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E

ditorial
✍✍ L'equip de redacció

E

n temps remots de l’edat mitjana, quan de veritat els homes i les
dones es guanyaven el pa i les garrofes només amb la suor del seu front
i l’empenta dels seus braços, la gent anomenava “lo mal any” aquell que
no donava prou blat per passar l’any sense patir. Sotmeses com estaven
les collites al ritme peculiar de les pluges, tempestes, gelades o sequeres, els nostres avantpassats vivien en períodes gairebé constants de crisi, de manera que els mals anys a vegades es tocaven. Per això a vegades
després de “lo mal any primer” venia “lo mal any segon”... i així podríem
seguir. Des de lo mal any 2010, l’equip de redacció de l’Amera ha conjurat les estrelles i ha decidit evitar aquest tema a propòsit.

■

Però de ben segur que us haureu adonat que aquesta Amera 18 arriba
amb un vestit ben diferent: nou paper, nou disseny i amb més colors
que mai! Esperem que gaudiu amb aquesta nova imatge que vol fer de
l’Amera una revista més amena i atractiva per a tothom.
Tot i això, el contingut és el mateix. L’Amera continua essent la nostra
revista de sempre. I és que hem intentat un cop més que la temàtica
sigui variada i que totes les franges d’edat i els diferents gustos dels
amerencs es trobin representats en les nostres pàgines.
Quan tanquem aquesta edició estem a final de curs, amb tot el neguit
dels qui acaben la temporada de manera festiva o passant exàmens, o
els que viuen la circumstància de retruc des de la família o l’amistat. La
tanquem sota cels de núvols espessos, amb xàfecs inesperats i ullades
de sol, enyorats d’un estiu que triga a fer-se present però que no dubtem
que ens sorprendrà un dia d’aquests. Esperem que, quan ens llegiu, estigueu còmodament instal·lats sota una ombra, amb un suau airet que no
us despentini i un refresc a les mans.
També esperem que el nostre esforç i els de tots els que hi participen us
arribi i us animi a col·laborar amb nosaltres a revista@amer.cat
I recordeu això: l’Amera és de tots!
Bon estiu.
Revista Municipal d’Amer  juliol 2010
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Activitats municipals
Agenda 21

esenvolupament estratègic

per al nostre poble

✍✍ AG21

L’any passat al municipi d’Amer vam iniciar els treballs de l’Agenda
21, juntament amb els municipis de Sant Julià del Llor i Bonmatí,
Anglès, la Cellera de Ter i Susqueda.

■
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L’

Agenda 21 és un document que serveix per determinar quin
ha de ser el desenvolupament estratègic per al nostre poble a nivell
social, econòmic i ambiental i quines són les línies de treball a seguir per arribar als objectius que ens fixem pels propers 10 anys.
En aquest marc, el dia 29 d’abril es va celebrar una jornada de
participació al Museu Etnològic d’Amer on els assistents van poder valorar la proposta presentada per l’empresa redactora.
El Pla d’Acció d’Amer consta de 5 línies estratègiques, cadascuna amb
uns programes d’actuació i unes accions concretes. Per a cada línia estratègica, els assistents a la jornada de participació van prioritzar les següents accions:

AMERA 18

Revista Municipal d’Amer  juliol 2010

A. Incorporació de criteris ambientals en l’ordenació i gestió del municipi

· Implantar un cos d’agents cívics a nivell
Ter-Brugent

· Impulsar la redacció del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal

D. Ambientalització de la gestió municipal

· Garantir la depuració de les aigües residuals al municipi

· Utilitzar criteris ambientals i de construcció sostenible en tots els equipaments
municipals futurs i actuals

· Gestionar i optimitzar la recollida de residus a nivell Ter-Brugent

B. Protecció i gestió del medi natural
· Incrementar i mantenir les zones enjardinades del municipi
· Realitzar un manteniment i conservació
de les lleres
· Crear l’Agrupació de Defensa Forestal de
la zona Ter-Brugent

C. Promoció d’un teixit econòmic i
social equilibrat i sostenible
· Potenciar la figura del Consorci Ter-Brugent com a ens coordinador i impulsador
econòmic
· Consolidar l’àrea industrial
· Crear un centre de dia supramunicipal
· Incorporar els centres educatius del municipi al Programa d’Escoles Verdes

· Crear la figura del tècnic de medi ambient compartit

E. Sensibilització, formació i participació ciutadana
· Crear una plaça de tècnic de participació
ciutadana compartit
· Crear un punt d’informació ambiental a
nivell Ter-Brugent

Finalment, de totes aquestes accions es van seleccionar les tres considerades més importants
amb el següent resultat:
1. Impulsar la redacció del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal.
2. Incrementar i mantenir les zones enjardinades del municipi.
3. Potenciar la figura del Consorci Ter-Brugent com a ens coordinador i impulsador
econòmic. ■
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Activitats municipals
Consorci Ter-Brugent

“

l Club

de les Oportunitats”

✍✍ Josep Roca
Tècnic del Consorci Ter-Brujent

El programa de ràdio del
Consorci Ter-Brugent ha
guanyat el premi
al millor programa de ràdio
local de Catalunya

E
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l Jurat de la Desena edició dels Premis Ràdio
Associació de Catalunya ha distingit el programa
“El Club de les Oportunitats” de Ràdio Bonmatí
i el Consorci Ter-Brugent, amb el Premi al Millor Programa de Ràdio Local de Catalunya, per
afrontar el problema de l’atur d’una manera valenta, singular i imaginativa, aportant debat, propostes i dins del seu àmbit, fins i tot amb solucions.
“El Club de les Oportunitats” és un programa
de ràdio fet per persones aturades i adreçat a
totes les persones sense feina de la comarca de
la Selva. És una iniciativa pionera feta des de la
Borsa de Treball del Consorci Ter Brugent, els
usuaris de la qual preparen i realitzen setmanalment els continguts del programa. Segons Josep
Roca, gerent del Consorci i director del programa, “aquesta iniciativa va més enllà de la ràdio
ja que genera una dinàmica de treball en equip
favorable a la inserció i recerca d’oportunitats”.
El programa compta amb espais de col·laboració
ciutadana, borsa de treball amb trucades a les
empreses, formadors, tècnics, administracions,
etc. Entre els continguts destaca també la participació: un concurs de nous emprenedors mitjançant el qual es busca la millor idea per a muntar un
negoci, un grup a Facebook (format pels usuaris
de la Borsa de treball i oients sense feina) amb
sortejos, col·laboracions de tècnics i psicòlegs...
AMERA 18
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El Club de les oportunitats és un programa d’ajuda, d’utilitat... on tots els seus membres poden
explicar les seves experiències i poder demanar
ajuda a través de la Ràdio. L’objectiu és trobar
noves oportunitats en un nou marc de trobada
entre empresaris i persones aturades.

El Consorci Ter Brugent:
El tancament de diverses empreses de referència a la Vall del Ter-Brugent ara fa quatre anys
va motivar la creació del Consorci Ter Brugent,
un ens local que té per objectiu reanimar econòmicament la zona. El Consorci, que està format
per les poblacions d’Anglès, Amer, La Cellera
de Ter, Susqueda, Osor, i Sant Julià de Llor i
Bonmatí, ha emprès diverses accions, entre les
quals cal destacar la Borsa de Treball que dóna
serveis d’orientació laboral i recerca de feina als
treballadors i treballadores de la zona. D’aquesta n’ha derivat el programa de ràdio “El Club de
les oportunitats”; una iniciativa que convida a la
participació de tots els sectors i parts implicades en la recerca de feina: empresaris, aturats,
formadors, tècnics de l’administració, etc. ■

Habitants d'Amer

Naixements

■

Oriol Sidera Moreno,
fill de Cristina i en Santi.
09-01-2010

Evelyn Jasmine Tigua Sánchez,
filla de l’Estefanía i en David Joel.
11-04-2010
Lluís Garriga Sanglas,
fill de l’Èlia i en Benet.
24-05-2010

Defuncions
Maria Bartrina Cullell. 01-02-2010
Domingo Clarà Freixa. 06-02-2010
Maria Rosa Julià Fajeda. 23-02-2010
Carme Vicens Canals. 05-03-2010
Francisco Pujol Tinto. 20-03-2010
Anna Tràfach Llorens. 05-04-2010
Cayetana Guerrero Romero. 31-01-2010
Maria Rosa Rabaseda Expósito. 10-04-2010
Teresa Casas Casacuberta. 02-06-2010

Revista Municipal d’Amer  juliol 2010
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✍✍ Joan Clarà Garangou

La consulta sobre la independència mobilitza una tercera part dels
amerencs i posa el millor colofó possible a una intensa sèrie d’actes
promoguda per Amer Decideix

■
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C

om 212 localitats catalanes més, Amer
es va afegir el 25 d’abril a la tercera onada de
consulta sobre la independència. Un cop tancada aquella tercera onada, gairebé mig milió de
catalans ja havien participat en el referèndum,
que encara tenia pendents més consultes (la
següent cita era el 20 de juny) arreu del país.

Les consultes del 25 d’abril es van tancar amb
232.000 vots a tota Catalunya i un percentatge
de vots afirmatius del 92,16 %. El percentatge
de participació en el conjunt del país va ser lleugerament superior al 20%, i això que aquesta
vegada hi participaven ciutats més grans que
en les anteriors onades, fet que sol fer baixar
el percentatge. Entre els casos més extrems
de poblacions de més de 10.000 habitants, hi
va haver el d’Olot, en què la participació es va
enfilar fins al 26,8%, i a l’altra punta, el de Lleida, amb un escàs 8%. A Amer, la consulta va ser
un èxit de participació, ja que una de cada tres
persones amb dret a vot (el 32,83%) van participar en la consulta. Dels 669 vots, n’hi va haver
639 d’afirmatius (el 95,52%), 19 de contraris i 11
nuls. El percentatge de participació de la nostra vila és força superior al de la comarca de la
Selva (26,07%) i també al del conjunt de totes
les comarques gironines (23,36%). L’èxit a Amer
ha omplert d’orgull tots els voluntaris que, de
forma desinteressada, es van començar a mobilitzar per organitzar la consulta. Amer Decideix
va preparar un programa d’actes farcit previ al
25 d’abril per engrescar els amerencs i ho va
aconseguir. ��������������������������������
En Joan Clarà, un dels responsabiles d’Amer Decideix, ens ofereix més detalls
dels orígens i els moviments de l’associació.

La visita a Arenys de Munt
Tot comença el dia 13 de setembre de 2009 quan
decidim amb els cunyats anar a veure la consulta
d’Arenys de Munt. En principi, crèiem que seria
una festa reivindicativa que malgrat que tothom
desitjava que s’escampés a tot Catalunya, no es
repetiria. Només d’arribar ens vam adonar que
allò era alguna cosa més i que estava assolint una
importància inimaginable fins llavors i que canviaria el panorama polític de tot Catalunya. Em
va emocionar veure gent gran plorant de felicitat després de votar, d’altres cridant “Això ja no
hi ha qui ho pari!!!”. Però el que més em va sobtar va ser la quantitat de premsa estrangera que
havia anat a cobrir l’acte. Allò anava de veritat.
A partir d’aquest dia vam decidir que també ho
volíem fer, vaig creure que el 13 de desembre algú
ho faria a Amer i em vaig anar informant de com
funcionava. Com que no va ser així, vaig anar a
veure com ho feien els pobles de la primera onada (la Cellera i Marzà) on tenia amics o parents.

Adhesions al Facebook
Després del 13 de desembre, ens vam trobar
uns quants per parlar-ne i per tirar-ho endavant.
El primer que s’havia de fer era crear un grup
de Facebook per veure l’acceptació que tenia.
Va ser tot un èxit. A partir d’aquí, es va començar a “reclutar” gent per formar una coordinadora a Amer que actualment, entre voluntaris i
components, superem les 40 persones.
Revista Municipal d’Amer  juliol 2010
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El següent pas va ser decidir quan fèiem la
consulta. De fet, tot apuntava que seria el 28 de
febrer (la segona onada), però no teníem gaire
temps per poder fer pedagogia ni actes ja que ens
quedava menys d’un mes. Amb tot això, la decisió final va ser celebrar la consulta el 25 d’abril.
■
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■

De seguida ens vam posar a treballar. El primer
que calia era demanar suport a l’Ajuntament, fet
que no va suposar cap problema perquè un mes
abans ja ho havien aprovat per majoria absoluta
en un ple. A més, moltes entitats es van oferir a
ajudar-nos desinteressadament.
A partir d’aquí, només va caldre començar a omplir el calendari, començant per l’acte de presentació per aconseguir ajudes econòmiques per
poder-ho tirar endavant.

El finançament
El nostre principal problema era com finançarnos. Amb l’ajuda d’alguns donatius aconseguits
a Santa Brígida i durant la presentació, a més
del que molts de nosaltres hi hem anat posant,
hem anat pagant el material necessari i la resta
de despeses (veure la nostra web: http://www.
amerdecideix.cat). Es va crear un e-mail i una
web per estar en contacte amb la coordinadora
de Catalunya i amb la gent del nostre poble.
Un cop ho vam tenir tot a punt, vam començar
a potenciar el vot anticipat, per tal que la gent
AMERA 18
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que no podia votar el dia 25 ho fes els altres dies
assenyalats que vam pactar. Els diversos actes
que vam fer abans del dia del referèndum, que
van ser molts i molt intensos, van funcionar
molt bé. Moltes de les entitats del poble ens hi
van ajudar, i els ho agraïm. L’afluència de gent
va anar augmentant en cada activitat, a mesura
que s’acostava la data de la consulta, fins al punt
que el dia abans, el dissabte 24, vam acabar les
torxes en l’acte de l’encesa del peveter.

Els actes previs
Dels actes previs a la consulta, cal destacar-ne
quatre que creiem que van ajudar a mobilitzar la
gent. El primer, el del Cercle Català de negocis.
Malgrat que no va venir massa gent, cal destacar que l’endemà se’n parlava molt pel carrer.
“No saps el que et vas perdre!”, es va arribar a
escoltar. El segon acte destacat va ser el de la
Catalanitat. Tot un èxit, tant d’afluència de gent
com de sentiment catalanista.
L’exposició-debat que es va fer a la plaça de la Vila
el diumenge 18, amb Josep Maria Terricabras,
Jordi Bilbeny i Xavier Mir, va ser una aportació
d’un valor social i polític importantíssima en un
dia imponent, en què el sol va castigar de valent
els ponents i el públic. Però el dia que em vaig
adonar de l’èxit que tindríem el 25 d’abril va ser la
baixada de torxes. Vam acabar dues vegades les
torxes que havíem comprat, en vam anar a buscar una quinzena més i també les vam exhaurir.

Reportatge

El dia del “sí”
Finalment, va arribar el dia 25. I des d’Amer decideix n’estem molt orgullosos, perquè la bona
participació va permetre que Amer fos la població de més de 2.000 habitants amb més vots del
referèndum d’aquell dia. A més, el percentatge
del “sí” va ser impressionant. Un de cada tres
amerencs va anar a votar.
Però el resultat no és el més important, ni tan
sols la participació. Creiem que el més important ja s’ha fet i que ha estat tot un èxit, per fi,
després de 300 anys.
Hi ha qui diu que aquesta consulta no és vinculant jurídicament i que per tant no serveix per
a res. En aquest sentit, volem contestar que no
■

“Els amerencs hem pogut
decidir què volem ser i què
volem pels nostres fills”.

és veritat i que sí que serveix. Si no, per què vénen tants observadors internacionals? Per què
televisions estrangeres en fan documentals? Per
què la premsa estrangera en parla dia sí dia també? Potser és que tot el món (excepte Espanya)
sap la importància d’aquest referèndum i que
després d’això tot canviarà? O per què la Generalitat de Catalunya està tan preocupada per
les pròximes eleccions i molts no independentistes comencen a parlar de sobirania quan fins
ara només eren federalistes o feien la viu-viu al
Parlament? Nosaltres creiem que els governs
no podran obviar ni ignorar el que digui tot un
poble mitjançant un referèndum que ells no han
estat capaços a convocar.

Hem d’afegir que els observadors internacionals, en veu de Miquel Strubell, han felicitat personalment l’organització en particular i Amer en
general pel que consideren un exemple a seguir,
per la seriositat i la feina ben feta dels actes i del
referèndum.
Ara només ens cal felicitar tots els amerencs i
esperar que algun dia els nostres polítics siguin
tan valents com els ciutadans catalans per fer el
mateix. ■
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Cròniques d'Amer

l Doctor

Frederic Duran i Jordà
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S’

està procedint a Amer, a l’esperada ampliació de l’institut Castell d’Estela i per tal motiu s’ha enderrocat l’edifici de les primeres
escoles públiques que la nostra
vila va tenir, inaugurades el 1935
en plena República. L’edifici no tenia pas massa valor arquitectònic
però sí un cert valor sentimental
per totes aquelles generacions
que, en aquelles aules varen posar les primeres bases de la seva
formació i els principis fonamentals de l’art
de la convivència. Guardaven també el record
d’aquells mestres abnegats que anaven abocant
coneixements dintre aquells cervells menuts
i verges i preparant el seu ànim en la lluita, a
vegades desigual, per fer-se un lloc a la vida.
La primera promoció d’alumnes va viure el flagell de la guerra civil, sense tenir plena consciència del que passava i que segur fou la primera inconguència de la seva vida, comparant
aquells fets amb els ideals de pau, germanor
i convivència que els mestres els inculcaven.
Avui, però, voldríem parlar d’un fet que té
una cabdal importància històrica: en una aula
AMERA 18
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✍✍ Josep Puigdemont Oliveras

d’aquestes escoles, avui derruïdes,
un metge i investigador, el Dr. Frederic Duran i Jordà hi va muntar,
a finals de la guerra civil, l’últim
banc de sang abans d’anar a l’exili.
Qui era el Dr. Frederic Duran i Jordà? Nasqué a Barcelona el 25 d’abril
de 1905, fill d’Amadeu Duran, un
comerciant de Martorell traslladat
a Barcelona. Es va llicenciar en Medicina a la Universitat de Barcelona
el juny de 1928. A poc a poc abandonà la pràctica
assistencial per dedicar-se a la pràctica del laboratori d’anàlisis i el 1935 ja era director del Laboratori d’Anàlisis Clíniques de l’Institut Frenopàtic de Les Corts. Home d’esquerra i catalanista,
l’esclat de la guerra el portà a les files del PSUC
que junt amb la UGT el varen cridar per crear un
servei de transfusió de sang. El dia 10 d’octubre
de 1936 s’inaugurava aquest servei. Vista la gravetat del moment, es crea el Consell de Sanitat
de Guerra que inclou aquest servei fent una crida radiofònica i l’èxit del servei fou aclaparador.
Al final de la guerra s’havien fet 20.000 extraccions i s’havien obtingut 9.000 litres de sang.
El Dr. Duran va continuar la seva tasca fins el
final i ja en la retirada, a finals de 1938 va mun-

Cròniques d'Amer

tar l’últim banc de sang a les escoles de la vila
d’Amer i el febrer de 1939 va passar la frontera;
la seva reputació i l’amistat amb en Josep Trueta li facilitaren l’arribada a la Gran Bretanya.
El 1941 aquest país li reconeixia el títol de
metge i el 1950 obtenia la nacionalitat anglesa que li permeté venir algun estiu de vacances a Catalunya. Malauradament va patir una
leucèmia de la que va morir el 30 de març
de 1957. Faltava un mes per complir 52 anys.
Què va fer el Dr. Duran i Jordà que mereixi un
reconeixement universal? Ras i curt: va idear un mètode per l’extracció de sang, el seu
tractament i la posterior conservació durant
almenys dos setmanes; un sistema per administrar-la ràpidament i una forma de transport
eficaç. Això va permetre, per primera vegada
en tot el món, crear bancs de sang i dur-la en
òptimes condicions a tots els llocs on feia falta.
Exactament tal com es fa avui dia arreu, amb
la introducció, naturalment, dels avenços que
l’experiència i la tecnologia hi han aportat.
Encara entre la classe mèdica es parla del
“Mètode de Duran” referint-se a aquest
procediment per fer transfusions de sang.
Després de la guerra civil, a Catalunya, el seu
nom fou injustament oblidat: que ho fos durant
el franquisme, tenia certa lògica d’acord amb la
pròpia ideologia; el que ja no és tant normal és
que en plena democràcia ningú n’hagi dit res
fins al centenari del seu naixement, llevat d’algun article de premsa dispers. La vila d’Amer
tal vegada fou pionera en el reconeixement de
l’obra del Dr. Duran, gràcies a un article aparagut a La Vanguardia el 26 de novembre de
1976, el primer ajuntament democràtic, en el
nou nomenclàtor de carrers, li dedicà el que
hi ha enfornt d’on hi tingué el banc de sang.
Sí, és cert que en la seva vida familiar hi ha
ombres que encara no s’han esvaït, però que
no minimitzen ni en un través de dit la immensa obra del seu avenç científic. Durant

la lluita entre dubtes que difícilment podia tenir vencedors; l’exili precipità el desenllaç.
Però diem-ho en paraules de la seva filla, Carlota Duran i Tort, en la revista de
la Real Acadèmia de Medicina de Catalunya, en l’acte d’homenatge a la memòria del
seu pare en el centenari del seu naixement:
La Carlota Duran i Tort és filla del primer matrimoni del Dr. Duran amb Carlota Tort. Ja a Angleterra, amb la seva nova
companya, Vicenta Villaró, tingué dos fills.

“Si, d’una banda, els coneixements
científics adquirits i la capacitat
d’organització van fer evidents la seva
vàlua professional i el van portar
a aconseguir fites importants en la
recerca mèdica, de l’altra, el seu
projecte de vida familiar, començant
el 1929, es va veure totalment superat
pels esdeveniments. Per això, l’exili va
ser l’únic camí possible”.

I per acabar, potser fora just, una vegada finida
l’ampliació del nou institut, erigir un monòlit el
més a prop possible d’on el Dr. Duran tingué l’últim banc de sang i un mural que recordés que
les transfusions de sang que, encara avui, es fan
a tot el món són possibles gràcies al “Mètode
de Duran”, el mètode d’un metge que, encara
que sembli impossible, era català. Només el
nombre incalculable de vides que es van salvar
gràcies al seu mètode en les primeres guerres
que es va aplicar (la Guerra Civil espanyola, la
Guerra Xinojaponesa de 1931-1945 i la II Guerra Mundial) amb escreix ho justificaria.
■
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Amerencs del món
Amerenca a...

eguint

els instints

E

l fet que avui estiguis llegint aquest escrit és
perquè el meu estil de vida m’ha portat a fer un
tipus de vida no convencional.

■
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Tinc 26 anys i en fa set que estic descobrint món.
Mai em vaig plantejar aquest tipus de projecte,
senzillament escolto bastant els meus instints i al
final del dia, quan poso la balança, sempre ho valoro totalment positiu i addictiu (en el bon sentit
de la paraula), ja que sempre tinc ganes de més.

✍✍ Pilar Casas
Côte d'Azur (França)

Aquestes són preguntes comunes que em fa la
gent quan descobreixen el meu estil de vida:
On has estat?
He recorregut bona part d’Europa, Àsia, Oceania, Amèrica del Nord, Amèrica del sud i Nord
d’Àfrica.
No et fa por viatjar tota sola?

Aquests anys m’han portat a descobrir
molts tipus de cultures; idiomes, gents, terres, sabors, músiques i colors diferents i
tot això implica un munt d’idees, sensacions i perspectives noves, tot de coses que ni
tan sols la imaginació hagués pogut crear.

Sempre sóc bastant conseqüent i previnguda però la por és un sentiment poderós al
qual no et pots aferrar, ja que ho pot acabar
dominant tot, així que no el poso a la maleta.

Actualment estic treballant d’hostessa en un
yacht privat, fent costa francesa, italiana i grega.

Treballant, però en comptes de fer-ho aquí ho
faig a l’estranger. El món de l’hostaleria i sobretot la industria nàutica són sectors mundialment
amb demanda de personal.

Amb vista al futur, tinc molts plans, però deixo
que sigui el temps el que els vagi destapant.

Com t’ho fas econòmicament?

I els idiomes?
Aquests s’aprenen més ràpid del que un es pugui pensar amb el dia a dia.
Quin es el país que t’ha agradat mes?
Cada lloc té alguna cosa característica, que el fa
ser únic i difícil de comparar…. No té res a veure l’Índia amb la Polinèsia (a part d’un percentatge hindú d’immigració en algunes illes). Però
Grècia i Austràlia tenen quelcom ben especial
per mi. ■
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✍✍ Kulwinder pal Singh i Manpreet Kaur
Traducció de Majinder de l’IES
Bosc de la Coma d’Olot

■

H

ola,

Em dic Kulwinder pal Singh i visc amb la meva
família a Amer. La meva família i jo som de l'Índia.
La meva dona es diu Manpreet Kaur i tenim dos
fills, un noi i una noia. La meva filla es diu Ishpreet Kaur i el meu fill es diu Pol Singh. Des
de l’Índia hem vingut a Espanya perquè era el
somni del meu cor. Jo volia anar a qualsevol país
per saber com s’hi viu i per això vam decidir venir. Ens vam sentir molt sols quan vam arribar
però a mesura que ha anat passant el temps Espanya ens ha anat agradant més i més. No puc
dir molt, però la nostra arribada a Amer m’ha fet
completar tots els meus somnis; tinc una casa i
una bona feina. El somni que sempre havia imaginat l’he complert aquí. ■
Revista Municipal d’Amer  juliol 2010

AMERA 18

15

■

A
Entrevista

leix

Manzano Berrio

"Vull formar-me per arribar a ser
un porter de primera divisió"

■
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✍✍ Xevi Masachs

Entre els joves jugadors de futbol que aspiren ben aviat a fer-se
un lloc a primera divisió, hi ha un amerenc. I no és el Barça ni a
l’Espanyol. L’Aleix Manzano Berrio fa quatre anys que juga amb
el Madrid i té el somni d’emular Iker Casillas. Amb 19 anys fets el
27 de març, l’Aleix ens fa un bon repàs a la seva trajectòria a la
porteria, que va començar a Amer i va passar per Olot i Girona
abans de madurar a Madrid.

R

ecordes el primer cop que et vas posar en una porteria?

D’Amer, vas passar a l’Escola Pia, a Olot.
Per què?

Sí, al col·legi. Quan era a P-4 o a P-5, en partits a
l’hora del pati. Com que no era gaire bo amb els peus,
em posava de porter. Ja m’ho deien els companys. I
com que no em feia res estirar-me a terra, ho feia.

L’Adrià Ballarin jugava a l’Escola Pia i els
havia parlat del seu germà, en Pau. Un dels
entrenadors el va venir a veure i també em
va veure a mi. Al cap de dos anys de jugar a
Amer, va sortir l’oportunitat d’anar a l’Escola Pia, i tant en Pau com jo hi vam anar. Era
l’últim any de benjamí, encara en futbol 7.

Vas començar a jugar de seguida amb
l’Amer?
No. Els meus companys s’havien apuntat a l’Amer,
però jo no. Encara estava fent natació, a Anglès. A
segon de primària, m’hi vaig apuntar. Quan vam
començar, faltava un porter, i jo em vaig oferir.
Tothom hi va estar d’acord. Era l’únic porter, i tots
els partits els jugava jo. Els dos anys que vaig jugar
a Amer vam guanyar la lliga; vaig començar bé.
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Éreu una mica joves per marxar d’Amer...
Sí, estàvem una mica espantats, perquè encara érem petits, però les ganes de jugar a futbol
i millorar ens van fer decidir. Vaig jugar tres
anys a Olot, fins a infantil B. I menys en una

temporada en què alternàvem els partits amb
un altre porter, ho vaig jugar tot. A més, va ser
amb l’Escola Pia que vaig anar amb la selecció
catalana. I fins i tot vaig jugar al Camp Nou.
Al Camp Nou?
Sí. En la categoria aleví, el campionat estatal de
seleccions es juga en futbol 7. Amb la catalana,
havíem de fer un partit d’entrenament contra el
Barça d’un any més gran, en què hi jugava en
Bojan. En principi, s’havia de jugar als camps
annexos del Miniestadi, però després ens van que
es jugaria al Mini, en camp reduït de futbol 7.
Un cop allà, però ens van comunicar que jugàvem al Camp Nou, abans d’un partit del primer
equip. Recordo que vaig saludar en Bonano.
Havent jugat amb la selecció catalana, era
lògic que el Girona et reclamés?
Sí, a més de la catalana, també vaig anar a la
selecció gironina, i molts entrenaments es feien
al camp del Girona. Suposo que em devien veure.
Va sortir l’oportunitat d’anar al Girona. En Jordi
Grabulosa, coordinador del Girona, em va fitxar
en el segon any d’infantil. Hi vaig estar dos anys.
I el salt de Girona a Madrid, com es fa?
Tenen obser vadors aquí?

No ho sabia, però sí. La primera temporada a
Girona, en l’infantil A, la lliga va anar bé. Vam
quedar campions, i l’encarregat del Madrid de
fitxar a Catalunya, Manolo Romero, em va estar seguint. Al final de temporada, vam fer un
torneig a Jaca, i Manolo Romero, que n’era l’organitzador, va veure uns quants jugadors. A dos
nois de l’Oviedo, per exemple, els va fitxar. Jo
encara vaig estar una altra temporada a Girona, en el cadet B. Estava a lliga estatal i vaig
jugar molts partits amb l’A, a divisió d’honor. I
gairebé a final de temporada, un dels porters del
Madrid es va lesionar i en necessitaven un. En
comptes de fer pujar el de l’infantil A, em van
trucar a mi per anar a un torneig a Holanda.

Sense veure la final de París del
Barça
Com es va posar en contacte amb tu, el
Madrid?
Em va trucar primer el Girona, i al cap de ben
poca estona el Madrid. Recordo que estava estudiant perquè tenia un examen l’endemà i que poques
hores després començava la final de la Champions entre el Barça i l’Arsenal. Em diuen que he de
decidir si vull anar al torneig d’Holanda amb el
Madrid. Ho havia de decidir en un màxim d’una
Revista Municipal d’Amer  juliol 2010
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hora. En vam parlar
amb els pares i vam
decidir que sí. I com
que no tenia passaport, vaig anar als
Mossos a recollir un
permís per poder viatjar. Això em va impedir veure la final.
I de seguida, cap
a Madrid?

■
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Vaig fer les maletes
i l’endemà a les 9
del matí ja agafava un avió cap a
Madrid, per anar a
la ciutat esportiva.
A les 2, ens n’anàvem cap a Holanda, ja amb els companys del
Madrid, a qui no coneixia, tot i que des del
primer moment em van rebre molt bé. Recordo
que se sorprenien quan els explicava que amb
el Girona havíem superat en la lliga el Barça,
al qual ells no havien guanyat mai en torneigs.
Vas estar un temps a prova?
Sí. A Holanda, hi vam estar una setmana, en un
torneig amb equips de tot el món, com el Chelsea,
el Manchester i l’Ajax, i vam quedar tercers. Vaig
poder jugar i les coses van anar bé. Al cap de dues
setmanes, em van tornar a trucar per anar a fer
un altre torneig, a Còrdova. La següent setmana,
hi vaig tornar i ja em vaig quedar més temps a
Madrid, en un hotel, per fer entrenaments de prova amb l’entrenador de porters, l’actual tècnic de
porters del primer equip de l’Athletic, Luis Llopis.
Tot va sortir bé. Me’n vaig anar a fer un altre
torneig a Andalusia, l’últim de la temporada.
I ja et van oferir fitxar de seguida?
El problema, entre cometes, va ser que durant
aquell estiu hi va haver el canvi de directiva en
el Madrid. Jo havia estat parlant amb els directius que sortien, que són curiosament els que han
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tornat a entrar.
Jo ja estava fitxat,
però no m’arribaven els documents
que em confirmessin que ja hi podia
anar. L’anècdota és
que una setmana
abans de començar a entrenar-me
no sabia si estava
fitxat pel Madrid.
Per sort, em va arribar la confirmació, i em vaig incorporar al cadet A.
He anat seguint
el que toca, però
sempre fent les
pretemporades amb equips més grans. Aquest
any he estat amb el C, a tercera divisió, i amb
el Castella, a segona B. L’any passat, amb el juvenil B, vaig anar convocat a partirs a tercera
divisió amb el C. Hi he debutat en pretemporada, en un amistós, però no en partit de lliga.
Aquesta temporada, amb el juvenil A, heu
anat alternant els partits dos porters?
Érem tres porters, però n’hi havia un que no
jugava. Ens hem anat alternant dos companys,
però no un partit cadascun, sinó que hem
anat per diferents fases durant la temporada.
I la idea per a la temporada que ve, és
anar al Madrid C?
En teoria, sí, he de continuar al Madrid C, a
tercera divisió, si no hi ha cap problema. He
acabat l’etapa de juvenil i començaré de sènior.
Et van fer un contracte llarg, o el van renovant cada any?
Cada any. N’hi ha que firmen contractes llargs, sobretot a partir de tercera divisió, però la majoria
de jugadors de la base solem anar any rere any.

Entrevista

Amb el primer equip, teniu algun contacte? Entreneu mai junts?
Normalment no, perquè ells entrenen al matí i
nosaltres a la tarda. Aquest any he actuat com a
quart porter del tercera divisió, i quan em necessitaven per a algun entrenament a vegades hi havia d’anar al matí. Algun cop hem coincidit amb
els del primer equip al gimnàs o en alguna sala de
recuperació, i fins i tot un dia vam entrenar junts
amb els porters del primer equip, Casillas i Dudek.
Arribar al primer equip del Madrid és un
somni, un objectiu...?
Seria un somni. Ja sé que és difícil, però per això
estic treballant cada dia. Com dic, sóc conscient
que és complicat, per això l’objectiu és formarme per arribar a ser porter de primera divisió.
De quin equip? No ho sé. Com ja s’ha vist, molts
jugadors sortits de la “cantera” del Madrid, primer han passat per altres equips, on han demostrat el nivell que tenen, per després tornar al
Madrid, a casa (Granero, Arbeloa). Però molts

altres s’han quedat en aquests altres equips i hi
han ofert també molt bon rendiment (Mata).
En aquest casos, el Madrid és el club que més
jugadors sortits del planter aporta als equips
de primera i segona, gairebé 100 jugadors.
On et veus d’aquí a cinc anys?
Em veig en un estadi de primera divisió, si pot
ser el Bernabeu, amb el Madrid, jugant com a
titular i guanyant títols. També m’agradaria
complir el somni de poder vestir “la roja” algun cop i poder igualar Iker Casillas algun dia.
Tens algun referent com a porter?
Víctor Valdés.
Ja els agrada a Madrid?
No ho sé. Diuen que és molt dolent, que no va a
la selecció... Potser és més irregular, però a mi
m’agrada. Potser pels orígens, per ser català, i per
la forma de ser i de jugar. M’identifico amb ell, com
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juga, molt amb els peus, i amb la concentració necessària per poder treure les poques pilotes que li
arriben. I per caràcter, jo a fora sóc molt tranquil
i fins i tot tímid, però a dins el camp canvio radicalment. M’han arribat a dir “xulo de merda” i tot.
Del Barça, no hi va haver mai cap interès?

■
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Que jo sàpiga, no. Mai. Hi havia jugat en contra, coneixia jugadors, però mai hi va haver la
possibilitat d’anar-hi. Em van comentar que també estaven interessats el València i el Vila-real.
A Amer, hi deus venir ben poc durant la
temporada.
Sempre que hi ha algun pont llarg, i que no juguem,
evidentment. Aquesta temporada és de les que
menys he estat a casa, només per Nadal. En jugar
la lliga, la copa de campions i la copa del Rei, vam
haver d’avançar molts partits i jugar sovint o en dies
festius, per poder quadrar totes les competicions.”
Mantens contacte amb els amics d’Amer?
Potser pel Facebook....
De Facebook, no en tinc. Però contacte, sí, alguna
vegada em truquen, o em comenten que m’han
vist per Real Madrid Televisión. I quan vaig a
Amer sempre coincideixo amb algun dels amics.

Vivint en una residència universitària i estudiant una doble titulació
L’Aleix fa quatre anys que és a Madrid i ha viscut sempre en una residència. Fins a juvenils,
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estem en una residència universitària, la de la
Camilo José Cela, una universitat privada que
és a Villafranca del Castillo. El problema és que
som a uns 40 quilòmetres de la ciutat esportiva de Valdebebas”. Per anar als entrenaments
(normalment quatre per setmana) fan servir línies d’autobusos organitzats pel club: “Hi ha dos
torns. Un per als juvenils, que entrenem a les 5,
i un altre per als cadets, que comencen a les 7.
A la residència, diversos jugadors poden conviure
en un mateix apartament. Solen ser de tres o quatre, però jo he arribat a estar sol en una habitació,
perquè un company va marxar. Aquest any, però,
hi ha molts jugadors, i l’ala que ocupem els jugadors del Madrid està plena. Molts jugadors s’han
hagut de resituar en habitacions d’universitaris”.
El Madrid es fa càrrec de les despeses per estudis: Amb els contractes per temporada, no cobres tant com si fos un contracte semiprofessional,
però per compensar-ho et paguen els estudis. La
universitat Camilo José Cela té convenis amb
el Madrid i l’Atlético, i l’Aleix ha començat els
estudis universitaris aquest curs. Estudio INEF
i periodisme. La universitat ofereix doble titulació (ciències de l’activitat física de l’esport i periodisme) i la vaig escollir. No sóc l’únic del M
adrid que la fa. També la fa a la meva classe en
Juan Mata (València). El que té de bo la universitat és que et dóna l’opció de no assistir a classe.
Com tots els companys, l’Aleix sol fer els
àpats al menjador de la residència. Amb
una diferència respecte dels altres universitaris: Als jugadors, ens fan un menú especial supervisat pel centre mèdic del club.
■
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Esplai La Teranyina

orrem, venim

i imaginem

✍✍ Els monitors

L’

Esplai “la Teranyina” aquest any 2009-2010 no ha parat!!! Barcelona,
la neu, la Fundació Mona, colònies amb pares i mares amb moltes sorpreses, més colònies, la Teranyinada amb la seva recuperació de la tradició
dels pares i mares cuiners, i sobretot moltes tardes plenes de somriures.
Tot això amb un augment dels participants molt gran, fins a arribar a
la xifra d’uns 65 nens i nenes, nois i noies del poble, de P4 fins a 4rt
d’ESO, sempre acompanyats dels 18 monitors que formen part. Tots
nosaltres, monitors i nens, fem possible un any més una il·lusió, el NOSTRE ESPLAI. Perquè encara que no ho sabem encara, mai oblidarem els
moments que hi estem passant, cada tarda, cada nen, cada caiguda, cada
gimcana, cada joc... i són aquestes coses les que t’omplen. ■
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Congregació del Dolors

a Congregació

necessita saó nova

N

ovament la revista AMERA em dóna l’oportunitat d’expressar-me públicament sobre un
tema relacionat amb la vida associativa de la
nostra vila. I per a mi, aquest no podia ser un
altre que la recent celebració dels 300 anys de la
Venerable Congregació de Nostra Senyora dels
Dolors d’Amer.
■
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Tots els congregants ja feia temps que estàvem esperant aquesta efemèride amb il·lusió i
impaciència. Amb ganes de poder viure-la amb
la màxima intensitat i devoció, i amb la impaciència de saber si tot aniria prou bé, si el temps
hi acompanyaria, si els actes escollits tindrien
prou ressò per a mobilitzar la gent; en definitiva, per saber si tota la feina, tot el neguit, i
tots els nervis passats, haurien valgut la pena
de patir-los. La paraula la té el poble, però nosaltres, la Junta organitzadora, us podem dir
que n’estem satisfets, del resultat obtingut.
Que es podia millorar? Sens dubte. Que hi va
haver errors i oblits? Naturalment, i aprofito
aquestes línies per demanar-ne disculpes, però
d’això també en podem estar contents, perquè
demostra una vegada més que no som perfectes, i davant d’aquesta imperfecció tenim
la gran sort de permetre’ns equivocar-nos. Va
ser una setmana completíssima com mai s’havia viscut. S’acabava un acte i ja havies de pensar en el següent i amb tots els seus detalls. Jo
mateix, particularment, mai havia viscut tantes
presentacions seguides i val a dir que m’ho
passava bé: primer, el contacte amb el personatge o bé amb el grup; més tard, preparant-la,
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✍✍ Lluís Fàbregas i Montserrat

i finalment, fent l’exposició de l’acte. La vida
és com una escola diària, cal saber aprofitar
els seus ensenyaments i tenir cura de preservar tot allò que pugui ser gratificant i d’utilitat.
Convé saber distingir, sobretot, les coses bones
de les que no ho són, i obrar en conseqüència.
De la Setmana dels Dolors, permeteu-me que
faci unes reflexions sobre uns temes concrets.
La primera fa referència a la passada dels
goigs pels carrers i places de la vila. Crec que
va ser un gran encert recuperar per a aquesta diada aquest acte tan entranyable. Us diré
que el poble va respondre magníficament i es
palpava l’alegria dels veïns al pas de la comitiva, amb l’acompanyament musical. Els que hi
vam participar, i sobretot els que ja ho havíem
viscut, vàrem sentir una emoció molt gran que
ens va omplir d’enyorança de temps passats,
quan el Prior feia la seva presentació davant
del poble i els Goigs de la Verge arribaven a
cada casa. D’alguna manera, recuperar aquesta tradició també va ser un petit homenatge a
totes les generacions que ens han precedit.
La segona té a veure amb la Missa Solemne de
la tarda presidida pel bisbe Francesc, acompanyat de mossèn Enric, mossèn Josep, mossèn
Ramon, mossèn Elies i mossèn Jordi, i també
pel Cor Parroquial. Hi van assistir tots el exPriors, exPriores i exMembres de la Junta que van
poder venir. I, naturalment, el Prior, la Priora
i els Sagristans i Sagristanes d’enguany, així
com la Junta actual. Personalment feia temps
que no havia viscut una missa tan emotiva, tan

participada i tan bonica com aquesta. Sens dubte va ser una cerimònia a l’alçada de la festivitat. Podem sentir-nos tots plegats ben joiosos.
I la tercera, i última, és per fer esment de la Processó Penitencial. Va ser la més nombrosa dels
últims vint-i-cinc anys, almenys. La processó ja
havia començat i jo vaig anar directament a la
plaça. Era plena de manaies fent el seu pas marcial. Recordem que, a més dels d’Amer, ens hi
van acompanyar els de Girona. Era espectacular. Quina imatge per al record! Tot al voltant de
la plaça plena de gent, contemplant aquell panorama i tot el pas de la processó... Va ser digne de
viure-ho i de veure-ho. Llavors, amb la processó
totalment parada, i amb un silenci encomiable,
vam sentir les lectures, l’Stabat Mater pel Cor
Parroquial, el Parenostre per l’Escolania de
Montserrat i, finalment, les tres salutacions del
Prior amb el Pendó de la Congregació a la Verge
dels Dolors. L’emoció del moment va ser intensa.
Només una cosa lamentem profundament que
sortís malament: com segurament us imaginareu, va ser el quadre de llums que hi havia preparat per contemplar al mig de la plaça. Si s’hagués pogut realitzar hauria estat impressionant,
ja que s’hi representaven tres figures. La Congregació es va solidaritzar immediatament amb
l’autor en aquells moments de frustració, sabíem
que feia mesos que hi estava treballant i, en pocs
moments, tot va quedar destruït per una forta
ventada. Davant els fenòmens atmosfèrics, ningú no pot fer-hi res. Joan, gràcies pel teu esforç.
Quant a la carpeta que es va posar a la venda
com a record principal de la celebració del tercer centenari, tenim el goig de dir-vos que va
tenir molta acceptació. Tot i així, encara ens
en queda alguna. Si algú encara no la té i la
vol adquirir, només ho ha de dir a qualsevol membre de la Junta. Vam preferir que
en sobressin que no pas que en faltessin.
Penseu que aquesta obra artística constituirà el record més preuat de la commemoració
dels 300 anys de la Venerable Congregació de
Nostra Senyora dels Dolors d’Amer, tant per a
nosaltres, com per a les generacions venidores.

Finalment, la
Junta dóna les
gràcies a tothom que li ha
donat el seu
suport: particulars, entitats,
empreses i ens
públics. El seu
ajut ha estat
fonamental per
al bon desenvolupament de
l’efemèride.
El tercer centenari s’ha acabat, donem la
benvinguda
al quart, que sigui per molt anys. Aprofitant el
canvi de centenari, cal tenir present que alguns
membres de la Junta fa molts anys que en formem part, i des del meu punt de vista no és bo
perpetuar-se en un lloc, sigui quin sigui. És molt
saludable i recomanable cada cert temps renovar-se: es renoven les il·lusions, les idees, les ganes, les emocions, etc. Quan has de fer una feina perquè no hi ha ningú més que la faci, malament, vol dir que allò que fas no és engrescador
i, per tant, no serà fàcil trobar-hi el relleu generacional, indispensable per a la seva continuïtat.
Ben segur que m’heu sentit dir moltes vegades
que per a mi les coses es fan per dos motius, o bé
per obligació, o bé per devoció o il·lusió. Quan
aquesta desapareix i es converteix en rutina, s’acaben les iniciatives, els projectes i l’ambició sana.
La Congregació necessita oxigenar-se, necessita saó nova. Des d’aquestes pàgines de la revista AMERA, faig una crida als congregants,
sobretot al jovent, perquè prenguin consciència de la importància de l’associacionisme,
eina vital per a la salut social de tota població
que tingui com objectiu primordial l’esperit de l’amistat, la solidaritat i la convivència.
Ànims i endavant.

■
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Donants de sang

onem sang,

siguem solidaris
✍✍ Angelina Arbat

A

mer és un poble petit de 2.300 habitants, tot i això és un exemple
a seguir pels pobles veïns quant a la donació de sang, ja que cada any
arribem a la xifra de 300 donacions entre les tres campanyes anuals.
Ningú diu que sigui fàcil, però, aconseguir aquestes donacions. Des del
Banc de Sang i Teixits, juntament amb l’Associació de donants, amb l’Angelina Arbat al capdavant com a delegada d’Amer, volem fer arribar aquest
exemple d’acte solidari a tothom qui ens escolti, amb l’objectiu que es
converteixi en una acció on cada cop hi hagi més participació ciutadana.

■

24

Sense la donació de sang l’activitat diària dels hospitals de Catalunya
(intervencions quirúrgiques i molts tractaments) no seria possible.
És per això que cal una certa continuïtat en aquest compromís solidari i altruista. No és res més que emplenar un qüestionari personal, fer una petita revisió amb el metge
i estirar-se en una camilla uns deu minuts per emplenar una bossa de 450
ml. Després és important beure líquids per recuperar el volum perdut.
Els requisits bàsics per poder ser donant són pesar més de 50 quilos, tenir
més de 18 anys i trobar-se bé de salut.

■

Ens plau comunicar-vos que aquest
any Barcelona serà la seu del Dia
Mundial del Donant de Sang.
Aquest és un reconeixement de caràcter internacional a la promoció de la donació de sang al nostre
país i sobretot als donants, als quals estem profundament agraïts.
Aquest any, el dia mundial té com a objectiu augmentar la participació ciutadana dels joves en la donació de sang sota el lema “Nova
sang per al Món”. És un projecte que pretén avançar cap a una societat on les noves generacions prenguin un paper important, conseqüent i responsable sota un model de solidaritat i altruisme.
Així doncs, us volem animar a tots a contribuir a aquest model a través
de la donació de sang. ■
AMERA 18
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Entitats

Llar de jubilats

o ha costat

ni cinc cèntims!
✍✍ Lluís Molins

E

l passat dia 2 de maig es va celebrar, com cada any, l´Homenatge a la
Vellesa que sempre ha organitzat la Llar de Jubilats amb el suport de La
Caixa i l´Ajuntament de la nostra Vila.
Com a President de la Llar durant més de cinc anys permeteu-me dir el
que hem fet durant aquet llarg període.
En primer lloc i gràcies a Caixa de Girona vàrem canviar tot el mobiliari.
També, amb el suport de La Caixa, es va substituir l’aparell d’aire condicionat de la sala gran per una bomba de calor i fred i es va muntar aquell
al bar on sempre a l’estiu la calor és molt remarcable.
■

A part, hi ha les excursions i conferències, que van ser a càrrec nostre,
en les Festes de Sant Miquel i la Pujada al Far.
Igualment vam comprar un televisor de 32
polzades, un DVD, diversos discs digitals,
un escalfador d’aire per al bar i un convertidor de TDT pel televisor del mateix lloc.
Al mateix temps, hem estat pagant les despeses com alguna invitació de piscolabis,
petites factures d´impremta i de despatx que
abans corrien a càrrec de l´Ajuntament.
Tot el que acabo de dir no ha costat ni cinc cèntims al poble.
En acabar l’acte al pavelló municipal, la Corporació Municipal va voler
agrair tota aquesta tasca i ho va dur a terme lliurant una placa a aquet
President, que ara ha cessat, que ho agraeix molt i que ho considera un
reconeixement extensiu a tota la Junta de la Llar, curulla de persones
que sempre han treballat amb il·lusió per al poble.
Ara, la junta, mig renovada, continua amb l’esperança que, així com
durant aquests anys hem gaudit del suport i la col·laboració dels dos
Ajuntaments que hem tingut, continuarà fruint de la confiança i ajut de
l’actual i que la Llar podrà tirar endavant i sigui un lloc agradable i de
recés per a tots els socis i vilatans que ho desitgin. ■
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GEA Esquelles

es últimes

activitats

C

om ja vàrem informar en l’anterior número de la revista Amera, les activitats del
40è aniversari del grup s’han anat completant dins les dates previstes i podríem dir que
amb un notable èxit, tant de participació com
a nivell organitzatiu. En aquest sentit, les últimes activitats que s’han dut a terme són:

■
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■

Portada del pessebre a Nostra Senyora de Lena;
Amb una participació d’unes 45 persones i on
qui més qui menys va reviure els inicis del
Grup amb una certa nostàlgia. Aquesta vegada l’esdeveniment va començar ja la nit abans,
amb un sopar a Santa Brígida on cantàrem les
cançons tradicionals i on bona part dels assistents s’hi quedà a dormir. L’endemà s’hi van
afegir la resta del grup. M’agradaria ressaltar
que fou un cap de setmana de fred molt intens,
un fred però que no va impedir l’assistència de
nens i nenes molt petitons (probablement futurs esquelles...). El pessebre, com és de costum uns anys ençà, fou elaborat de pa. Enguany
el va fer en Miquel Marcó “en Maibosch” amb
l’ajuda dels seus néts. La cantada de Nadales
tradicionals al voltant del pessebre, amanida
amb torrons i cava d’alta qualitat, va donar pas a
l’acabament de la sortida, que va cloure amb un
dinar d’allò més bo a l’ermita de Santa Brígida.
Encesa de l’estrella de Nadal; Altra vegada
els reis d’Orient van poder guiar-se amb l’ajuda de l’estrella que, per les dates de Nadal,
il·lumina l’Ermita de Santa Brígida i el poble
d’Amer. Val a dir que s’ha convertit en un acte
imprescindible d’aquestes màgiques diades.
AMERA 18
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✍✍ Josep Fontàs

L’aplec de Santa Brígida; Amb un dia formidable, un sol radiant i una molt bona participació
de la gent, les activitats de l’aplec foren les de
cada any. Com a novetat hi hagué l’arrossada popular a l’esplanada de l’antiga pedrera, organitzada pel Rebost d’en Bacus. Una iniciativa molt
acceptada que comptà amb unes 180 persones.
Per ser el primer any, en vàrem quedar molt satisfets. Els ermitans d’enguany foren la Isabel
Jonquera i el sr.Josep Puigdemont. El primer
premi de lloances el va obtenir en Paco Samblàs, en modalitat adults, i la Maria Fàbrega, en
modalitat infantil. I el concurs mundial de xiulet
amb cargolina el va guanyar en Lluís Masachs.
Assemblea; El dia 12 de març celebràrem l’assemblea ordinària de socis. Com sempre s’informà de les activitats i de l’estat de comptes.
Per a una propera assemblea extraordinària es
va posposar la renovació de la junta. Un grup
de joves, que ja fa temps que treballen bona i
acertadament pel grup, n’agafarà el relleu. Nosaltres, la junta que fa molt temps que n’estem al
capdavant, ajudarem en el que calgui i continuarem vinculats al Grup, però creiem que aquest
és un canvi necessari i en un moment oportú.
Personalment, vull manifestar i ho puc escriure
amb molt de goig i satisfacció, que tots aquests
anys com a president han estat un orgull per a
mi. Hi ha hagut algun moment de cansament,
però han estat anys amb moltes ganes i il·lusió.
En quedo content, i amb el convenciment que
tenim un relleu amb gent molt vàlida i amb ganes de treballar pel bé del Grup. Quan es publiqui la revista, aquest relleu ja s’haurà efectuat.

Voramera; Dins dels actes del 41è aniversari,
el dissabte 13 de març vàrem organitzar una
passejada per la ruta Voramera, quedant així
inaugurada de forma oficial. Els assistents vàrem poder gaudir d’un matí excel·lent, pel que
fa al temps, i excel·lent pel que fa a les xerrades/explicacions molt interessants per part de
l’Andrea Munita i l’Olga Alcaide1. La riquesa
de l’aigua-barreig (encreuament riu Brugentriu Ter), la influència del riu en la flora i la fauna i els ocells que ens envolten foren els eixos
principals. Les bones maneres de les guies
ens varen captivar i ens van mantenir atents
tota l’estona. Només un punt a afegir; sempre
tenim un record especial per a en Lluís Bosch,
en grup o individualment l’hem tingut present
a cada acte. Potser la ruta Voramera fou un
dels seus darrers projectes i d’alguna manera
aquell matí fou el punt culminant de la feina ben
feta. Segur que se’n sentiria molt orgullós, tant
com nosaltres de poder gaudir d’aquesta ruta.
Grup Esquelles. Apunt històric; el mateix dissabte va continuar a la tarda amb la presentació del
llibre “Grup Esquelles, apunt històric”. El casal
força ple va estar atent a les explicacions, anècdotes i apunts de la història del nostre poble per
part de l’autor del llibre, en Josep Puigdemont.
Ja fa un quant temps que vam proposar a en Josep Puigdemont que escrivís les memòries del
Grup Esquelles. Personalment penso que ha
fet molt bona feina. Un llibre molt amè, ben escrit i de fàcil lectura, i que a més recull la vida
dels Esquelles amb uns tocs de la història de la
vila que fan que el llibre sigui interessant des
d’una doble vessant, la del Grup Esquelles i la
de la història del nostre poble. I tot dins d’un
context històric i social que ens permet entendre aquests 40 anys d’història. La diada del 41è
aniversari va acabar amb el tradicional sopar
de Grup, on no hi podien faltar el pastís d’aniversari, l’animació i les cançons de sempre.
Amunt i Endavant!

■

1. L’Andrea és coordinadora de Grups del Projecte Rius i l’Olga
n’és col·laboradora.

L

Entitats
La Xarxa

a cosa

no funciona
✍✍ Xarxa Amer

U

n nou número de la
revista i un nou escrit per
continuar insistint tossudament en la participació
de tothom en els actes que
des de la nostra associació
es programen durant l’any.
Ja tanquem un nou curs de Xarxa i, tal i com
passa des de fa un parell de temporades, la
cosa ha anat malament.
No veiem un interès especial en assistir
als espectacles que es fan, tot i que ens sap
greu dir això, perquè hi ha un petit nombre
de pares novells que ens fan sommiar en
una reeixida. Però la cosa no funciona, els
espectacles tenen el seu preu i sembla que
la gent no està disposada a pagar per omplir de cultura, d’il.lusió, de música, de sorpresa, d’imaginació....els esperits dels seus
fills, encara que només sigui un cop al mes.
No volem alliçonar a ningú però si els interessos van cap a una altra banda, potser
haurem de mirar cap a aquesta altra banda.
Potser encara no hem trobat la fórmula per
engrescar. Potser fan falta uns altres ulls, uns
altres braços, uns altres caps.....Potser encara
no està tot perdut i encara hi som a temps.
De moment, el que sí que ha quedat clar, és
que no es pot demanar que es programin uns
espectacles per a tan poca gent, sabent la despesa que comporten, ens fa mal a l’ànima. Per
això de moment intentarem trobar una solució amb el consistori per tal de no desaparèixer com a associació i poder mantenir la flama
viva tot esperant una nova embranzida.
■
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Bàsquet

assió

pel bàsquet
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✍✍ Xevi Masachs

En Jordi Fontàs i en Santi Sidera són dos amerencs que han estat
vinculats tota la seva vida amb el món de la cistella. Tots dos van
començar a jugar quan només tenien 6 anys. En Santi va plegar fa
dos anys com a jugador i ara entrena un equip de noies. En Jordi ha
continuat jugant fins aquesta temporada, en què també ha decidit
retirar-se. Junts en totes les categories (des de minibàsquet fins a sènior),
en totes les pistes d’Amer (la de l’escola, la del pati de l’Institut, la pista
de l’estació i, per fi, el pavelló) i amb el mateix dorsal (el 7 per a en
Santi i el 10 per a en Fontàs, tot i que també havia dut el 13), és un
bon moment per fer una repassada a la seva trajectòria.

1985 - Santi Sidera, Josep Meis,
Joan Carbonés i Jordi Soler (drets)
i Albert Soy, David Planella, Joan
Domenech i Jordi Fontàs.
AMERA 18
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1991 - Jordi Soler,
Albert Capdevila,
Santi Sidera, Marc
Mas, Albert Soy,
Jordi Fontàs i Josep
Salvà (drets), Dani
Vendrell, David Planella, Ribas, Jordi
Crosas, Ferran Ribas i Hugo Samsó.

Recordeu els inicis en el bàsquet? Com
us hi vareu engrescar? Alguna persona en
concret us hi va animar?
“Sí, i tant, com si fos ahir. Teníem 6 anys (si
no ens falla la memòria era el 1981) i, com que
no hi havia equip de nois, l’Albert Soy i nosaltres dos vam començar entrenant amb les noies. Eren molt més grans que nosaltres i les
entrenava l’Albert Gallego. Un altre record
que tenim dels inicis és a 3er d’EGB amb el senyor Sebastià, professor del col·legi en aquell
moment; podriem dir que aquí va començar la
nostra etapa “professional”. De tot plegat ja fa
uns 26-28 anys. I des d’aquells temps, no hem
deixat de jugar a bàsquet fins ara. Sincerament,
no recordem ningú en concret que ens hi engresqués, però el fet de tenir germans més
grans que hi jugaven, segur que hi va ajudar.”
Vau marxar a jugar a un altre poble, o us
ho vau plantejar?
“Alguna possibilitat va sortir de poder anar
a jugar fora d’Amer però va poder molt més
el fet de jugar a casa, amb els amics i, perquè no, fer poble. Potser tampoc en aquells
temps era fàcil com ara poder desplaçarse a altres llocs a jugar però cap dels dos
ens penedim d’haver jugat sempre a Amer.”
Quina és la millor època de tants anys de
bàsquet a Amer? Us quedaríeu amb algun
record especial?

Jordi: “Potser els millors moments van ser a
l’època de minibàsquet. Sempre recordaré la
final provincial que vam jugar a Torroella de
Montgrí. I no oblido tampoc els bons records
de l’època cadet-juvenil, en què teníem un
equip molt competitiu, tant a nivell tècnic com
sobretot físic. I buscant ja un moment concret,
un derbi a la Cellera, on a mitja part perdíem
de molts i vam acabar guanyant (em sembla
que vaig fer 5 o 6 triples a la segona part),
però el que més recordo és el que vaig fer als
últims segons que ens va donar la victòria.”
Santi: “A nivell d’equip, recordo els dos moments que comenta en Jordi i la millor època
meva, personal, va ser quan devia tenir uns
14 o 15 anys que a part de fer un molt bon
grup, i molt bona temporada a Amer, vaig poder entrenar amb la selecció gironina de bàsquet. I buscant entre les estadístiques, un
partit a Sant Gregori, on vaig fer 41 punts.”
“A part d’aquests fets puntuals tenim molt bon
record de totes les temporades i dels companys
de tots aquests anys.”
Durant aquests anys, vau fer algun parèntesi sense jugar? Us vareu plantejar deixarho definitivament?
“La veritat és que fins al voltant dels 30 anys
ni se’ns va passar pel cap, només d’acabar una
temporada ja pensàvem en la següent. Això si, fa
uns cinc anys, tots dos vam dir: “Pleguem”. I fins
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a bàsquet podem dir que ha determinat les
nostres vides, amistats... Durant aquests anys
hem compartit vestidor amb molts i molts
jugadors, companys, amics... que no direm
noms per no deixar-nos ningú, però tots han
posat de la seva part perquè a Amer el bàsquet
hagi estat ben viu durant tots aquests anys.”
Fa la sensació que només els nens que ho
tenen claríssim s’animen a jugar a bàsquet,
i que a futbol s’hi va més per inèrcia. Hi
esteu d’acord? Com es pot canviar això?
i tot no vam arribar a començar una temporada.... però abans de Nadal ja hi tornàvem a ser.”
Quan encara s’havia de jugar en pista descoberta, devíeu ser dels pocs equips que
s’hi trobava, que no tenia pavelló. N’hi havia gaires més?

■
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“Al principi sí que la majoria d’equips, com nosaltres, jugaven a pista descoberta. Però ja en
els últims anys abans d’anar al pavelló, creiem
no equivocar-nos si diem que érem l’únic equip
que jugàvem a pista descoberta. Però tot i tenir
molts inconvenients, també era un avantatge ja
que els altres equips no hi estaven acostumats.”
Creieu que el pavelló no ha generat el
boom que potser s’esperava? Abans d’inaugurar-se, teníeu la sensació que tindríeu
més “competència”?
“Sincerament no ha estat el boom que esperàvem en el bàsquet. Sí que hi ha hagut més activitats, variades, però mirant només el bàsquet
no ha estat el factor d’impulsió que esperàvem.
Una de les coses que ens animava any rere any
a seguir jugant era estrenar el pavelló i que sortís un grup de nois prou nombrós que ens rellevés, però aquest darrer desig no ha arribat.”
Molts jugadors heu compartit equip durant molts anys. El fet de ser un esport
col·lectiu de menys jugadors que el futbol,
ajuda a fer més pinya?
“Sí, i tant. Fins i tot hem arribat a fer colla
d’amics, els que al principi només érem companys d’equip. Per això, sí que el fet de jugar
AMERA 18
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“Aquí hi té un paper molt important el joc
dels pares. Al nostre entendre, de petits seria
bo que veiessin tots els esports i que ells mateixos poguessin decidir, però, malauradament, creiem que no és així. Canviar-ho? És
difícil. Amer sempre ha tendit més cap al futbol, però obrir el ventall de possibilitats a una
edat de promoció, ajudaria a equilibrar més
aquests dos esports i també molts altres.”
S’hauria de potenciar més el bàsquet a
Amer, o considereu que està en un moment prou bo?
“Si tenim en compte els equips d’aquest any,
dos de masculins i tres de femenins més l’escoleta (uns 70 jugadors i jugadores més o menys),
en un poble com Amer, ho podem considerar
prou bo. Però el que a nosaltres ens preocupa és més el futur, ja que costa molt que surti
gent per tirar endavant aquest esport (entrenadors, junta...) i, lligat una mica amb la pregunta
anterior, costa encara més trobar nois. Hi ha
un salt d’edat molt gran entre el senior masculí i l’equip de nois que estan en formació.”
Deixar-ho definitivament deu costar. Us hi
tornaríeu a enganxar?
Santi: “Sí, costa molt. Després de tants anys,
costa que el “mono” marxi, però ara que ja ho
he deixat no hi tornaria pas a nivell competitiu.
Intento matar el cuc entrenant nens i nenes.”
Jordi: “Sí, costa, i molt. La decisió que ja he pres de
deixar-ho [en el moment de l’entrevista encara li
quedava un partit] ha costat, l’he hagut de meditar molt, però com sempre diem, tenim una edat!”.

Esports
Bàsquet

1992 - Entrenadors de les noies.

Un ampli ventall d’anècdotes
Amb tants anys a les pistes, en Santi i en Jordi
acumulen un munt d’anècdotes i ens n’expliquen algunes.
“En un partit contra el Campdevànol no es va
decidir el resultat fins després de 4 pròrrogues.”
“Quan jugàvem a pista descoberta, era un clàssic, agafar les fregones i serradures i eixugar
la pista de les pluges o fins i tot humitats de la
nit anterior.”
“Alguna vegada, hem jugat amb més d’una
quarta part de la pista molla o pitjor, gelada.”
“Quins escalfaments aquells que fèiem pujant
la pujada del rei, una vegada i una altra, amb un
jugador a sobre!”
“Els famosos derbis contra La Cellera, com
que tots anavem a l’institut d’Amer... ja comen-

çaven molts dies abans i duraven molts dies
després”
“El sonit del porc”. “Aquesta expressió va escriure l’àrbitre a l’acta del partit perquè un jugador de l’Amer (no direm noms), li havia fet:
Oing!! Oing!!”
“En més d’un partit hem acabat amb 2 jugadors
a pista.”
“Els revolts per anar a Sant Hilari, les expedicions a Llívia... amb les corresponents “parades
d’emergència amb bossa de plàstic” a la collada de Toses.”
“I moltes més anècdotes que podríem explicar
i que queden al vestidor....”
“Tots aquests anys no els hem fet sols; família,
entrenadors, companys d’equip, aficionats ens
han ajudat a estimar i vibrar amb aquest esport. Gràcies a tots!” ■
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ampions!!

Els prebenjamins d'Amer CF
es proclamen campions
✍✍ Entrenadors Prebenjamins

E

■
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l passat 24 d’Abril, el Prebenjamí de l’Amer
CF es va proclamar Campió de la Temporada
2009-2010. Els jugadors ho van celebrar com un
autèntic equip pujant al balcó de l’Ajuntament
on molt amablement van ser rebuts per diferents representants de l’Ajuntament, entre ells
l’Alcalde de la Vila d’Amer, el senyor Narcís Junquera.

■

Aquest equip ha aconseguit un total d’11 partits
guanyats, 2 d’empatats i 1 de perdut.
Des de aquí, agrair als jugadors l’esforç que
han fet, a l’Amer CF per tot el seu suport i als
pares i aficionats per al seu seguiment i ajuda.
Visca l’Amer CF i els seus prebenjamins!
■
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Medi ambient

erratrèmols
a Amer

E

nguany, i dissortadament, sembla que estan de moda els terratrèmols i els volcans. Dels
primers n’hem vist, entre altres, les catàstrofes
ocorregudes a Haití i a Xile. Dels segons, amb
l’erupció del volcà Eyjafjallajökull d’Islàndia
hem vist, si bé no ha causat cap desgràcia humana, com és de fràgil la nostra societat.
A Amer podem explicar coses ben properes de
terratrèmols i volcans. Dels primers només ens
cal recordar com la vila va ser destruïda al segle
XV, dels segons només ens hem d’arribar a la veïna Garrotxa per veure’n (encara que apagats).
Avui parlarem dels primers: els terratrèmols.
Si mirem a la web de l’Institut Geològic de
Catalunya, a la pàgina dedicada al risc sísmic,
http://www.igc.cat/web/gcontent/ca/sismologia/igc_sismologia_atles_risc.html, veurem que el terme municipal d’Amer es troba
en vermell (reproduïm el mapa a la figura 1).
Com que, normalment, els colors vermells s’utilitzen per indicar perill ja ens crida l’atenció.
I és possible que hi hagi un terratrèmol a Amer??
Doncs la resposta no és fàcil.
Anem per parts i amb idees molt fàcils. No és difícil fer-se càrrec que és més fàcil sentir un terratrèmol a Amer que altres llocs de Catalunya;

✍✍ Josep Batlló
Instituto Dom Luiz – Universidade de Lisboa

però no és normal que sigui fort. Sinó, quants
terratrèmols heu sentit a Amer en la vostra
vida? Crec que tots respondrem que més d’un.
Però, i quants terratrèmols forts? Crec que
pràcticament cap. I, entenem-nos, fort no vol dir
que sentim soroll, o algun cruixit de la casa; fort
vol dir que es moguin els mobles i que hi hagin
ja desperfectes (esquerdes a les cases, teules i
parts de arrebossat de les façanes que cauen,
etc.). I si mirem les estadístiques que es conserven, no en trobarem cap durant tot el segle XX i
encara abans. Així, per què el vermell del mapa?
És fàcil entendre que la freqüència dels terratrèmols no és igual a tot arreu. A Haití, per exemple,
no és gaire gran. Vull dir que, en la vida d’una
persona no és normal que ocorri un terratrèmol
que provoqui grans destruccions. En canvi, a
Xile és molt més gran. És molt segur que qualsevol persona, durant la seva vida, hagi de passar
per l’experiència d’un terratrèmol fort. Això també ocorre, i encara més, a Califòrnia o al Japó.
I és que, com ja sabem, l’escorça de la Terra es
composa de vàries plaques acoblades amb moviments diversos. Així hi ha zones on col·lideixen i
altres on llisquen entre elles o es separen. El resultat és una acumulació de tensions i esforços
arreu; però que, evidentment, s’acumulen més a
les vores de placa, que és on es produeixen més
Revista Municipal d’Amer  juliol 2010
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Medi ambient

Mapa sismotectònic de Catalunya. Hi
trobem dibuixats els epicentres dels
terratrèmols enregistrats i les falles
conegudes. És fàcil veure que la concentració de terratrèmols a la zona de
les comarques de la Garrotxa i La Selva és més gran que a altres llocs (font:
Institut Geològic de Catalunya).

terratrèmols i més forts. És el cas de Califòrnia,
Xile, Japó, etc.
■
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■

A la Península Ibèrica tenim, al Sud, un contacte
clar entre la placa Euroasiàtica i la placa Africana,
per això són relativament freqüents (si més no,
més que a Catalunya) els terratrèmols al Sud de
la Península i, encara més, al Nord d’Àfrica (només cal recordar el terratrèmol recent d’Alhoceima que va deixar varies centenes de morts).
A Catalunya, si bé no hi ha cap contacte de placa proper, també hi ha zones que acumulen,
mitjançant orogènies i extensions recents, esforços. Així, si mirem el mapa sismotectònic
elaborat per l’Institut Geològic i on es dibuixen
els epicentres dels terratrèmols ocorreguts des
dels anys vuitantes del segle XX (vegeu la figura
2), veurem que, encara que petits, s’acumulen
al Pirineu i, en nombre menor, a tota la franja
costera. Precisament la connexió entre aquestes dues zones no es troba tant seguint la costa
pel cap de Creus com al llarg d’unes falles en direcció NW-SE que s’estenen cap a l’Oest de les
comarques gironines. Són falles molt recents,
que corren des del Pirineu fins al mar, per la
comarca de la Selva. Precisament la principal
és l’anomenada falla d’Amer, que segueix més
o menys el Brugent (més aviat és a l’inrevés, el
Brugent s’escola seguint el solc que la falla ha
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anat deixant durant milers d’anys a l’obrir-se).
Ara ja sabem perquè a Amer (i a molts llocs de
la comarca de la Selva) és més possible un terratrèmol que a molts altres llocs de Catalunya.
I, per tant, també hem de dir que hi ha més perill
que a altres llocs, encara que no gaire. Ens queda
clar que des del segle XV no tenim noticia de cap
desgràcia per terratrèmol i, en canvi, quantes riades han ocorregut?? Per tant, estem molt més
exposats als perills del riu que dels terratrèmols.
És clar, les riuades sabem el que són. La nostra exposició a les riades és com l’exposició als
terratrèmols de Califòrnia. Tothom n’ha vist
alguna (i grossa de debò) en la seva vida. Per
tant, existeix una experiència i uns patrons per
reaccionar. En canvi, per nosaltres, el terratrèmol és un gran desconegut i ens sentim realment impotents davant seu; i d’aquí gran part
de la por que ens provoca només pensar-hi.
A part de tenir ja una idea d’on i perquè es
produeixen, i cap idea exacta de “quan”, podem també prendre mesures el més racionals
possibles perquè en cas que ocorregués fes el
menor mal possible, igual que es fa amb les
riades. D’això em diem prevenció del risc. En
concret, a Catalunya, i dintre de les competències territorials i de protecció civil, la Generali-

Medi ambient

Zones sísmiques a Catalunya. Els diferents colors indica el màxim grau d’intensitat que s’espera pot afectar cada
municipi de Catalunya en un període
de 500 anys. Com veiem, Amer es
troba en la zona de possible intnesitat
entre els graus VII i VIII (font: Institut
Geològic de Catalunya).
■

tat ha elaborat diversos plans per emergències
específiques: Inuncat, Infocat, Neucat... i també
un anomenat Sismicat, dedicat especialment a
com prevenir i reaccionar davant un terratrèmol
important que afecti Catalunya, i això ens connecta novament amb el color vermell al mapa.
Aquest pla es va aprovar, en la seva primera versió, l’any 2003. Es va fer amb els coneixements
més actuals del moment, que poden millorar-se
i, de fet, es van actualitzant, sobre com podrien
ser els terratrèmols que afectin a Catalunya, i
amb base als coneixements acumulats es va
dissenyar el pla d’actuació. Aquest preveu una
sèrie d’actuacions en cas d’un terratrèmol que
es basen -i aquesta és la part que ens interessa ara- en uns coneixements previs. Aquests
coneixements són el que tècnicament coneixem com a perillositat i risc. La perillositat és
un càlcul de la possibilitat que es produeixi un
terratrèmol en un lloc i de les seves dimensions màximes. El risc calcula el dany que pot
provocar aquest terratrèmol. La diferència entre els dos conceptes és ben fàcil si ens posem
en el cas extrem: un terratrèmol immens al bell
mig d’un desert, on no hi ha ningú per sentir-

lo ni res per destruir, no suposa cap risc. En
canvi, podria ocórrer cada dia i la “perillositat”
seria altíssima. En canvi, terratrèmols no tan
grans en zones molt poblades suposen riscos
altíssims (és el cas de Port-o-Prince, a Haití).
Així, a part de la normativa aplicable a tot Catalunya, el pla Sismicat preveu que diferents zones on la perillositat, o el risc, o ambdós, siguin
més alts tinguin tractament especial i, a part de
preveure normes especials per a la construcció (principalment d’elements claus per gestionar qualsevol emergència com els hospitals,
casernes de bombers, etc.) també especifica
que els ajuntaments afectats tinguin plans específics (el mateix succeeix amb l’Inuncat, Infocat, etc.). Aquest és el cas d’Amer i d’aquí el
color vermell del mapa. A part del pla general
per Catalunya, l’ajuntament ha d’elaborar un pla
específic per la vila que contempli actuacions
específiques. El pla encara no s’ha elaborat. Ja
ens ha quedat clar que estem molt més exposats
a una riuada o un foc al bosc que a un terratrèmol i és natural que els plans locals per Infocat o Inuncat, també necessaris, tinguin molta
més prioritat, però caldrà posar-s’hi aviat. ■
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atates

d'Amer
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✍✍ Adriana Fontàs (fotografies i textos)
Nin, Sidru i Josep (jardiners)

Procediment:
· Fase 1: Portar els fems i cultivar la
terra (fangar) – desembre o gener
· Fase 2: Tallar la patata i plantar-la –
entre el 15 de març i el 15 d’abril
· Fase 3: Arrencar – juliol

Fase 2
Tallar:
· Depen del tamany de la patata s’ha
de tallar amb 2 o 3 parts.
· Hem de deixar mínim 2 grills per a
cada tall

Jardineria

Plantar:
· Primer s’ha de fer la rasa: es posa un fil
per anar recta i per saber on són. És important que vagi recta per regar, perquè
l’aigua també vagi recta. D’aquesta manera aconseguim controlar l’aigua.
· Es fa un forat a la rasa amb l’aixada
· Es posa el tall de patata al forat

■

38

Hi ha una altra forma que es diu al cristall: es fa una línia de patates i després
es colguen. En comptes de primer fer el
forat i després posar-hi el tall de patata,
plantant-les una a una (com ho hem fet
nosaltres), es tracta de posar primer tots
els talls de patates i després colgar-les.
■

Les que hem plantat nosaltres són les
que es fan per tot l’any, per guardar, i són
comprades.
Però també tenim les Renediues: quan
arrenques les patates al juliol, en queden
algunes que no has vist i surten al febrer/març, és a dir, s’hi estan el doble de
temps.
Aquestes es guarden, es planten i surten
al mes de maig. Són les que tindrem per
menjar més aviat. ■
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Salut

em

salut

Viatgeu sense oblidar-vos de la salut
✍✍ Font: Gencat. Departament de salut
Salut i vacances

Un viatge exigeix sempre una preparació acurada, que
inclogui una correcta informació sanitària del país de
destinació, així com dels riscs i les precaucions que cal
prendre per gaudir-lo amb bona salut.

PREPARACIÓ DEL VIATGE:

V

isitar el metge de capçalera. Es recomana
fer-ho a aquelles persones que, pel fet de patir
alguna malaltia crònica, han de rebre consells
especials o indicacions perquè la seva medicació
sigui suficient i adequada durant el seu viatge.

realitzar un tractament preventiu contra el paludisme, anomenat quimioprofilaxi.

Actualitzar el calendari de vacunes per si en falta alguna dosi. D’aquesta manera s’aconsegueix
una prevenció adequada de malalties que són
molt més freqüents en els països de destinació.
Contractar una assegurança mèdica. Molt recomanable per fer front a malalties, tractaments,
accidents o altres despeses mèdiques que poguessin sorgir durant el viatge.
Consulteu els centres de vacunacions internacionals. Per anar a determinats països de risc,
es recomana l’administració de vacunes contra
el tifus, l’hepatitis A, el còlera i la febre groga o
Revista Municipal d’Amer  juliol 2010
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ALTRES CONSELLS QUE CAL
TENIR EN COMPTE

DURANT EL VIATGE:
Mengeu i beveu de forma segura. Als països
càlids, l’aigua i el menjar cru regat amb aigües
contaminades són els principals mecanismes de
transmissió de les infeccions per via digestiva.
La diarrea del viatger, el còlera, la febre tifoide i l’hepatitis A, són exemples de
bacteris i virus que es transmeten a través de l’aigua i els aliments contaminats.

■
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L’aigua de consum cal que sigui embotellada
i precintada. Depenent del país de destí,es recomana utilitzar aigua embotellada, bullida o
desinfectada amb pastilles, tant per rentar el
menjar com per a raspallar-se les dents. Eviteu
els glaçons en l’aigua, en les begudes refrescants i alcohòliques, i als aliments. Les begudes
calentes, preparades amb aigua bullida,com
el te i el cafè, es poden consumir sense risc.
Compte amb el menjar, pot ser transmissor de
malalties infeccioses.
· La fruita mengeu-la només si l’heu pelat
vosaltres mateixos.
· Eviteu-hi els sucs de fruita naturals i les
amanides.

· Protegiu-vos del sol (especialment els
nens) amb una crema d’alta protecció,
barret i ulleres.
· Vestiu-vos amb roba de teixits naturals
frescos, com el ll i o el cotó.
· Eviteu banyar-vos en rius i llacs, perquè
hi ha perill de contraure malalties parasitàries.
· Si camineu pels rius cal que aneu ben
calçats.
· Si feu submarinisme, recordeu que han
de passar 24 hores entre l’última immersió i el vol.
· Sigueu cautelosos amb els animals, encara que tinguin aparença dòcil.
· Protegiu-vos de les mossegades de serp
o picades d’insectes, utilitzant pantalons
llargs i botes.
· A determinats països, la sida i d’altres
malalties de transmissió sexual són molt
freqüents. El preservatiu és el mitjà més
eficaç per a prevenir-les.

· La verdura, la carn, el peix o qualsevol
aliment ha d’haver estat cuinat.

· A l’avió, per evitar la síndrome de la classe turista, bellugueu les cames i realitzeu
contraccions que facilitin la circulació de
la sang; doneu algun tomb pel passadís
de l’avió.

· Eviteu-hi els gelats sense envàs, la rebosteria i qualsevol derivat làctic que no hagi
estat tractat amb calor.

· Protegiu-vos de les picades de mosquit
amb repel·lents (esprais, espirals, endolls),

· Mengeu sempre aliments frescos acabats
de cuinar, quan estiguin calents.
No mengeu res cru

· Utilitzeu roba de colors clars amb màniga llarga, pantalons llargs i mitjons, i no
utilitzeu colònies ni perfums.
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FARMACIOLA:
■

· Material de cures: gases, venes, tisores,
pinces, antisèptic, tiretes
· Termòmetre
· Antiàlgic: paracetamol

PER DESPRÉS DEL VIATGE:

· Antiinflamatori: ibuprofè

Si en tornar del viatge us sentiu malalts, amb
febre, mareigs, vòmits, diarrea o teniu alguna ferida que no es cura o empitjora, consulteu el metge explicant-li el país on heu estat.

· Antibiòtic: sempre supervisat per un
metge/sa
· Antidiarreic: no prendre’n en cas de tenir febre o deposicions amb sang
· Antiemètic: si es tenen vòmits
· Rehidratació oral: durant i després d’episodis de vòmits i diarrees
· Si habitualment preneu alguna medicació, emporteu-vos-en la quantitat suficient

Tingueu en compte que algunes malalties tropicals poden manifestar-se mesos després d’acabar el viatge.
Si esteu fent una quimioprofilaxi antipalúdica,
recordeu que no podeu deixar-la a l’arribar. Perquè sigui efectiva, l’heu de continuar prenent,
fins que s’acabi el tractament. ■

· Antipalúdics
· Repel·lents.
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"

uia pràctica

per a fills lectors"

Autor: Joan Carles Girbés

■
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✍✍ Marta Masó

Joan Carles Girbés és l’autor de la “Guia pràctica per a fer fills
lectors”. En aquest llibre destaca la importància de la lectura i dóna
algunes idees per saber transmetre el gust per la lectura i per escollir
el llibre adequat segons l’edat.
■

G

irbés sosté que saber
llegir no implica ser lector. Per a ser-ho no n’hi ha
prou amb la capacitat de
llegir (identificar els sons
de cada lletra i identificar
les paraules), cal tenir la
disposició a fer-ho de forma activa. Actualment hi
ha una gran diversitat de
suports per a la lectura:
el llibre tradicional, l’iPod,
premsa, TDT, cinema, xarxes socials... cada mitjà té
un codi de lectura propi.
Comprendre’ls, contextualitzar-los, relacionar-los i
valorar-los, són hàbits del
lector. Llegir de forma activa i reflexiva ens ajuda
a formar-nos com a ciutadans autònoms i responsables que fan progressar la
societat en què vivim. És
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una manera de contribuir
a la societat, ens fa més
tolerants, ens ajuda a expressar idees i sentiments,
i això afavoreix l’autoestima. Aquest és uns dels
arguments on radica la
importància de la lectura.
L’objectiu de la lectura és
passar-ho bé i distreure’s.
No només llegim quan ho
necessitem (cartes del
banc, receptes, mapes,
ofertes, correus electrònics, premsa, receptes de
cuina, llibres de text...), cal
llegir sobretot per divertirse. Qui no llegeix per plaer,
difícilment llegirà per obligació, aquesta és una de
les causes del gran fracàs
escolar que caracteritza
l’actual sistema educatiu.

Tots coneixem alguns dels tòpics en contra de la
lectura, per exemple:
Si ens parlen d’un jove que li agrada molt llegir,
l’imaginem avorrit, introvertit, passiu, amb ulleres i amb un totxo de paper imprès a les mans.
Si s’estima més llegir que perseguir la pilota
pensem... “uf! està malament”, si el llibre no té
imatges, llavors “pobre! està fatal!” i si el llibre té
més de 100 planes “pobre noi!... no té arreglo!”.
També sentim a dir “és que no tinc temps”. Fa
més qui vol que qui pot. Trobar temps per llegir
no vol dir disposar d’unes hores de silenci, per a
asseure’s o estirar-se còmodament, amb garanties de no ser interromput. N’hi ha prou amb tenir sempre a mà una lectura, podem aprofitar el
temps quan esperem l’autobús, o quan fem cua,
també abans d’anar a dormir, o en el lavabo... Hem
de ser conscients que llegir és guanyar temps a
la Vida i que aquest hàbit es treballa (com tots).
El mite més insostenible és dir que els llibres
són cars. El que ens aporta un llibre és incalculable. Per això el que paguem al comprar un llibre
(el valor de canvi) és molt inferior al valor que té
el seu ús. Si som usuaris d’una biblioteca, ja no
hi ha lloc per a dir que els llibres són cars. Una
bona biblioteca és indispensable per a un poble
que aspira a contribuir en la societat on vivim.
“Llegir és un rotllo”. Això no és possible.
També llegim per passar-nos-ho bé. Dir que
llegir és avorrit és com dir que “divertir-se
és un rotllo!” o que “a mi no m’agrada divertir-me”. Qui diu que llegir és avorrit està dient que mai ha llegit un llibre que li agradi.
La segona part d’aquesta guia es dedica a donar
algunes orientacions per a saber contagiar el
gust per la lectura. Primerament cal deixar clar
que el lector no neix, sinó que es fa. Per transmetre l’hàbit lector, hem de convidar, incitar,
proposar, suggerir, estimular, seduir i en cap cas
imposar, obligar, exigir ni castigar. Sabem que
l’educació dels fills requereix esforç, tenacitat i
imaginació. No hi ha receptes miraculoses per

fomentar la lectura, però llegir-los contes habitualment i donar exemple afavoreix aquest hàbit
i els seus resultats sempre són positius. Transcrivim un parell de decàlegs per contrastar,
Decàleg de la família
compromesa amb la lectura:
1.- Valorem el fet de llegir
2.- Expliquem contes
3.- Donem exemple
4.- Un objecte quotidià: llibre, revista
5.- Parlem de llibres
6.- Llegim amb ells
7.- Fem del llegir un costum saludable
8.- Regalem llibres
9.- Animem els fills a escriure
10.- Ens impliquem en el procés
10 consells infal·libles per
aconseguir que els nens odiïn els llibres:
1.- Destaquem-los els errors
2.- Obliguem-los a llegir
3.- Menyspreem els seus gustos
4.- Imposem-los lectures
5.- Demanem-los resums
6.- Controlem què llegeixen
7.- Recordem-los els beneficis de llegir
8.- Associem llibres amb deures
9.- Castiguem-los sense TV
Aquesta “Guia pràctica per a fer fills lectors”, és un llibre breu i amè, il·lustrat amb
molt sentit de l’humor amb dibuixos de Josep Vicó. La seva lectura convida a la reflexió d’un hàbit adquirit que en el seu origen
va ser un aprenentatge. Aquesta obra és
també una de les eines del Pla de Foment
de lectura 2008-2011. Si voleu més informació podeu consultar els següents enllaços:
www.quellegeixes.cat
www.clijcat.cat
www.cavallfort.cat
www.diba.es/Chilias
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ls ossos

de Descartes

Autor: Russell Shorto

A
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questa obra no
és una novel·la, ni un
conte ni un assaig,
però ve a ser les tres
coses alhora. De fet,
la contraportada la
defineix com “una
aventura històrica
que explica 350 anys
de debat entre fe i raó”. Potser sí, perquè aquesta és una lluita que s’inicia aleshores, en un món
dominat per les idees religioses, en uns països
europeus que lluiten entre ells amb la religió per
bandera. Però l’obra, a més, respon preguntes
adormides, d’aquestes que potser ens fem sense adonar-nos-en, com la de com es va superar
el món feudal i tot el seu ideari bàsic, com es va
passar d’un univers explicat únicament des de
conceptes bíblics i dogmes catòlics a agafar l’aire del coneixement científic i tecnològic dels segles XVIII i XIX que ens han dut fins on som avui.
L’excusa per començar aquesta aventura és la
mort a Suècia d’un pensador francès del segle
XVII: René DESCARTES. La part introductòria del llibre serveix per situar-nos en l’Europa
moderna i en l’estat embrionari de la ciència,
tal com la coneixem avui dia. En aquest context trobem “un home menut, vanitós, venjatiu,
peripatètic i ambiciós”, amb grans inquietuds i
cap modèstia, que segueix l’impuls de la seva
gran curiositat i treballa febrilment, que per
exemple es trasllada de ciutat només per a poder compartir el caràcter lliurepensador de
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✍✍ Bibiana Agustí

l’Amsterdam del moment, que
s’instal·la al carrer dels carnissers per tenir fàcil accés a peces fresques per disseccionar.
La seva obra més coneguda és
“El Discurs del Mètode”, un
petit volum que ni tan sols va
voler signar per a poder veure
quin efecte tenia sobre els lectors. El mateix discurs comprenia, a més del “discurs del Mètode per
a bé dirigir la raó i buscar la veritat en les ciències”,
tres assaigs més, dedicats a la llum i l’òptica, la
geometria i els fenòmens atmosfèrics i geològics.
De fet, en el llibre se’ns explica que Descartes
mor a causa d’una infecció i d’alguna manera és
víctima de la medicina contra la que ha lluitat tota
la seva vida. La mort el va sorprendre, doncs, a
Estocolm l’hivern de 1650, on va ser enterrat.
Uns anys després, però, quan el filòsof ja havia
adquirit un gran prestigi arreu d’Europa i a partir de la seva obra es començava a gestar el naixement de la ciència, les seves despulles van ser
exhumades i els seus ossos van començar un viatge estrany, van ser objecte d’estudis científics,
van ésser venuts i robats, venerats com relíquies, analitzats per metges i aprofitats fins i tot per
un empresari de casinos fins arribar al Museu de
les Ciències de París, on encara estan guardats.
L’estil literari de l’autor, Russell Shorto, és lleuger, precís i ple de caràcter, de manera que el
lector queda atrapat ràpidament des de les primeres pàgines en una intrigant trajectòria. ■
El llibre està traduït al català per Pere Núñez a
Edicions La Campana, 2009, i al castellà per Claudia Conde a l’Editorial Duomo, també al 2009.

"

C

Cultura
Literatura

" ollsacabra"

Presentació del llibre del
mossèn Enric Bahí

✍✍ Rosa M. Noguer

E

l passat 23 de gener va tenir lloc en el marc
incomparable de l’Avenc, una masia senyorívola
d’estil gòtic, la presentació del llibre “Collsacabra” del mossèn Enric Bahí.
El lloc és privilegiat, arran d’un espadat vertiginós, al cor mateix del Collsacabra.
Hi va haver una notable assistència de públic
amb representació de diverses entitats d’Amer
i persones d’aquelles contrades.
El mossèn va explicar anècdotes i detalls que el
van dur a escriure aquest llibre; van participar
en la presentació el mossèn i poeta Dídac Faig
que va fer una exposició de la vessant poètica de
molts clergues i Rosa Ma. Noguer que es va centrar directament en l’obra del poeta Enric Bahí.
Es van llegir alguns poemes que formen part
d’aquest recull.
Aquest llibre és l’excusa perfecta per endinsarse en aquesta comarca, per gaudir de la natura,
d’unes vistes impressionants, d’uns paisatges
idíl·lics, per recular en el temps i fruir del silenci.
Els assistents van delectar-se en un ambient distès gràcies a l’acolliment de la Belinda i de la seva família que va obrir les
portes de casa seva per a portar a terme
aquest acte i els va convidar a uns tastets.
Felicitem el mossèn Enric per acostar-nos tants
indrets esplèndids de la nostra geografia i deixar-nos passejar pels poemes d’aquest recull. ■

■

MONTEIS
El que un jorn et plantà en aquesta alçada
devia estimar molt aquest indret,
més verd, durant l’estiu, que cap obaga,
durant l’hivern que cap never, més fred.
Quan el puput pregona primavera,
de flors s’ompliran prades, a desdir;
cantaran rossinyols i caderneres
la cançó inacabable del destí.
Monteis, vaig descobrir-te no fa gaire
i vaig quedar de tu tan admirat
que els teus verals, al meu pas i al meu aire
els penso resseguir ben aviat,
amarat de la llum i de la flaire
del fenc i les flors de tots els prats.
Poema d’Enric Bahí del llibre Collsacabra
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Cultura
Música

uè és

■

46

l'Eigenharp?
✍✍ Jordi Ollé

■

E

ls instruments musicals han estat evolucionant constantment. Actualment, l’invent Eigenharp ha estat un salt molt gran. Es tracta d’un
enginy que permet fer tots els sons simfònics.
És un nou instrument electrònic, que inclou
també l’expressió sonora i els efectes del so produït pels instruments de vent. Cal destacar que
aquest instrument s’ha comercialitzat en tres
versions. ■
Podeu consultar el web www.eigenlabs.com per
a més informació, hi ha una presentació dels
estudis d’Eigenlabs on es mostra el seu gran
ventall de possibilitats. També en You Tube dins
de la referència Eigenlabs hi trobareu vídeos molt
interessants.
AMERA 18
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C

antaires

amerencs IV

Selecta dels materials
recollits per la missió
Tomàs-Llongueras l’any
1924 (continuació)

✍✍ Jordi Ollé

S

eguint amb la recerca que es va fer l’any 1924
a la nostra vila d’Amer, en aquest número presentem a: En “Zai”, en “Poliol” i en “Tildes”. A continuació us mostrem el text de la recerca que van fer
els germans Joaquim i Just Sansalvador i Cortès.
Els senyors Llapart han fet venir tres homes jovenassos i braus que es passen les tardes dels diumenges a l’hostal, i canten tota
la tarda alternant algun gotet de vi i un bon
berenar amb les cançons: duos, tercetos i solos, amb aprovació de la concurrència i de
l’amo de l’establiment, que despatxa més vi.

Ja sabem- diuen,- que no són aquestes les cançons que vostès volen, però les hem volgudes
cantar perquè ens sentissin cantar tots junts.

Aquest terceto és format per En “Zai”, Joan Parés, que fa el primer; En “Poliol”, Pere Collell,
que fa el segon, i En “Tildes”, Llucià Serrat,
que fa el baix. Són ben simpàtics, i no s’han fet
gens estranys: quan han sabut que a Can Mont
(casa del senyor Llapart) hi havia uns senyors
que els volien sentir cantar, han deixat l’hostal i la concurrència i han vingut de seguida.

De cançons populars, poques en saben; de totes maneres, en canten una cada u. En “Poliol”
ha cantat una cançó amb ritme de contrapàs, en
la qual se citen una pila de masies del terme.
En “Zai” n’ha cantat una de molt bonica, Cançó composta: L’assassí sacríleg – Don Juan i Don
Ramon, amb un bé de Déu d’ornaments que
hi fa molt bonic i amb un deix melangiós molt
d’acord amb el text punyent. En la Selecta de
Materials té el nº 12. En “Tildes”, que té una veu
esplèndida de baríton, canta amb cert èmfasi la
cançó nº 13, La bugadera i el traginer, de ritme
trencat, molt airosa. El fonògraf ha funcionat per
impressionar les cançons d’aquests cantaires.

No cal dir que hem hagut d’escoltar un enfilall
de duos i tercetos que feien enternir, sobretot un
vals cantat a tres veus que era una cosa deliciosíssima. Cal dir, però, que canten ben afinats i
fins amb un cert estil característic; no sempre
canten en terceres; alguna volta surt àdhuc algun acord que fa bonic i tot. El que fa de baix,
sempre té al seu càrrec l’acompanyament.

El Terceto ha acabat el repertori de cançons populars, i marxen tots tres molt satisfets. Nosaltres també hem de marxar, perquè és hora de
sopar. Abans d’anar-hi, però, les noies Llapart
ens acompanyen a casa d’En Pere Rigau, antic
músic de la cobla d’Amer, que sap cançons populars, i ens ha dit que demà, si Déu vol, ens les
cantarà. ■
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Cultura

Fotografia

L

a imatge

en relleu

Fotografia esteroscòpica tridimensional

■

48

■

✍✍ Tonyi Mateos

Amb l’arribada en 1839 de la fotografia, a través del procediment
de Daguerre, van ser molts els viatgers que captaven amb les seves
càmeres les seves experiències pels móns que descobrien, veientles després en íntimes vetllades amb familiars i amics, així com
comercialitzant-les als seus països d’origen.
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Cultura

Fotografia

M

oltes d’aquestes primeres imatges fotogràfiques van ser realitzades en format estereoscòpic. Curiosament, l’estereoscopia és més
antiga que la pròpia fotografia, ja que va ser el
1832 quan el físic anglès Charles Wheatstone,
a través de dibuixos estereoscòpics, estableix
els seus fonaments. Uns anys més tard, el 1849,
el físic escocès David Brewster va perfeccionar
l’estereoscopia i va trobar en la fotografia la seva
gran aplicació.
■

Per obtenir un parell estereoscòpic, cal obtenir
dues fotografies molt semblants, però amb lleus
diferències. Una és la imatge que veu l’ull esquerre i l’altra la imatge que veu el dret.
Igual com en la nostra visió real, els objectius de
la càmera o càmeres emprades han d’estar separats de 6,5 a 7 cm que és la distància mitja que separa els nostres ulls. Per realitzar aquest tipus de
fotografies s’utilitza una càmera binocular, dues
càmeres d’un objectiu juxtaposades i amb els
trets sincronitzats, o una sola càmera que una vegada realitzada la primera presa caldrà desplaçarla lateralment escassos 8 cm per realitzar l’altra.
Una vegada positivadas les imatges es munten la dos fotografies una al costat d’una altra
sobre un suport de vidre (actualment en desús) o sobre una cartolina. El parell de fotos
estereoscòpiques pot ser visualitzat a través
d’un visor amb lents anomenat estereoscopi o per mitjà de tècniques de visió directa.
Realment, del que es tracta és d’enganyar al cervell que processi la informació rebuda de cada
un dels ulls i fusioni ambdues imatges, fent-nos
creure que estem veient en tres dimensions.
Revista Municipal d’Amer  juliol 2010
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Cultura

Fotografia

En pocs anys la fotografia
estereoscòpica va tenir un gran èxit
convertint-se en una moda burgesa.
Acabava de néixer la primera gran
indústria fotogràfic-editorial i un gran
negoci.

■

50

■

Si actualment resulta curiós veure la cara de
sorpresa que produeix en les persones la primera vegada que miren a través d’un estereoscopi, sadollats per les milers d’imatges que ens
bombardegen cada hora per infinitat de mitjans
de difusió, se n’imaginin la de l’espectador de
fa més d’un segle i mig on, fins llavors, la pintura, el gravat i la litografia, era l’única forma
de representació per veure països estrangers i
exòtics, a part dels viatges, naturalment, que només estaven a l’abast d’uns quants privilegiats.
L’estereoscopia va viure els seus anys daurats
fins a 1870 en el que va començar el seu declivi. Amb alts i baixos molt puntuals en els anys
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pont entre els segles XIX i XX, actualment gairebé ha desaparegut convertint-se en objecte
de col·leccionisme o en una tècnica de culte.
Un dels grans fotògrafs que va realitzar impactants sèries estereoscòpiques va ser Jacques Henri Lartigue; continguts que van
des de fotos de viatges fins a pornografia.
En els anys pont entre ambdós segles, els avenços en la tècnica fotogràfica, l’arribada del gelatinobromur (que no és res més que l’emulsió
química feta amb halurs de plata del paper fotogràfic en blanc i negre), les innombrables prestacions de les noves càmeres i l’abaratiment de
costos tant als productes fotogràfics, equips i
càmeres, així com al positivat de les imatges,
van fer que la fotografia fos accessible al gran
públic naixent la fotografia per a aficionats.
L’estereoscopia no es va quedar al marge i
gràcies al sistema Verascope, creat pel francès
Jules Richard, avui podem gaudir de milers
de vidres al gelatinobromur de 4,5x10,7 cm.
El 1940 el View-Master va modernitzar el concepte, quan el fotògraf William Gruber va unir
la idea de l’estereoscopia a la nova pel·lícula diapositiva Kodachrome. ■

J

Notícies informàtiques

a no cal

aprendre idiomes!
✍✍ Jordi Babot

R

esulta que Youtube (per qui no ho sàpiga encara, és de Google), amb el seu afany per dominar tot video de la xarxa (i ja de pas, tot el món),
ha implementat no fa gaire per a tots els usuaris
la possibilitat de subtitular qualsevol video pujat
automàticament. Això és una gran notícia per
la gent que estem interessats a aprendre idiomes indirectament. Ja no cal aprendre idiomes!
Mentre es navega, almenys aprendre a entendre’ls. I ja no parlo de les persones amb problemes auditius, és un gran avenç!
El sistema només funciona de moment amb videos sense gaire soroll de fons i en anglès, encara
que és de preveure que l’aniran
millorant cada dia i per a més
idiomes (esperem que incloguin el català). També se simplifica molt la tasca de subtitulació, ja que et permet retocar
el text creat automàticament
de manera molt fàcil. Així
mateix mitjançant l’opció
“translate” hi ha l’opció
de traduir subtítols al vol.
Tot fa pensar que la traducció instantània està
a la cantonada (d’aquí ve el títol de l’article) ja
que aquesta eina també s’està portant de mica
en mica als mòbils.
Posem per cas que vas per Japó tan panxo i vols
anar a dinar a algun restaurant conegut de la
zona. Treus el mòbil de la butxaca, te l’acostes a

■

la boca i li dius “Vull anar
a dinar a un restaurant per
aquí a la vora, bé de preu!”.
Aquest, a l’acte, converteix
el que has dit al japonès.
Llavors t’acostes a qualsevol
vianant que passi per allà, li
acostes el mòbil i, mitjançant
una veu robotitzada, li diu la
teva frase en perfecte japonès.
Doncs bé, tot això, que fins fa
poc podia semblar ciència ficció, ja està a l’abast
de tothom. Tothom, és clar, que tingui un mòbil d’última generació amb el sistema Android o
amb l’iphone. Val a dir també que com sempre
només funciona en anglès, però temps al temps!
Vaja, que qui estigui aprenent idiomes i estigui
pagant una fortuna, ja s’ho pot estalviar! ■
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Opinió

Assassinat en secret.
1a part. Un error el té tothom... no?
✍✍ Patricia Sánchez Salas

Encara amb pistola en mà, em vaig acostar al
cos inert del pallasso.
Podia sentir que l’arma encara estava calenta,
mentre que l’olor de pólvora em començava a marejar, mentre intentava respirar profundament.

■

52

■

- Vés amb compte -em va dir en Joel, el meu
company-. Encara pot estar viu.
- No ho crec -vaig murmurar, sense treure els
ulls d’aquell assassí-. Li he disparat tres cops,
un d’ells irremeiablement mortal. N’estic segur. -Em vaig acabar d’apropar al cos, alerta
que pogués aixecar-se d’un moment a l’altre, i
atacar-me, tot i que sabia que era impossible,
però el vaig estar observant durant uns minuts:
tenia els ulls oberts com plats, mirant amb
aire de sorpresa cap endavant, i semblava que
dels seus llavis, se n’escapés un crit silenciós.
- Pobre diable -va murmurar en Joel, mentre s’acabava d’acostar al cos-. La veritat, no mereixia tenir
una mort així. -Me’l vaig quedar mirant, incrèdul.
- Es pot saber què collons estàs dient? -Li vaig
preguntar, entre dents-. Suposo que estàs de
broma, no?
- Ningú es mereix una mort tan violenta, David.
-em va dir, evitant mirar-me als ulls-. No estic
realment orgullós del que fem…
- Deixa’m dir-te una cosa, Agent Rodríguez -li
vaig dir, mentre guardava la pistola a la cartutAMERA 18
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xera-. Jo sí que estic orgullós del meu treball;
m’agrada que tot estigui en ordre i tranquil, tot
i que malauradament mai ho està. Jo rebo unes
ordres. Em van ensenyar i inculcar els deures
d’un bon policia, les meves obligacions. Si em
veig obligat a matar un assassí, un lladre o un
violador, ho faré; tots som éssers humans, i
aquests individus, tenen família, com nosaltres,
però, en aquest cas, què passa amb tots aquets
nens? Que no tenen família? Que no és injust
que els hagin matat, sense tenir cap culpa de
res? Tenien una vida per endavant. Que potser
aquests desgraciats pensen en les famílies? En
les mares? No, és clar que no. Així doncs, per
què collons haig de tenir jo pietat? -Vàrem restar en silenci durant uns minuts, observant un
altre cop el cadàver. Aleshores, vaig començar a
ajupir-me cap a ell, quan en Joel va posar-me una
mà a sobre l’espatlla, i em va preguntar, sorprès:
- Què penses fer? -Vaig aixecar una cella, preguntant-me un cop més, d’on carai havien tret
un noi com aquell; si més no, com podia ser
que l’haguessin acceptat en el cos de policia.
- Estigues tranquil -vaig contestar, amb fermesa-.
Està mort. Només li vull veure la cara a aquest
desgraciat, res més. -Vaig tornar a agafar la careta. L’extravagant perruca vermella li havia caigut
cap a un cantó, i la disfressa semblava un munt
de roba tirada de qualsevol manera per terra.
- Segueixo pensant que és millor esperar que
arribin els reforços -va insistir el meu company,
tornant-me a agafar per l’espatlla.

Opinió

- Els reforços arribaran en qualsevol moment
-vaig dir, sense girar-me-. No estic fent cap crim.
Només vull saber qui era aquest pertorbat. -Vaig
acabar de treure-li la màscara, i als dos segons de
reconèixer-lo, vaig notar que el cor se’m parava.

- O potser era realment l’assassí -es va atrevir a
jutjar en Joel, clavant la mirada al terra.

Era el fill del comissari Gispert.

- Es pot donar el cas. -Va insistir-. Conec diversos casos…

- No sé si has comès algún delicte o no -va dir
en Joel, amb un fil de veu-, però val més que
trobem una bona explicación per aquest greu
error, o serem nosaltres els que acabarem tancats de per vida.
- Déu meu, això és una tragèdia. -Vint minuts
més tard, un parell de patrulles dels nostres,
una ambulància i la furgoneta del telenotícies
comarcal ja hi eren.
Jo em trobava malament; tenia l’estómac
tancat, i havia vomitat un parell de cops.
No podia ser.
No podia creure’m que hagués matat un innocent nen.
- Estàs millor? -Vaig mirar per sobre de la meva
espatlla, i vaig veure que en Joel m’observava,
preocupat.
- La veritat és que no. -Vaig tornar a mirar endavant, notant que els ulls se m’omplien de llàgrimes-. Déu meu, només tenia setze anys…
- Sí, però hi ha quelcom que no entenc -va
dir el meu company, amb aire pensatiu-:
Què COI feia disfressat de pallasso? No és
Carnaval, ni Halloween, ni res per l’estil…
- Potser era la pròxima víctima del vertader assassí. -Vaig aventurar-. Es devia veure entre l’espasa i
la paret, va obligar el nano a ficar-se la disfressa, i a
fugir de nosaltres, perquè penséssim que era ell.

- Un nen de setze anys? -Vaig preguntar-. En dubto. I menys siguent fill d’un important comissari.

- Quin era el seu mòbil? -Vaig demanar de nou-.
Què era el que realment l’impulsava a matar nens?
- Potser només volia cridar l’atenció -va contestar, arronsant les espatlles-. Els adolescents que tenen pares d’alt càrrec se solen
sentir sols, abandonats, i busquen la manera de cridar l’atenció. La mare va morir, no?
■

- Sí, en tenir el nen -vaig contestar, creuant-me
de braços-. Va ser un part molt complicat. Però
no crec que…
- Vosaltres sou els que heu trobat el cos del
meu fill? -Va preguntar una veu darrere nostre,
cosa que va provocar que féssim un bot, espantats. Ens vàrem girar, i vàrem trobar-nos cara
a cara amb el comissari Gispert. Tenia els ulls
injectats en sang, totalment fora de si mateix.
- La veritat, és… -Vaig començar a dir.
- Escolteu-me bé -em va interrompre, sense escoltar-me-. Vull que atrapeu al fill de puta que ha
assassinat el meu fill, i que me’l porteu sa i estalvi.
Ja m’encarregaré jo de fer-li pagar les conseqüències. -I sense dir res més, ens va donar l’esquena,
i va marxar, escortat per dos dels seus homes.
- I ara què farem? -Va preguntar a en Joel, mentre el seguíem amb la mirada.
- No ho sé, company -vaig dir, notant de nou un
nus a l’estómac-. No ho sé.
Continuarà...
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Opinió

La iaia més guapa del món!
✍✍ Néta de la Lolita

Amer, 15 d’agost del 2009
Fa temps que volia parlar amb tu... No interpretis això com un mal presagi! Vull pensar que seguiràs un bon grapat d’anys més amb nosaltres,
amb mi, però el temps passa molt ràpid i no vull
que m’atrapi sense haver-te dit un munt de coses.
Necessito fer-ho, perquè són tants els bons records
i els bons sentimetns que tinc de tu i cap a tu, que
em desborden el cor i em demanen sortir a crits.

■

54

■

I he pensat que avui, dia de festa major del
teu poble, que també m’has fet sentir un xic
meu, i envoltada de tots els que estimes i dels
que t’estimem, era una bona ocasió per fer-ho.
Vull dir-te que de totes les àvies que poden
existir en aquest món, per mi tu has estat i ets
la millor. T’ho dic de debò. Matrícula d’honor.
A vegades sento dir una expressió cap a les àvies, que és que són considerades com una segona
mare. Jo això de tu no ho penso, ni hagués volgut que fos així. Perquè de mare ja en tinc una,
que també és única. Jo volia una iaia, la “jaja”,
i aquest paper l’has interpretat a la perfecció.
He tingut el privilegi de ser la teva primera néta
i a mé a més, la teva afillada. I tot i que estic convençuda que estimes totes les teves nétes per
igual, jo sempre m’he sentit afortunada per això.
No crec que aquest pensament sigui en va, ja
que vaig gaudir de la teva exclusivitat durant
nou anys, fins l’arribada de la meva germana,
l’Anna, el millor regal que m’han fet mai. Haig
de dir, però, que aquest esdeveniment no va
canviar ni una de les teves atencions cap a mi.
M’has fet sentir sempre estimada d’una manera
especial, com una àvia estima una néta. I a part
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d’amor, em transmets quelcom molt important, i
és orgull. Puc notar com de cofada et sents quan
em tens a prop, fins i tot en els moments en què
no he estat mereixedora d’aquest sentiment, i
això ha contribuït a augmentar la meva autoestima i la meva capacitat d’estimar els altres.
Formes part de la meva vida, del meu creixement. Ocupes un lloc important per a mi i et mereixes saber-ho.
Quan m’aturo a pensar el que em fas sentir,
el primer que sento és que t’estimo, que t’estimo moltíssim. Però després m’envaeix un
altre sentiment, un sentiment d’admiració. I
el que més admiro de tu és la teva positivitat.
Malgrat la felicitat que desprens, sé que no
has tingut una vida fàcil, però això, lluny
d’enfonsar-te o de tancar-te el cor, t’ha convertit en una persona optimista, generosa
i amorosa. I he rebut de tut tot això i més.
No tinc de tu, ni un sol record negatiu ni trist.
Records... recordo tants moments viscuts amb tu!
Quan parlo de tu a la gent que m’envolta, no
puc parar. I és que són moltes estones viscudes, i cadascuna d’aquestes em dibuixa un
somriure als llavis. I alguna en concret em fa
esclatar en una rialla! Com quan imitaves la
Sara Montiel, mentre miràvem a la tele aquell
programa de: “Ven al paralelo”. Te’n recordes? Eres la iaia – vedette més sexy del món!
O com quan, estirades totes dues al teu llit,
et burlaves de la mort fent veure que et mories i indicant-me els passos a seguir: tancar-te
els ulls, la boca i creuar-te les mans a sobre el
pit. I mentre jo t’obeïa, de sobte m’espantaves
fent: “ahhh”, i totes dues ens pixàvem de riure!

Opinió

Alguns podrien considerar-ho macabre, però per
a mi era d’allò més divertit i em va fer veure la
mort com una cosa normal i gens transcendent.
Per no parlar del conte d’Anta Genoveva, o de les
titelles que em feies amb la ombra de les teves
mans projectada a l’armari de la teva habitació.
M’encantava dormir amb tu, en aquell matalàs
de llana que a vegades em feies picar l’endemà.
I després a esmorzar: pa de Can Toni i xocolata
Cemoi, mmm! Regar el pati, anar a comprar...
em sentia tan gran i responsable quan em deixaves anar a comprar sola a Ca l’Enriqueta! I
no li dèiem a la mama! Ens convertíem en innocents còmplices i allò encara m’unia més a tu.
Alguna tarda anàvem d’excursió a la Font Picant
i berenàvem allà. Aleshores canviàvem la xocolata pel fuet, boníssim! I al vespre, si era dissabte, cap al ball de Sant Miquel! Encara avui me’n
recordo d’aquelles cançons! Com la de: “Morena, la de los ojos claveles, la reina de las mujeres...”. O aquella de: “Guapa, guapa y guapa!”.
Tu sí que ets guapa! La iaia més guapa del món,
per dins i per fora.
I ara, ara segueixes sent la primera de trucar-me
pel sant i per l’aniversari, em dius que guapa que
estic o com m’he aprimat cada vegada que em
veus (encara que no sigui veritat!), et preocupes
per fer quelcom que m’agradi per dinar quan
saps que vindré, t’interesses per mi i pel meu benestar, et poses contenta quan les coses em van
bé i t’entristeixes quan no és així... En definitiva,
em segueixes estimant i fent-me sentir estimada.
Podria omplir pàgines i pàgines de moments compartits amb tu i de tots els detals que has tingut i que
tens amb mi, però no és l’objectiu d’aquest escrit.
El que jo et volia fer saber és tot el que representes per mi, que és molt, i dir-te que per mi,
mai existirà una iaia com tu: la meva iaia Lolita.
T’estimo molt iaia!

■

... I ja fa un any...
✍✍ Albert Plana

Escrivia en el darrer AMERA, que finalment
havia decidit amb la meva esposa residir per
sempre més a AMER. Mai una decisió presa
al llarg de la meva vida ha estat tan encertada
i la veritat és que la gent d’aquest poble m’ha
ajudat molt en la meva decisió: mai m’he sentit tan acompanyat, tan atret i tan seduït, com
en aquest darrer any. És cert que he jugat
amb l’avantatge de portar cinquanta anys venint al poble en funció de curtes intermitències i coneixia el tarannà generós i obert dels
seus habitants com un dels principals motius
de la meva decisió, però una cosa es l’hola i l’adéu ocasional i una altra molt diferent
és ser-hi a diari i poder dir adéu, fins demà.
Durant aquest any, m’he sentit un home privilegiat, perquè he viscut moments plens d’emoció
tant com a simple espectador com a participant
en actes plens d’un sentiment profund. I poso
l’exemple en la il·lusió que em va fer participar
com a rapsoda, en l’acte poètic que tingué lloc
a la parròquia amb motiu de la celebració dels
300 anys de la Venerable Congregació dels Dolors de la Vila d’ AMER i poder recitar els versos de la Complanta Amorosa “… la complanta
us cantem ara vostres fills, tots els d’Amer, com
sou la nostra mare, beneïu el nostre fer…”. Instants com aquest per a mi tenen un alt valor
que només es pot sentir formant part d’aquesta
gran família amerenca.
No cal dir que estic obert a qualsevol iniciativa que pugui produïr-se en la vida quotidiana
del poble i per tant, serà un plaer poder col·laborar-hi com un vilatà més i posar el meu
gra de sorra perquè AMER segueixi essent un
referent cultural i catalanista dins del nostre
petit país. ■
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Opinió

D’or i porpres tota enlluernanta
És la Senyera dels catalans.
Quan la ventada, sa llum desplega,
Sembla que digui: Tots som germans!

La Senyera
✍✍ Albert Plana

Molts han estat els actes que la coordinadora
AMER DECIDEIX, va organitzar els dies anteriors a la consulta pel dret a decidir que va tenir
lloc el passat dia 25 d’abril.
■

56

■

Les quatre barres com foc són roentes,
Amb sang en Jofre les volgué unir.
Les barres diuen: Gent catalana,
Raça valenta, guanyar o morir.
Els nimbes auris que l’esclareixen
Del terrer nostre, són el tresor.
Per això és egrègia, la nostra raça
I els seus fills tenen or grana cor.

Dintre d’aquests actes, un en va sobresortir
d’una manera molt especial: la col·locació d’una
senyera al bell mig de la nostra plaça de la Vila.
Aquesta senyera que va estar present des de el
dia 17 fins el dia 25, ha comptat amb el reconeixement i aprovació de bona part d’amerencs,
però també de visitants d’altres pobles i ciutats
en las que s’ha dut a terme la consulta, considerant com a molt encertada aquesta presència
física del símbol més preuat i identitari de la
nostra nació, motiu pel qual hem de sentir-nos
orgullosos d’haver propiciat aquesta iniciativa.

Caigui del poble tot l’anatema
Contra qui es mofi dels teus plec d’or
I al qui no vingui fervent a dar-te
Rendida l’ànima, neguem l’amor
I aixís, no temis Senyera ardida
Qui t’idolatri no et deixarà
Bandera augusta, qui no t’adora,
No és d’eixa raça. No és català!

El reconeixement a la senyera però, no es va
resoldre només amb la seva col·locació a la plaça, àdhuc es va arrodonir amb tot un acte prou
emotiu com per a recordar-lo durant molt de
temps, ja que vem gaudir d’uns moments curulls de sentiments patriòtics, en veure com el
fadrí i la dama d’honor en representació del poble, enlairaven lentament la senyera amunt cap
al cel, mentre ressonava per la plaça “El Cant de
la Senyera” en una exquisida versió de l’Orfeó
Català. En aquest moment, més d’una llàgrima
va relliscar galtes avall. En arribar la senyera al
punt més alt, se li va dedicar, mitjançant els altaveus, aquesta sentida i patriòtica oda:

Amb aquest homenatge, el poble d’Amer ha
deixat en el record de tots els que érem a la plaça
aquell dia, la imatge inesborrable d’una actitud
ferma, serena i solidària, que camina amb seny i
amb rauxa, cap un futur ple d’esperança. ■
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Opinió

Braus enrarits
✍✍ Suskeda

"Braus embogits de coral i uralita verda escumegen a les costes dels meus somnis. Criden
com bocs i gallines esparverades de colls amb
nòduls confitats en licor d'herbes de Sant Joan!
Sí! Gallines! Gallines que ara ballen i llavors
s'esgavellen: les plomes del cul al bec i el bec
com un inici de cresta els surt d'aquell intent
de cua! I així, com en un quadre de Kandinsky
empolsegat de Popper o un cub de Rubick simulant el Big Bang s'expandeixen i entren dins
l'olla perquè el jutge en faci una bona escudella! Escudella, escudella i carn d'olla! Pilotes de
gegant surant dins el “caldo” que una cuinera
de pèl greixós sota les aixelles amaneix amb
una edició limitada del perfum bizarre de Jean-Baptiste Grenouille anomenat: " Suo suco"!
El ven un blanc amic de l'esquizofrènic Sr.
Granota al mercat negre, mentre una iaia ensenya la lligacama a un Graduat desesperat que
deixa una bassa de “xalivam” on dues nenes
de cabells encrostats s'hi netegen els malucs
creant un ritme animal al mateix temps que un
home llepa la pota a un cavall de color verd.
I dit això els braus enrarits deixen seques les
meves costes i torno a l'estat tan poc enèrgic que
em caracteritza quan em faig la "normal". ■

La corassa
✍✍ Suskeda

■

"Sola, així se sent en certes ocasions. Fins i
tot quan roman immòbil envoltada d'individus.
Observa les actituds, suposa que els porta a un
gest o altre, un canvi d'expressió en la mirada
o una paraula dita amb un to determinat (per
subtil que sigui). Aquestes nimieses esbossen
el rol social d'aquells que hi ha a prop. Sovint,
ella juga, en silenci, dins el seu cap, a despullar
les personalitats, a diluir l'opacitat provocada
per pròtesis socials. Però, també, a vegades,
resulta un joc malèvol, ple de desesperança i
l'esgota, l'esgota molt. Moltes vegades, ella,
intentaria establir algun tipus de comunicació
amb dits individus, però mai diuen res que per
a ella sigui prou interessant. Tot es torna retòric, repetitiu, insuportable...Alhora, hi ha massa informació, massa paraules malgastades,
massa formalismes i diplomàcies i converses
políticament correctes i fredes, sempre són
molt fredes... I, precisament, és la fredor de les
paraules, mai n'hi ha cap que cregui prou sincera com perquè es tregui la corassa. És incapaç
de sentir. No deixa que cap de les seves virtuts
traspassi les barreres que ella mateixa s'imposa i exaltin el seu esperit. A la fi i al cap, ella,
també és un individu, un individu gris."
■
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Ara que està tant de moda parlar de
reciclatge...
1. Sincerament, recicles o no?
2. Quin sistema utilitzes per separar els
residus (bosses, cubells, moble, el mateix terra)? Explica’ns el teu mètode!
3. Utilitzes la deixalleria municipal?
4. Tens alguna idea o proposta de cares
a fer millores a la vila per tal de poder
reciclar de forma més còmode?
AMERA 18

Revista Municipal d’Amer  juliol 2010

Enquesta
Xavier Targa
1. Sincerament, sí.
2. Cubells per a rebuig, orgànica, envasos lleugers i paper. El vidre en bosses de plàstic per
a dur-lo al punt de recollida. Al compostador li
tinc afecte, és com un tamagotchi, que vol que
estiguis per ell de tant en tant.
3. Si. Per a les andròmines, material electrònic,
esporga i per veure la deixalleria i la guaita de
tant en tant.
4. El primer que cal és explicar i educar.
Bernat Añaños
1. Sí, reciclo des de fa molts anys. Seria molt important que tots ho féssim, perquè és un petit
pas que tots podem fer.
2. Diferents cubells de tota la vida, tot i que quan
s’emplena un i ja no hi cap res més algun invent
amb una bossa sempre és bo.
3. No, sincerament no hi he anat mai.
4. Aniria bé tenir més accessibles contenidors
de tot tipus, i en alguns casos, la idea de soterrar-los com a la plaça del Centre, és molt bona.
Albert Molins

Anna Puig
1. La majoria de vegades sí.
2. Els residus de deixalleria, a la deixalleria; el plàstic el posem en bosses de plàstic;
el paper el posem dins bosses de paper; el vidre, directament al contenidor i
l’orgànica no la puc reciclar perquè no hi ha cubells i ho posem tot directament amb bosses al
contenidor de residus no reciclables.
3. Sí.
4. Penso que si vols reciclar és molt fàcil fer-ho
perquè hi ha bastants punts de reciclatge. Tan
sols ens falta l’orgànica i potser ser més conscients de que tenim deixalleria municipal que a
vegades se’ns oblida i ho llencem a la de residus.
Lluís Baixés
1. Sí.
2. Cubells
3. Sí.

■

4. La deixalleria hauria d’estar oberta al públic
tots els dies laborables, l’horari actual és insuficient. També falta que les empreses puguin deixar els seus redidus encara que això suposi un
cost econòmic per les empreses.

1. Sí, força.
2. Tenim uns cubells per a separar vidre, plàstic, paper, orgànic i resta.

Tonyi Mateos

3. Sí, més que la de Girona

2. Cubells per a cada reciclat: paper, plàstic, vidre i residus.

4. Es troba a faltar més rapidesa en buidar els
contenidors, especialment els de cartró. Fer difusió que cal plegar el cartró i de les possibilitats de la deixalleria (recordar-les)
Lluís Masachs
1. Sí.
2. Cubells o caixes de cartró
3. Molt sovint, diria que en sóc VIP i tot.
4. Millorar l’accés a la deixalleria ja que quan hi
ha més de dos cotxes has d’esperar-te. Hauries
de poder entrar per un costat, llençar les coses
i sortir per l’altre, a mode de circuit, com les
deixalleries més grosses.

1. Sí.

3. Sí, hi porto algunes coses però el més important són els químics, que utilitzo per revelar fotografia.
4. Per mi ja està bé, tot i que m'agradaria dir
que l'entorn de la deixalleria es troba una mica
abandonat
Bibiana Agustí
1. Sí.
2. A la cuina tenim el cubell per material orgànic
que va directe al compostador del jardí, un cubell per envasos i un per a rebuig. Pel vidre i altres materials anem fent piló o bosses al rebost.
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3. Sí, per a bombetes, material electrònic, oli,
roba, residus grans i tot l’inclassificable. També
va molt bé per a les batudes puntuals.

en el contenidor del rebuig. Caldria “premiar”
d’alguna manera a les persones que ho fan.

4. Penso que es podria explicar periòdicament el
què, el perquè i el com del reciclatge. Em sembla que, en general, costa una mica entendre la
gravetat dels residus que generem. També penso que la indústria d’envasos i totes les que en
depenen no hi juden gens, però això és un altre
tema.

Noemí Casadellà

Josep Fontàs i Júlia Colomer
1. Si, a casa dels Fontàs-Colomer reciclem.
2. El paper i el plàstic amb cubell i bossa per
separar-ho, el rebuig amb bossa de plàstic i el
vidre també i ho portem als contenidors corresponents. L’orgànic amb cubell i el tirem al
compostador que tenim al jardí. De tant en tant
anem a la deixallaria a portar tot el que no es pot
llençar en aquest contenidors que he anomenat:
fluorescents, mobles, electrodomèstics,...
3. Per nosaltres ja és suficient. Sempre suposa
uns esforç reciclar i fa falta molta més campanya
a favor, la gent va per la comoditat i ho tira tot
AMERA 18
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1. A casa reciclem tot el que podem dur als contenidors i a la deixalleria. Ens falta poder reciclar la màtèria orgànica.
2. A sota la pica de la cuina tenim diferents cubells per cada residu i una botella de plàstic on
hi tirem l’oli sobrant de la cuina; i a baix el garatge una caixa amb aquelles coses que cal dur
a la deixalleria.
3. Si, un cop el mes com a mínim sempre tenim
alguna cosa a portar-hi.
4. Potser, caldria estudiar millor la ubicació d’alguns contenidors; perquè la gent és molt còmode i ho llença tot el contenidor de rebuig per
estalviar-se de fer 4 passos fins el proper carrer
on hi ha la resta de contenidors. Personalment,
em fa mal el cor, quan veig dins el contenidor
verd-fosc o beig garrafes de plàstic, caixes de
cartó, herba i brancatge de jardins, etc.
M’agradaria que s’introduís el reciclatge de la
matèria orgànica al carrer. ■

Calaix de sastre
La popufòbia
✍✍ Jordi Babot

L

a popufòbia és un tipus de repugnància
envers alguna cosa que ha estat experimentada per molta gent abans que tu, gent que
no pararà de bombardejar-te cantant-te’n les
bondats i virtuts fins que no ho experimentis tu amb els teus propis sentits, ja sigui una
pel·lícula, una cançó, una obra de teatre, un
restaurant, un viatge, un aparell electrònic...

M’hi vaig començar a fixar durant l’estrena de
Titanic (o sigui el 1997). A mi en aquelles èpoques em va agradar molt la pel·lícula, i no entenia com podia haver-hi gent que no la volgués
veure. Analitzant-ho vaig arribar a la conclusió
que jo també feia el mateix amb altres coses,
com no voler escoltar un grup de música perquè tothom ja l’escoltava, o alguna sèrie mítica
que no volia mirar per què tothom deia la mateixa estúpida frase que està de moda durant
una determinada època (una mica com el “Yo
no he sido” d’aquell capítol dels Simpson, copiat del “He sido yo?” de l’Steve Urkel per cert).
És, diria, una mena d’orgull que et fa tancar els
ulls envers alguna cosa de la qual saps que en
trauràs segurament una bona experiència, però
que pels teus nassos no canviaràs d’opinió. Com
si algú, quan ja ha passat la voràgine i el seguiment mediàtic, t’hagués de venir a donar uns copets a l’esquena dient-te “Molt bé nano, ho has
aconseguit, t’hem estat vigilant i hem vist quin
peu calces, t’has reprimit molt bé, felicitats”.
Un molt bon exemple és la sèrie “Perdidos”
(“Lost” pels autèntics fans). TOTHOM coneix
algú que es nega reiteradament a veure-la. Per
què? Per la popufòbia!! Ja podem anar proclamant als quatre vents les excel·lències d’aquesta gran sèrie, l’individu en qüestió evadirà SEMPRE el tema dient: «Ja la miraré algun dia...».
Un altre exemple seria per exemple algun
grup de música alternatiu que comença a
fer-se sentir i a tu t’agrada. Quan vegis que
a TOTES les «quinceañeras» del món els
comença a agradar el mateix grup, molt se-

gurament la popufòbia te’n farà desentendre
i diràs: «Bah! Han canviat l’estil aquests! Ja no
m’agraden!». He sentit «El Canto del Loco»?
O per exemple quan s’està planejant un viatge
en grup, sempre surt algú opinant sobre alguna
destinació dient: «AQUÍ TOTHOM JA HI HA
ANAT». Com si estigués prohibit anar a un altre lloc trepitjat anteriorment per la humanitat.
La gent anti-Facebook sol ser portadora de
la síndrome popufòbica, ja que s’expandeix
ràpidament amb l’aparició de noves tecnologies. O, com ja he dit alguna vegada, ningú
recorda ja la popufòbia que teníem tots quan
vèiem algú que parlava amb mòbil pels carrers fa 10 anys? O als que deien que Internet
era per frikis! Cony de popufòbics! D’aquí
se’n podria extreure tot un altre article!
L’altra cara és l’aparició de molta gent que vol ser
el Cristòfor Colom del segle XXI. El típic «enterat» de tot que ha sentit a parlar fins i tot de grups
musicals de Madagascar que pugen fort, o de
l’incipient cinema Nord-Alaskès, per no parlar
del nou restaurant caríssim que ha tingut el plaer
de tastar. Tot per no ser víctima de la Síndrome!
L’explicació més lògica que se m’acudeix és que
aquest «descobriment» (o el que sigui) mentre el coneix poca gent, te’l fas teu, en tens una
mena d’exclusivitat i pots ser-ne una mica com
l’abanderat. Sempre esperaràs que algú a qui
li n’expliques la grandesa et reconegui el gran
descobriment que has fet, de manera que quan
arribi a la gran multitud tu podràs dir: «Ei! Que
jo ja fa temps que ho vaig descobrir! Us ho vaig
dir o no?». En canvi, quan te n’adones que és al
revés i veus que tothom sembla que s’hagi posat
d’acord i li agradi una determinada cosa, quan
veus que ja no pots entrar al tren de l’exclusivitat,
ets carn de canó de la popufòbia... I no és que et
deixin de banda, és que TU t’hi poses tot solet!
Per cert, el nom se l’ha inventat en Lluís.
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Entreteniments
Les 7 diferències

Joc d’obser vació

Sudoku

Cadascuna d'aquestes figures té la seva bessona idèntica, excepte una, que hi surt tres cops.
Troba-la!
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Solucions
Endevina Endevinalla
1
6
5
3
7
2
4
9
8

Endevinalla:
L’escala
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Faig pujada o faig baixada,
tot això és molt relatiu.
Em doblego cantelluda,
i amb mi cal anar amb ull viu.
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Nota de la redacció
Els conceptes i opinions expressades en els articles signats publicats a la revista, no representen, necessàriament, l’opinió de la Redacció. Les pàgines de l’Amera
són obertes a tothom, de manera que qualsevol persona que vulgui col·laborar-hi o emetre la seva opinió cal
que lliuri els originals a la Redacció. No es publicarà
cap article si no coneixem la identitat del seu autor,
encara que, si vol, es pot publicar amb pseudònim.

Horaris transport públic

Telèfons d’interès públic
Ajuntament

Oficines ...........................
Fax .................................
Biblioteca . .......................
Llar de jubilats ..................
Oficina de turisme . ...........
MEd’A . ...........................

972
972
972
972
972
972

431112
430016
430510
430126
430160
431956

Bombers

Urgències ..................................... 112
Amer ............................... 972 430936

Creu Roja

Urgències ........................ 972 222222
Sta. Coloma de Farners ..... 972 877484

Serveis Mèdics

GIRONA-OLOT

Gir

Bes

Ang

La C

Ame

Les Pl

St F

Les Pr

Olo

Dil. a div. feiners

7,00

7,15

7,30

7,34

7,40

7,50

7,55

8,10

8,20

Dissabtes feiners

7,00

7,15

7,30

7,34

7,40

-

-

-

-

Dissabtes feiners

8,00*

8,15

8,30

8,34

8,40

-

-

-

-

Dil. a div. feiners

9,15

9,30

9,45

9,49

9,55

-

-

-

-

Dil. a div. feiners

9,30

9,45

10,00

10,04

10,10

10,20

10,25

10,40

10,50

Dil. a div. feiners

10,30*

10,45

11,00

11,04

11,10

-

-

-

-

Dil. a div. feiners

11,30

11,45

12,00

12,04

12,10

-

-

-

-

Dis., dig. i festius

11,30

11,45

12,00

12,04

12,10

12,20

12,25

12,40

12,50

Dil. a div. feiners

13,15

13,30

13,45

13,49

13,55

14,05

14,10

14,25

14,35

Dissabtes feiners

13,15

13,30

13,45

13,49

13,55

-

-

-

-

Dil. a div. feiners

14,45*

15,00

15,15

15,19

15,25

-

-

-

-

Diumenges i festius

15,30

15,45

16,00

-

-

-

-

-

-

Dil. a div. feiners

15,45

16,00

16,15

16,19

16,25

16,35

16,40

16,55

17,05

Diari

17,30

17,45

18,00

18,04

18,10

18,20

18,25

18,40

18,50

Diari

19,00

19,15

19,30

19,34

19,40

-

-

-

-

Dil. a div. feiners

19,45*

20,00

20,15

20,19

20,25

-

-

-

-

Diari

20,30

20,45

21,00

21,04

21,10

21,20

21,25

21,40

21,50

OLOT-GIRONA

Olo

Les Pr

St F

Les Pl

Ame

La C

Ang

Bes

Gir

Dil. a div. feiners

-

-

-

-

6,45

6,51

6,55

7,10

7,25

Dil. a div. feiners

7,15

7,25

7,40

7,45

7,55

8,01

8,05

8,20

8,35

Dissabtes feiners

-

-

-

-

7,55

8,01

8,05

8,20

8,35

Consultori mèdic ............... 972 430128
CAP................................. 972 421498

Dil. a div. feiners

Transport sanitari (ambulància)

Diari

Urgent .......................................... 061
No urgent ........................ 972 410010

Mossos d’Esquadra

Emergències .................................. 088
Sta. Coloma de Farners ..... 972 181675

Notaria .......................... 972 430003

-

-

-

-

8,45*

8,51

8,55

9,10

9,25

9,15

9,25

9,40

9,45

9,55

10,01

10,05

10,20

10,35

Dissabtes feiners

-

-

-

-

9,55

10,01

10,05

10,20

10,35

Dil. a div. feiners

-

-

-

-

11,50*

11,56

12,00

12,15

12,30

Dil. a div. feiners

12,00

12,10

12,25

12,30

12,40

12,46

12,50

13,05

13,20

Diari

-

-

-

-

14,45

14,51

14,55

15,10

15,25

Diari

15,00

15,10

15,25

15,30

15,40

15,46

15,50

16,05

16,20

-

-

-

-

16,20*

16,26

16,30

16,45

17,00

Dil. a div. feiners

IES Castell d’Estela ......... 972 430347

Dil. a div. feiners

17,45

17,55

18,10

18,15

18,25

18,31

18,35

18,50

19,05

CEIP Gaspar de Queralt ... 972 430795

Diari

19,00

19,10

19,25

19,30

19,40

19,46

19,50

20,05

20,20

-

-

-

-

20,30*

20,36

20,40

20,55

21,10

Llar d’infants El Carrilet ... 972 430049
Parròquia ....................... 972 430246

Horaris de serveis

Dil. a div. feiners

OLOT-BARCELONA

Olo

St F

Ame

Ang

Sta C

Sil

Bar

Dillluns a divendres feiners

6,00

6,20

6,35

6,45

7,00

7,10

8,15

Dissabtes i diumenges festius

7,00

7,20

7,35

7,45

8,00

8,10

9,15

Feiners

9,30

9,50

10,05

10,15

10,30

10,40

11,45

Feiners

15,30

15,50

16,05

16,15

16,30

16,40

17,45

Diumenges i festius

17,30

17,50

18,05

18,15

18,30

18,40

19,45

Festius, vigilia, dies lactius
universitaris

20,30

20,50

21,05

21,15

21,30

21,40

22,45

De dilluns a dissabtes d’1/4 de 10 del matí
a 1 del migdia, i de 2/4 de 5 de la tarda a
8 del vespre. Dissabtes tarda tancat.

BARCELONA-OLOT

Bar

Sil

St C

Ang

Ame

St F

Olo

Diari

10,00

11,00

11,05

11,15

11,25

11,40

12,00

Feiners

15,00

16,00

16,05

16,15

16,25

16,40

17,00

Assistència social

Feiners

20,00

21,00

21,05

21,15

21,25

21,40

22,00

Diumenges i festius

20,15

21,15

21,20

21,30

21,40

21,55

22,15

Dispensari

Dilluns, dijous i divendres de 8 del matí a
3 de la tarda, i dimarts i dimecres de 8 del
matí a 8 del vespre.

Farmàcia

Cada dilluns de 8 del matí a 3 de la tarda,
als baixos de l’Ajuntament.

Educadora social

1r i 3r dilluns de cada mes de 8 del matí a
3 de la tarda, als baixos de l’Ajuntament.

Per problemes d’espai no s’ha pogut informar de tots els trajectes que passen per
Amer. Per més informació podeu consultar a la web: www.teisa-bus.com o contactar
amb l’operadora de la companyia Teisa, trucant als telèfons 972 260196 (Olot), 972
200275 (Girona) o 93 2153566 (Barcelona).
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