 
conills. Certament que no ho 
havien triat». És clar que també 
formen part d’aquesta «tercera 
Espanya» molts dels joves de la 
quinta del biberó que anaven a 
l’Ebre quan Negrín ja fugia cap a 

França i cridava «resistid, resistid!», sabent que la 
Guerra estava ja ben perduda.

Quan érem nens havíem passat tardes a can Sàbat. 
En Ramon, capaç de trobar murgueles i tòfones 
pels Aulets, i la Martina, a qui era un plaer sentir 
amb les seves cançons i contes, eren els masovers 
i els pares de la nostra veïna Maria. A l’estiu hi pas-
saven temporades els propietaris, la família de la 
Pilar Sàbat, germana dels nois que havien mort 
a Codo. La Maria ha estat la meva mestra en el 
món de les herbes i plantes. Per a ella eren éssers 
vius que oferien solucions a problemes de salut i 
també servien per fer ratafia o per adobar qual-
sevol tipus de guisat. De gran, no volia anar mai al 
metge i es curava amb herbes. Poc després de la 
seva mort vaig visitar una exposició sobre plantes 
medicinals al Museu d’Història de Girona i, veient 
com n’eren, de fonamentals, les quantitats i les pro-
porcions per a cada tipus de cura, vaig entendre 
amb quines dosis es devia treure el dolor. Havia 
aguantat reumes, un càncer terminal i el que fos 
amb els seus remeis. La mare, en veure que feia 
dos dies que no sortia de casa seva, va avisar els 
seus familiars i la trobaren completament perduda, 
al llit, sense gens d’esma. Una de les visites que la 
Maria havia rebut els últims anys de la seva vida i 
l’havia fet més feliç fou la d’unes monges africanes, 
de les missioneres dels Pares Blancs, també capaces 
de curar-ho tot amb herbes. Els ensenyà amb orgull 
els racons divins que ara formen part del carrer dels 
Germans Sàbat, aleshores plens de melissa, alfà-
brega, poniol, malves, hisop, sàlvia i els altres milers 
d’espècies que tenia al lloc adequat per les hores 
de sol, la humitat i altres condicions òptimes per a 
cada espècie. Fou la Maria Pilar Prat i Sàbat, filla de 
la germana dels nois que havien mort a Codo, ex-

«Avui, passejant pel 
carrer dels Germans 

Sàbat, recordant 
tants i tants horrors, 
tanta i tanta «incerta 

glòria d’un dia 
d’abril», ningú diria 
que aquí hi hagué 

un camí Fondo que 
rebia les aigües que 
baixaven dels turons 

dels Aulets.»
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monja de la congregació de les religioses africanes, 
que, sabent els coneixements de la Maria, havia 
pensat que la visita seria agradable per a totes. Un 
viatge de retorn a Àfrica de la Maria Pilar, en un 
vaixell de càrrega, acompanyada d’un noi belga, 
aleshores també pare blanc, m’ha semblat sempre 
emblemàtic dels canvis personals, culturals i socio-
lògics d’aquells anys del Vaticà II i del Maig del 68.

Porto en el meu cor,
com un cofre que de tan ple no es pogués tancar,
tots els llocs on he estat,
tots els ports on he arribat…
L’estatura, nord-africana quasi, de Zanzíbar al sol,
Dar es Salaam (de difícil sortida),
Mahajanga, Nossi-Bé, verdors de Madagascar,
tempestats entorn de Guardafui 
i el cap de Bona Esperança, nítid al sol del matí…2

2  Fragment del poema «Passagem das Horas», d’Álvaro de Campos, 
heterònim de Fernando Pessoa.

Jaime Gil de Biedma i els seus «Yo nací (perdo-
nadme) en la edad de la pérgola y el tenis»3 o Boc-
caccio, Cadaqués i Eivissa queden com un exemple 
del «que tot canviï perquè res no canviï», comparat 
amb la joventut i les llums dels dies que durà el 
viatge dels dos aventurers en el vaixell mercant 
que avançava cap a un port africà. 

Avui, passejant pel carrer dels Germans Sàbat, 
recordant tants i tants horrors, tanta i tanta «in-
certa glòria d’un dia d’abril»,4 ningú diria que 
aquí hi hagué un camí Fondo que rebia les aigües 
que baixaven dels turons dels Aulets, un camí tan 
fondo com la història d’aquests indrets, plena de 
dolor, impietat i anys inhumans i molt cruels de 
guerra incivil.

Francesc Prat i Figueras

3  Vers del poema «Infancia y confesiones», de Las personas del verbo, 4a 
edició, pàgina 49.
4  Shakespeare, Els dos cavallers de Verona (1540?). Joan Sales posa el títol 
a la que probablement és la millor novel·la sobre la Guerra Civil espanyola 
inspirant-se en un vers d’aquesta comèdia: «la incerta glòria d’un dia d’abril / 
que ara en mostra tota la bellesa al sol».
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Imatge del carrer Germans Sàbat de Celrà extreta del llibre Imatges d’ahir i d’avui de Celrà del Taller d’Història de Celrà
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P E N S A M E N T S X A V I E R  C O R TA D E L L A S

Lladres al 
Congost

Cada cop hi ha més senglars. És un fet. I també 
una desgràcia. Tant per a nosaltres com per a ells. 
Una nit de finals d’octubre, vaig veure un senglar 
al Congost, aquest pas que separa l’Empordà del 
Gironès. Perdoneu! Hauria hagut d’escriure aquest 
pas que separa el Gironès de Girona, que també té 
la seva gràcia. El senglar era en el cantó de mun-
tanya. Havia plogut. Com que era una nit de Fires, 
semblava que ell també volia anar-hi. Però la ve-
ritat és que estava la mar de bé furgant entre el 
fang. Posats a triar, millor el fang del Congost que 
no pas el de les barraques. Avui, de furgar tothom 
en diu barrigar perquè parlem un català domèstic, 
de senglar que passeja per carrers i places emparat 
per la Constitució que també ens separa. En fi, que, 
quan el veig veure, vaig pensar unes quantes coses.

La primera: 

— Alerta!

La segona:

— Si aquest continua aquí, encara algú lleparà i li 
farà mal.

La tercera:

— Ha sigut un bon any d’aglans. Si baixa fins al 
Congost, deu ser perquè n’hi ha molts i allà dalt 
passen gana.

I després, quan ja era al carrer-carretera de Celrà, 
vaig pensar en la Dolors Besalú i en el que em va 
dir el dia que vaig preguntar-li si havia sentit a dir 
alguna vegada que a can Veray hi havia un túnel 
que portava al Ter:

El Congost de Celrà, als anys setatnta del segle passat. Taller 
d’Història de Celrà

El mur del  Congost en un descarrilament de tren, als anys 
seixanta del segle passat. Taller d’Història de Celrà
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— Molts cops! Deien que una vegada per aquest 
túnel se’ls havia escapat una gallina amb els seus 
pollets i que els van trobar al mig del Congost. 

— Jo només havia sentit explicar que pel túnel 
hi passaven les goges quan anaven al Ter a fer la 
bugada.

— I, doncs, què et penses? Que les gallines i els po-
llets no beuen?

Després, vaig recordar el que va escriure en Tor-
roella i Plaja a principis del segle XX. A vegades ho 
explicava als nois i noies de l’Institut de Celrà quan 
hi feia classe i constatava que n’estaven fins al cap-
damunt, del maleït complement predicatiu. Que, 
tot sigui dit, tampoc no es pot pas dir que serveixi 
de gaire res. 

Començava preguntant a aquells nois i noies si 
algú havia estat mai a Fitor. Una vegada, un d’ells 
em va dir que hi havia anat amb els seus pares a 
caçar bolets. Fitor és al costat de llevant del mu-
nicipi de Fonteta, en el cor de la mena de península 
que formen les Gavarres poc abans d’arribar al mar, 
entre Palafrugell i Calonge; la punta de l’istme asse-
nyala Palamós.

Un dels masos més importants de Fitor és el mas 
Puig. Encara avui faria goig, si no fos que només 
en queden les quatre parets, perquè el sostre ha 
caigut, i avui és una casa espatllada. Era una de les 
cases fortes de Fitor. Can Torroella n’era una altra. 
Can Joanola, no. Si aneu a Fitor, ja no l’hi veureu. De 
can Joanola, només en queda la bassa dels ànecs.

Torroella i Plaja explica que un diumenge de co-
mençaments del segle XVIII, sortint de missa, els 
amos de can Joanola, de can Torroella i de can Puig 
van quedar que el dimecres vinent anirien a Fires de 
Girona. Com que en aquells temps benaurats no hi 
havia ni mòbils, ni despertadors, ni whatsapps, van 
acordar que cadascú sortiria a punta de clar de casa 
seva i que ja s’anirien trobant pel camí. Mirem què 
en deia Torroella i Plaja:

Lo camí d’anar a Girona, qu’es mes ben dit 
camí que carretera, tractantse del principi del 
sigle passat [el segle XIX], després de lo poble 
de Celrá y al arribar al Congost, seguia per 
allà mateix ahont passa avuy la carretera de 
l’Estat, y era llavores encare, molt més qu’avuy, 

deserta y fúnebre… lo sol no hi tocava may, 
la montanya del Congost y Congostell eran 
cobertes de grossos boscos, y á l’altra costat 
del riu qu’avuy s’hi veu una qu’altra casa y fins 
alguna edificada ab gust, llavores no se n’hi 
veya cap, puig no hi eran ó, de seri, lo espesor 
del bosch los tapava y amagava. Era un lloch 
que tothom lo passava sinó ab por, ab poch 
goix, puig que de robos cada dia ni havia.

Aquell dematí de dimecres, l’avi Puig va aixecar-se 
molt d’hora. Va vestir-se, va enfilar-se en una euga 
i va començar a fer camí. No veia ni l’avi Joanola, ni 
l’avi Torroella. Quan ja havia deixat enrere la Bisbal, 
va trobar algú. Va preguntar-li si havia vist dos 
homes a cavall de dues eugues. 

— I tant! Però ja són lluny. Cap a Terranegra i la Pera. 

L’avi Puig va clavar els esperons i euga i ell van anar 
encara més de pressa. 

Flaçà, Sant Joan de Mollet, Bordils, Celrà, el Congost…

Acabava d’arribar al peu de la muntanya que té Cam-
pdorà a sobre quan van sortir vuit homes armats. Van 
preguntar-li per l’avi Torroella i l’avi Joanola. 

— Ja deuen ser a Girona. 

— No hem pas vist que passés ningú!

Segurament, algun d’aquells homes els havia sentit 
diumenge passat, quan parlaven sortint de missa. 
Van emportar-se l’avi Puig muntanya amunt fins 
que van arribar a una plaça carbonera. Hi havia un 
roure. L’hi van lligar. Tres homes es van quedar a 
vigilar-lo. Els altres cinc van tornar camí avall a es-
perar els dos altres pagesos. 

Van passar uns minuts. Cansats de no fer res, els vigi-
lants de l’avi Puig es van anar adormint. Ell va apro-
fitar-ho per deslligar-se, agafar un fusell, matar-los i 
córrer cap a Girona. Va tenir temps d’avisar el gover-
nador, tornar amb deu o dotze homes armats i agafar 
els altres cinc bandolers. Mentrestant, ja a Celrà, l’avi 
Joanola i l’avi Torroella anaven frenant les seves 
eugues, estranyats de no veure encara l’avi Puig. 

Xavier Cortadellas
Escriptor, editor i professor jubilat de l’Institut de Celrà
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P E N S A M E N T S

A Una cambra pròpia, Virginia Woolf hi diu: «Per 
això us voldria demanar que no us espantés cap 
tema, ni trivial ni greu.» Totes les temàtiques són 
vàlides, sobretot quan es tracta de records que 
comporten forçosament un viatge emocional. És 
aquí on vull iniciar un recorregut breu per l’skyline 
d’un topònim que, de ben segur, deu inspirar tot 
un corol·lari de vivències als que hi hem nascut 
o viscut durant anys: Celrà. En el meu cas, la pro-
nunciació d’aquest nom, representat pel símbol 
de l’astre sol i pels patrons sant Sixt i sant Hou, 
em transporta directament a un altre lloc geo-
gràfic: l’Aulet. No sé ben bé per què. Tanmateix, 
l’Aulet, el paratge on es va construir la primera 
escola «nova» als anys setanta del segle passat, 
és un indret que em reconnecta amb diferents 
etapes de la meva vida al poble. D’una banda, em 
situa a la primera infantesa, quan funcionaven 
les escoles velles, on dos mestres instruïen sepa-
radament els nens i les nenes: el senyor Ramon 
i la senyoreta Carme, que ens ensenyava català 
d’amagatotis els dissabtes al matí. En aquella 
època ja es parlava de l’escola nova que s’havia 
de construir a l’Aulet, un projecte que no acabava 
d’arribar mai i que, a desgrat meu, es va ma-
terialitzar anys més tard, quan jo ja estudiava 
batxillerat a Girona. D’altra banda, a la preado-
lescència, l’Aulet va ser un dels meus llocs pre-
ferits a l’estiu. Segurament perquè era un espai 
proper, suficientment arrecerat i agradable, on et 
podies estirar a l’ombra de les alzines o aulines, 
sobre un marge alt que resseguia el camí cap a la 
font de les Escales. Durant un parell d’anys com a 
mínim, la clariana de l’Aulet ens va servir de punt 
de trobada. Hi anàvem amb una colla d’amigues 
i escoltàvem música amb un radiocasset, acom-
panyades d’uns quants nois que ens queien bé. 

A l'ombra 
de l'Aulet

N Ú R I A  E S P O N E L L À
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Eren trobades força innocents, 
encara que fóssim una trepa 
d’inconscients que tot just as-
sajaven la vida. Anàvem sovint 
al cinema i al bar de l’Ateneu, 
on vaig conèixer l’Àngels Rosel 
–familiar dels Clé-Bruguera– 
amb qui vaig mantenir amistat 
al llarg del temps i que, malau-
radament, ens ha deixat massa 
d'hora, igual que l’estimada 
Dolors Vilanova, mestra de 
Celrà. Va ser l’Àngels Rosel 
qui em va animar a empènyer 
la mobylette de la mare per 
la carretera de Juià, en més 
d’una ocasió a hores intem-
pestives, quan les ombres del 
bosc de l’Aulet s’alçaven com 
fantasmes nocturns a l’entorn 
del cementiri.

Al principi dels anys vuitanta 
vaig fer les pràctiques de Ma-
gisteri a l’escola nova que s’hi 
havia construït. Vaig tenir la 
sort immensa de conèixer 
professionals com l’Antoni Do-
mènech, que celebrava assem-
blees setmanals i havia creat 
una coral amb alumnes. Al seu 
costat vaig entendre els fona-
ments de l’escola activa i com 
s’exerceix el lideratge autèntic. 
L’Antoni –o «senyor Antoni»– 
tenia un gran carisma personal 
i al seu entorn s’aplegaven 
altres bons professors que 
van contribuir a crear una di-
nàmica escolar que, per la 
meva condició d’estudiant 
en pràctiques, em semblava 
meravellosa. A l’escola L’Aulet 
em vaig iniciar en l’ofici peda-
gògic. Al llarg de dos anys de 
pràctiques vam anar de viatge 
de final de curs a Interlaken 
(Suïssa), on vam acampar 
durant una setmana. També 
vaig fer unes quantes substi-
tucions a les classes de vuitè 
d’EGB, perquè tant l’Antoni 

com la Irene Rigau, que ales-
hores era mestra de P4, havien 
d’anar a reunions de caire po-
lític. En aquell moment vivíem 
la posada en marxa d’una de-
mocràcia espanyola que hem 
acabat coneixent en la seva 
cara més patètica i fràgil, de 
paper de fumar. Però tots 
aquells mestres eren vocaci-
onals i, encara avui, la seva 
manera de fer defuig qualsevol 
intent de classificació que, en 
qualsevol cas, resultaria este-
reotipada i limitadora. I, potser 
per osmosi, al costat d’aquells 
mestres em vaig iniciar en la 
lectura de Célestin Freinet, 
Gianni Rodari i Francesco To-
nucci, que van ser el preludi de 
moltes altres incursions peda-
gògiques i que m’han conduït 
per multitud d’aulets, a la re-
cerca de coneixement i d’au-
toconeixement. La indagació 
sobre la vida, la meva i la dels 
altres, i la lectura i l’escriptura 
com a eines de transformació 
personal. Per plaer i per in-
terès, com diu Harold Bloom 
–professor d’Humanitats i Filo-
logia Anglesa a les universitats 
de Yale i Nova York–, per estar 
més preparats, per entendre i 
aprofundir en aspectes de la 
vida sobre els quals es refle-
xiona poc, per ser més lliures 
o, fins i tot, per sentir-nos més 
feliços. L’Aulet que conec té 
escorça de surera sàvia, com la 
bona literatura i les vides ben 
aprofitades, tant se val si són 
senzilles o complexes. L’Aulet 
només m’inspira. Potser 
perquè ja no sento nostàlgia 
de res i procuro viure l’instant 
present. 

Núria Esponellà
Escriptora i professora

«Tanmateix, l’Aulet, el 
paratge on es va construir 
la primera escola «nova» 
als anys setanta del segle 
passat, és un indret que 

em reconnecta amb 
diferents etapes de la 
meva vida al poble.»

«L’Aulet que conec té 
escorça de surera sàvia, 
com la bona literatura i 

les vides ben aprofitades, 
tant se val si són senzilles 

o complexes.»

«Durant un parell 
d’anys com a mínim, la 
clariana de l’Aulet ens 
va servir de punt de 

trobada. Hi anàvem amb 
una colla d’amigues 
i escoltàvem música 
amb un radiocasset, 

acompanyades d’uns 
quants nois que ens 

queien bé. Eren trobades 
força innocents, encara 

que fóssim una trepa 
d’inconscients que tot just 

assajaven la vida.»
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La Dolors, des de l’estimada escola de Bordils, ens 
ha anticipat sempre un altre món possible. Els 
seus alumnes hem crescut 
envoltats de la lucidesa i la 
sensibilitat educativa que 
ella posseïa, i això ha estat 
per a tots nosaltres una sort 
immensa. Concebia (o potser 
soc jo, que sempre l’he vist 
així, vestida amb l’armadura 
d’heroïna) l’escola com a 
trinxera on teixir les condi-
cions d’un futur millor. 

Fa uns quants anys vaig tenir 
l’oportunitat d’assistir a una 
de les seves classes, ara ja com 
a persona adulta. Necessitava 
quatre consells útils per po-
sar-los en pràctica i buscava 
en la Dolors respostes reso-
lutives. Segurament, no devia 
agradar-li gens la idea, quina 
bajanada voler aprendre 
d’aquesta manera, ràpid i cor-
rents! Em va fer seure al costat 
dels seus estimats alumnes 
i vaig quedar-me allà, més 
bocabadada que cap altre, 
aprenent escoltant-la i ve-
ient-la. I m’hi hauria quedat… 
hores i hores observant-la! 
Perquè la Dolors, i segur que la majoria hi estareu 
d’acord, deia molt amb el que deia però també amb 
el que no deia. D’aquell dia, no recordo gaire el que 
em va dir sobre la pedagogia lenta, però no em trec 
del cap l’amor i el respecte que posava en totes les 

coses. Del seu exemple vaig aprendre que la pro-
fessió més bonica del món és la d’educar. 

Em costa molt concebre l’escola 
de Bordils sense la Dolors Vi-
lanova. A vegades, a les vuit del 
vespre d’una nit intempestiva 
d’hivern, veia els llums encesos de 
l’escola i, retallades a les finestres, 
la seva figura i la de la Carme. I 
això em recorda una sensació de 
la qual no em deslliuro, una sen-
sació que no marxa: que ella hi era 
sempre. I, per estrany que sigui 
—o potser no tant—, que hi con-
tinuarà essent. 

Deia Feliu Ventura que la vida 
d’un no cap en la vida d’un, sinó 
en la vida de molts. La Dolors, alè i 
batec de l’escola de Bordils, viu in-
finitament en les passes que fan i 
faran molts dels seus alumnes. 

Petons i abraçades a la família 
de la Dolors, i als mestres de 
l’escola, i als alumnes, i als pares 
i les mares dels nens i les nenes 
que tenen la immensa sort de 
poder compartir un espai com és 
l’escola de Bordils. 

Estimada mestra, infinites gràcies.

Mar Masfarré
Ex-alumna de l’escola de Bordils

Dolors Vilanova

P E N S A M E N T S M A R  M A S F A R R É

Això havia de ser una entrevista a la 
Dolors, una conversa amb qui tant 
sabia i de qui tant hem après. No ens 
cal retrovisor per parlar d’ella, sempre 
ha estat ben present

«Perquè la Dolors, i segur 
que la majoria hi estareu 
d’acord, deia molt amb 
el que deia però també 

amb el que no deia. 
D’aquell dia, no recordo 

gaire el que em va dir 
sobre la pedagogia lenta, 
però no em trec del cap 
l’amor i el respecte que 

posava en totes les coses. 
Del seu exemple vaig 

aprendre que la professió 
més bonica del món és la 

d’educar.»
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E L  R E T R O V I S O R

Carretera de Palamós a Celrà. INSPAI, Centre de la Imatge. Diputació de Girona

Carretera d'accés al poble de Sant Joan de Mollet. INSPAI, Centre de la Imatge. Diputació de Girona

Si poguéssim recular cent anys i caminar pels carrers 
dels nostres municipis, hi veuríem grans canvis. En 
aquesta primera entrega de la nova secció de foto-
grafies antigues de La Llera us hem volgut mostrar 
com eren les entrades per la carretera de Palamós a 
la primera meitat del segle XX. 

Trànsit inexistent, sense enllumenat ni vorals, cases 
de pedra i senyalització en castellà… Irrecognos-
cible als nostres ulls. Les fotografies de la carretera 
al seu pas per Celrà i Mollet són de Valentí Fragnolí 
(Barcelona, 1885 – Girona, 1944), un dels fotògrafs 
més destacats de les comarques gironines durant la 
primera meitat del segle XX.

L’antiga carretera de Palamós
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Carretera de Palamós al municipi de Bordils. INSPAI, Centre de la Imatge. Diputació de Girona

Antiga carretera de Girona a Palamós, a Flaçà. INSPAI, Centre de la Imatge. Diputació de Girona
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