amera

Revista Municipal d'Amer
Núm. 20
Agost 2011

S

20

umari

Editorial

3

Informació municipal

4

Habitants d'Amer

9

34

Reportatge

10

Cròniques d'Amer

15

Amerencs del món

20

Entitats

22

Jardineria

32

Gastronomia

33

Salut

34

La recepta electrònica

Cultura

37

Sebastião Salgado

Llengua

40

Ensenyament

41

Notícies informàtiques

42

Opinió

43

Entreteniments

50

2

Consell redactor: Bibiana Agustí,
Adriana Fontàs, Josep Fontàs,
Marta Masó, Albert Plana.
Portada: Albert Blanch

Edita:

Dipòsit legal: GI-1409-2001

Nota de la redacció

Col·labora:

Revista Municipal d’Amer  agost 2011

✍✍ L'equip de redacció

V
38

Ajuntament d’Amer

Disseny i maquetació: Estudi A2

AMERA 20

Amerenc a... Níger

E

ditorial

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.

3

al la pena? És una pregunta que sovint ens fem. Val la pena mirar de
reflectir activitats, idees i pensaments dels nostres vilatans? Val la dedicar-hi pàgines, temps, esforços i diners? Hem arribat a la vintena publicació de l’Amera. No ha estat un camí fàcil, planer i regular, ni segurament
hem aconseguit sempre oferir un producte prou atractiu i engrescador.
Hem fet coses més bé i altres de no tant. Han sortit números que han
fet més goig que altres. Però com a mínim, i malgrat alguna variació en
la periodicitat de la publicació, ens n’hem anat sortint i hem arribat a la
vintena, que és un motiu d’orgull. Caure en el desànim és un perill que
no podem obviar. En un món cada vegada més globalitzat però alhora
individualista, costa fer lloc a l’esperit col·lectiu i aconseguir arrencar iniciatives que captin l’atenció i l’energia dels veïns. I la crisi, no ho podem
negar, és un obstacle més perquè la gent s’engresqui. Des de l’Amera,
no ens hem cansat de fer crides a la participació de tots plegats en les
activitats que es fan en el nostre poble. En els actes de la festa major,
però també en qualsevol altra trobada, en qualsevol moment de l’any.
No sempre és fàcil, però ens convé animar-nos, sortir al carrer i gaudir
del nostre poble. És clar que se n’hi poden fer moltes més, d’activitats,
però és la mateixa resposta dels veïns la que acabarà marcant l’agenda.
Aprofitant l’orgull que representa haver arribat a la vintena de números
de l’Amera, ens agradaria fer aflorar a totes les amerenques i amerencs
l’orgull de formar-ne part. Val la pena.
Bona festa major a tothom!!
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D

branzida en el comerç i en el turisme.La cultura
és una eina d’activitat econòmica, de promoció
personal i de cohesió social.

Informació municipal

-Serveis per a les persones grans i joves: el geriàtric o centre de dia serà un aspecte prioritari.
La seva consecució seria un gran èxit per al nostre poble. Igualment, ens agradaria poder oferir
als joves d’Amer una millor atenció i recepció a
les seves demandes. Ells són el nostre futur. No
podem donar-los l’esquena. Si no tenen oportunitats i bons serveis, els joves marxaran.

iscurs
d'investidura
11 de juny de 2011

S

enyors regidors, senyores regidores, senyora secretària interventora, amerencs i amerenques, amics, familiars, tots:
Permeteu-me, en primer lloc, agrair-vos la vostra presència aquest matí de juny a la sala de
plens de l’Ajuntament. És un moment institucional, però també solemne i molt emotiu.

4

Les meves primeres paraules han de ser d’agraïment, d’un agraïment sincer i humil perquè el
passat 22 de maig el poble d’Amer va decidir
democràticament que el nostre grup estigués
al servei del poble, que encapçaléssim un nou
projecte, una nova il·lusió.
Moltes gràcies per aquest suport. És tot un
honor i una responsabilitat que confio poder
correspondre conjuntament amb l’equip que
m’acompanya amb un treball seriós, amb rigor,
amb ambició i grandesa d’esperit.
Amer ens ha donat una gran responsabilitat, per
tant, el nostre treball ha d’estar a l’alçada de la
confiança i les esperances dipositades, per tal
de fer realitat una etapa de progrés.
També sóc conscient, però, que una altra part
dels amerencs consideraven que el canvi passava per ERC o per CA.
A tots, us vull dir que des d’avui em sento l’alcaldessa de tots, la vostra primera servidora.
Per tant, us ofereixo i us demano col·laboració
franca i lleial. Amer no es mereix tripijocs ni
embolics. Amer necessita compromís, il·lusió,
seguretat, confiança, progrés. Us convido i us
demano que treballem cap a una direcció concreta: fer avançar Amer cap a quotes de més i
AMERA 20
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✍✍ Alba Serra i Gràcia

millor benestar econòmic i social i que deixem
definitivament enrere els aires enrarits d’aquests
darrers anys. Hem de pensar en el demà, que és
ara, perquè quan la política només serveix per
expressar desacords i confrontació, deixa de ser
útil al ciutadà.
Crec fermament que molts amerencs i amerenques volen una nova manera de fer política: volen la política de la complicitat, de la coherència,
del servei, del compromís sincer i entusiasta, de
la política en positiu, del diàleg proper per a poder participar tots plegats per al bé comú.
Ens cal situar el nostre poble en la modernitat
que reclama el segle XXI, fidels als valors de llibertat, justícia i catalanitat. Jo al capdavant amb
l’equip que m’acompanya no ho podrem assolir
tots sols, sinó que necessitem un poble, un caliu,
un Ajuntament que també hi vulgui participar.
Per aquest motiu, us agrairia que ens ajudéssiu
a tirar el poble endavant, a aconseguir ser un
poble referent, on es respiri alegria, vivesa, convivència, solidaritat, afecte.
Sé que avui no és hora de concretar el programa de govern, però permeteu-me que us avanci
algunes de les principals línies d’actuació que
estem disposats a tirar endavant durant els propers quatre anys, essent molt conscients de la
dificultat econòmica i financera derivades del
context actual de crisi en què vivim:

Què necessita Amer
-Liderar la defensa dels interessos locals: ens cal
potenciar el nostre patrimoni històric, cultural i
natural perquè Amer pugui agafar una nova em-

-Redacció del POUM: ens cal reorganitzar el
nostre municipi. Hem de tornar a ser un poble
d’oportunitats, de talents. Hem de desencallar
la zona industrial i facilitar l’accés a noves empreses per petites que siguin.
Amer necessita una transformació, un nou impuls. No ens podem paralitzar.
A part de tot això, voldria fer uns RECONEIXEMENTS.
Permeteu-me unes paraules de reconeixement
a l’Equip de Govern sortint. A tots ells, moltes
gràcies pel vostre suport i ajut. Han estat 15 mesos de treballar en un gran equip, ben avingut
i amb molta sintonia. Igualment, a la resta de
regidors a l’oposició.
També, vull agrair i fer un reconeixement especial, a l’exalcalde i avui regidor, en Narcís Junquera. Narcís, procuraré ser digne continuadora de la teva trajectòria, sempre tenaç i al servei
del poble d’Amer i la seva gent.
En Narcís és per a mi un referent com a alcalde,
però per sobre de tot, per les seves qualitats de
coherència, per la seva capacitat de romandre
fidel a uns principis, a un mateix, i sobretot, per
la seva estima i entrega al poble d’Amer al llarg
d’aquests anys.
T’agraeixo de tot cor el teu suport sincer i d’estima cap a la meva persona, però també l’agraïment de ser a prop meu en aquesta nova etapa
política.
No puc obviar la realitat de ser la primera alcaldessa d’Amer. Aquest fet m’omple de goig i de
satisfacció, d’orgull i de respecte. És un fet històric per a la nostra vila mil·lenària però jo no
entro a l’Ajuntament d’Amer sola com a dona,

sinó que totes les dones d’Amer entren amb mi
a l’Alcaldia.
Al llarg d’aquests dies, moltes dones, grans i joves, m’han fet arribar la seva alegria i satisfacció
per un fet que hauria de ser normalitzat però que
encara no n’és. Però voldria que ens ho miréssim
des de la perspectiva de progrés i avenç: també
fem història perquè amb aquest fet ens avancem
a d’altres pobles i ciutats de Catalunya i d’arreu
del món que encara no han tingut una dona escollida democràticament perquè els governi.
Amer, amb aquest fet, marca un punt d’inflexió;
som capdavanters respecte a d’altres llocs. Per
tant, tots plegats ens n’hem de felicitar.

Per acabar
Vull liderar amb convicció i fermesa aquesta
nova etapa. Vull un govern alegre, humil però
ambiciós, prudent però esperançat, intrèpid
però rigorós.
L’equip que m’acompanya i jo mateixa ens comprometem a ser dignes de la vostra confiança
amb seny, seriositat, diàleg, compromís servei
i estima.
També disculpes al meu entorn més íntim i familiar: confio que les hores que em prendrà el poble us les pugui tornar amb l’orgull que pugueu
sentir sabent-me ocupada en servir la gent i que
treballant pel comú us encomani la joia que duc
a l’ànima i que em mou a ser alcaldessa.
A tots us recordo que durant la campanya electoral vam parlar de recuperar l’orgull de ser
amerencs i amerenques, d’il·lusió, d’autoestima, de ser ciutadans del món. Deixeu-me que
us dediqui uns versos de Martí i Pol que diuen:
“No tot és desar somnis pels calaixos
rodejats d’enemics o bé d’objectes
que subtilment i astuta ens empresonen.
Perquè viure és combatre la peresa
de cada instant i restablir la fonda
dimensió de tota cosa dita,
podem amb cada gest guanyar nous àmbits
i amb cada mot acréixer l’esperança.
Serem allò que vulguem ser.
Pels vidres del ponent encrespat, la llum esclata.“
Moltes gràcies. Visca Amer i Visca Catalunya. ■
Revista Municipal d’Amer  agost 2011
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Anàlisi, des d'Esquerra, dels resultats electorals municipals d'Amer.

Informació municipal

El cens electoral d’Amer ha patit en els últims
anys una important davallada: hem passat de
1874 votants el 2007 a 1793 el 2011, total 81 persones menys (4.7.%). El 2007 hi hagué una important participació, de l’ordre del 77.7%, mentre que enguany ha baixat al 69.7 %. L’abstenció,
per tant, s’ha incrementat un 8 %.

nàlisi

electoral

La força de la convicció

D

iumenge 22 de Maig del 2011. “Una brillant
victòria que ha costat 12 anys d’esforç de serenitat i de confiança”.
Amb un sincer agraïment,volem iniciar aquest
escrit des de la secció local de CIU. Agraïment
adreçat a totes les persones que ens han fet confiança i que amb el seu vot han consolidat i refermat la majoria de CIU a l’Ajuntament d’Amer.
6

La nostra és una petita i senzilla història de convicció i de compromís, de com posar els sentiments i les esperances per davant dels personalismes, una petita i senzilla història de coherència, de voler estar sempre junts per superar les
dificultats, és a dir, una petita i senzilla història
de confiança amb tota la gent del nostre poble.
L’any 1999 i després de 20 anys de governar
sempre amb majoria absoluta, CIU no guanya
les eleccions i passa a l’oposició. Es desitja un
canvi que es materialitza amb el pacte de govern entre el grup d’IA i ERC.
Tot fa pensar que una nova manera de fer donaria estabilitat de mires al nou govern. Però
al cap de poc les polèmiques s’apoderen de la
vida municipal i tot un seguit d’esdeveniments
ennuvolen el dia-dia del nostre poble fins pràcticament avui mateix. Amb això no jutgem absolutament res, simplement recordem una realitat
viscuda i patida en la nostra població.
Durant tot aquest temps CIU d’Amer pateix les
conseqüències lògiques dels esdeveniments.

AMERA 20
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Crítiques, rumors, suposicions infundades, inquietuds que provoquen un mal estar general
difícil d’assumir. Amb tot CIU aguanta amb fermesa la nova situació tot assumint la responsabilitat des de l’oposició. Les següents eleccions
deixen encara més evident la situació política al
poble i el grup d’Independents d’Amer aconsegueix la majoria absoluta, però això no evita que
les polèmiques continuïn, i CIU d’Amer decideix
jugar fort per intentar donar la volta a la situació
a les noves eleccions municipals i canvia i renova amb profunditat la candidatura mnicipal, sent
ecanpaçalada per en Narcís Junquera. El resultat de tot plegat i després de 8 anys es torna a
guanyar les eleccions, sense majoria absoluta,
tot i patir una escissió dins el grup que provoca
la formació d’una nova candidatura “Coal·lició
per Amer”. Però la moda política del moment
era que guanyin uns i que governin els altres i
aquesta moda també s’imposa a Amer. Tot i guanyar CIU torna a l’oposició.
Aquesta situació,però, s’aguanta bé dins la federació i s’aguanten també molt bé les diferents
situacions que es van succeint dins l’ajuntament
d’Amer que provoquen canvis en alguns dels regidors. Finalment conscients que la nova situació que es viu dins l’Ajuntament no porta enlloc
i el perjudicat final sempre és el poble d’Amer,
s’accepta després de molt de temps de meditacions i deliberacions la proposta de IA de presentar una moció de censura. Ciu torna a l’alcaldia
tot oferint un nou govern d’unitat per tal de tirar
endavant el poble i fer front conjuntament a totes les dificultats. El govern d’unitat no és acceptat però amb fermesa i poc a poc es comença
a redreçar la situació des del grup de govern
integrat per CIU i IA.

Son molts els temes conflictius a solucionar però
la serenitat i la calma retornen al poble. Durant
aquest curt espai de temps, poc més d’un any,
es busca sobretot retornar la confiança i la convivència respectant sempre les diferents percepcions a casa nostra. Els diferents problemes ja
s’aniran arreglant poc a poc amb una immutable
decisió.
Tot aquest reguitzell de fets no ens afebleix ans
el contrari ja que a les noves eleccions conscients dels nous temps polítics i que la situació
real de l’Ajuntament d’Amer requereix més
dedicació, temps i professionalitat es torna ha
canviar de cap de llista buscant una cohesió i un
compromís en tots els components que formen
part de la candidatura i per primera vegada una
noia encapçala la nostra llista en la persona de
l’Alba Serra. Un fet històric que cal remarcar.
El resultat final, amb majoria absoluta tenint en
compte tots els esdeveniments anteriors creiem
que ha estat brillant, esplendorosament brillant.
I ho diem amb tota la nostra humilitat però alhora amb tota la nostra satisfacció.
Sense personalismes, només buscant el bé
d’Amer ha estat això possible i creiem que l’èxit
cal buscar-lo en l’esforç, la serenitat i la confiança que ha tingut no solament tota la militància
sinó també els simpatitzants i persones que ens
han recolzat i han estat sempre al nostre costat.
Moltes gràcies. Aquesta confiança és la que ens
fa ser absolutament exigents en el nostre compromís en favor d’Amer i de Catalunya.

✍✍ CiU Amer

Comparant les xifres de vots d’aquestes eleccions municipals i de les anteriors (2007), veiem
que dues llistes que es van presentar al 2007
no ho han fet en aquestes eleccions. Independents d’Amer (IA), que al 2007 es va presentar
per tercera vegada aconseguint 416 vots, aquest
cop no va fer llista i per tant els seus votants
van haver d’escollir una altra opció electoral.
El PP va presentar una llista al 2007 que va
aconseguir 2 vots i enguany no en va presentar.

CIU
IA
ERC
CA
nuls
blancs
abstenció
vots vàlids

2007

2011

486
416
350
179
12
11
418
1456

577
491
87
38
56
544
1249

Diferència
en vots
91
+141
-92
+26
+45
+126
-207

Diferència
percentual
+18,7%
-+40,2%
-51,3%
+216,7%
+409,1%
+30,1%

Què en podem deduir d'aquestes xifres?
Augment de l’abstenció
Tot i que el cens ha disminuït des del 2007, el
nombre de persones amb dret a vot que no han
exercit aquest vot ha augmentat en 126, que representa un augment de l’abstenció del 30,1%.
En l’àrea de les comarques gironines, l’abstenció ha augmentat un 7,9% del 2007 al 2011
(193.509 al 2207 i 208.790 al 2011), mentre que
hem vist que a Amer s’ha incrementat en un
30,1 %, força més que al conjunt de la província.
Aquesta diferència sembla que la podem atribuir a fenòmens locals. El fet que IA no presentés
llista podria haver influït de manera molt important en l’augment de l’abstenció en un electorat
que s’identificava amb aquesta formació política
i prop d’un centenar d’abstencions podrien venir d’antics votants de IA.

Revista Municipal d’Amer  agost 2011
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Informació municipal
Augment molt important dels vots nuls i
en blanc
Tant uns com els altres han augmentat de forma
molt important al nostre poble, passant de 12 i
11 al 2007 a 38 i 56 aquest any. Això representa uns increments notables dels vots nuls i en
blanc (+216,7% i +409,1%) a Amer.
Al total de Girona els vots nuls han passat de
2678 a 5499 (+105,3%) i els vots en blanc han
passat de 8933 a 11231 (+25,7%). Veiem que a
Amer hi ha un increment dels vots nuls i en
blanc a Amer, molt per sobre dels increments a
la província. Pensem que el gruix d’aquests vots
pot venir d’antics votants d’IA i la resta d’antics
votants de les altres opcions. La coincidència
en el temps amb el fenòmens de les acampades d’indignats pot explicar l’augment general
d’aquests vots, però no la marcada diferència
observada a Amer.
8

Habitants d'Amer
El traspàs de vots entre ERC i CIU és impossible
d’analitzar. Caldria una enquesta ben elaborada
per a determinar-ne la quantia.
Davallada de CA
La tercera llista, que optava a ser decisiva per
a la formació de govern, ha vist minvar el nombre de vots respecte el 2007, quedant a 10 vots
per aconseguir un regidor (el 6è de CiU). S’ha
perdut així la possibilitat d’incorporar un tercer
punt de vista polític a la realitat municipal.
D’aquesta manera, el consistori està format
pels sis regidors de CiU a l’equip de govern
i cinc d’Esquerra, treballant a l’oposició.

✍✍ Grup Municipal d’ERC

Pujada de CIU
Tots sabem que hi ha molts vots que passen
d’una opció a l’altra per molts i diversos motius,
però tots els partits tenen un nucli de vots fidels
que sempre suposen la majoria dels seus vots,
per això pensem que els 91 vots que CIU ha tingut de més respecte al 2007 procedeixen bàsicament d’IA (60 o 70) i de CA (20 o 30).
Forta pujada d’ERC
La llista d’Esquerra ha obtingut els millors resultats en les eleccions municipals de l’època
post franquista. Aquest resultats contrasten
amb la davallada del partit en l’àmbit provincial
i hem d’interpretar-los com un reconeixement
a la tasca de govern feta abans de la moció de
censura.
L’alt increment de vots d’ERC (141 més que al
2007, un 40,2% més) segurament procedeix de
CA (uns 40 o 50) i d’IA (uns 90 o 100).

AMERA 20
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Coalició per Amer. Eleccions
Des d’aquí volem fer-vos saber que encara que
el projecte de Coalició per Amer no ha interessat, nosaltres continuarem fent poble tal com
hem fet sempre. Crec que tothom sap qui som
i on trobar-nos i, estem disposats a escoltar i
aprendre de tothom.
Volem donar les gràcies a tota la gent que va
confiar en el nostre projecte i a tothom que ens
ha recolzat i donat suport en aquesta aventura.
Felicitar al grup d’ERC per l’increment de vots
envers el 2007, i encoratjar-los a fer una oposició
constructiva.
I com no, felicitar al grup de CIU per la tasca i
resultats obtinguts i desitjar-los tota la sort i encert en les decisions durant aquesta legislatura.

✍✍ Coalició per Amer

Naixements
Martí Clarà Madeo,
fill d'en Joan i la Marta
19 de novembre de 2010

Nonna Rich Cullell
fill d'en Sergi i la Sandra
26 de febrer de 2011

Andrea Marcano Malagon,
fill d'en José Gregorio i l'Eva
1 de desembre de 2010

Nil Puig Viñals
fill de l'Eduard i l'Anna
13 d'abril de 2011

Guillem Ribeiro Rodríguez,
fill d'en Sergio i la Vanesa
23 de desembre de 2010

Gerard i Ferran Bou Oliveras
fill d'en Jordi i la Marta
15 d’abril de 2011

Carla Repullo Sitjes
fill de l'Ismael i l'Anna
8 de gener de 2011

Mohamed Amin Hamaya Echabab
fill d'en Mohamed i la Soumia
18 d’abril de 2011

Ivet i Estel Bosch Fábregas
fill d'en Xavier i la M. Elena
4 de juliol de 2011

Alicia Perea Pérez
fill d'en David i la Núria
28 de gener de 2011

Guillem Arimany Güell
fill d'en Xevi i la Sònia
27 de maig de 2011

Jordi i Mireia Cornet Torrent
fill d'en Lluís i l'Anna
12 de juliol de 2011

Mariona Samblàs Fontàs
fill d'en Paco i la Carolina
6 de febrer de 2011

Ainhoa Pujolras Osuna
fill d'en Jordi i la Jésica
31 de maig de 2011 -

Paula Flores Marcó
fill d'en Jordi i l'Elisabet
14 de juliol de 2011

Defuncions
Joan Domènech Blanch, 4 de desembre de 2010
Maria Panosa Ferran, 20 de desembre de 2010
Domingo Buch Blanch, 23 de desembre de 2010
Joan Casas Roura, 29 de desembre de 2010
Rosa Codina Tràfach, 4 de gener de 2011
Lluís Sidera Pujolràs, 25 de gener de 2011
Josep Maria Carbonés Vila, 25 de gener de 2011
Eva Serrallonga Puigdemont, 28 de gener de 2011
Joan Roca Codina, 6 de febrer de 2011
Joaquim Orri Artigas, 19 de febrer de 2011
Maria Virgili Mutche, 13 de març de 2011

Àngela Viñolasdevall Costa, 14 de març de 2011
Josep Maria Gascon Pallarès, 19 de març de 2011
Josep Grau Cotilla, 20 de març de 2011
Assumpta Codina Giol, 26 de març de 2011
Tomàs Feu Parés, 26 d'abril de 2011
Isidre Domènech Pujol, 3 de maig de 2011
Francisco Fernández Jiménez, 11 de maig de 2011
Emili Masachs Vilaró, 12 de maig de 2011
Zenon Viñolas Tarrés, 4 de juny de 2011
Antoni Domènech Tràfach, 22 de juny de 2011
Josep Roura Martorell, 2 de juliol de 2011
Revista Municipal d’Amer  agost 2011
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Reportatge

Reportatge

na segregació
consolidada

Sant Julià de Llor i Bonmatí

10

✍✍ Xevi Masachs

Les generacions més joves probablement no veuen cap vincle entre Sant
Julià del Llor i Bonmatí i Amer. Aviat farà 30 anys d’una segregació
que va posar fi a una llarguíssima etapa amb Sant Julià i Bonmatí
com a nuclis que pertanyien a Amer, des que Borrell II en va fer
donació en la consagració del monestir de Santa Maria. El 22 de
febrer de 1983 va néixer un nou municipi, el de Sant Julià del Llor i
Bonmatí. I malgrat les reticències que hi va haver a Amer, la polèmica
es va anar arraconant. En fem un repàs amb l’ajuda d’un testimoni
de primera línia, en Josep Puigdemont, batlle d’Amer entre el 1979 i el
1983, últim alcalde dels veïns de Sant Julià i Bonmatí abans de la seva
segregació i bon coneixedor de la història amerenca.

El tercer intent
La de fa gairebé trenta anys no va ser la primera
proposta de segregació de Sant Julià del Llor i
Bonmatí. En les dues anteriors, i a diferència de
la que va acabar prosperant, la idea era agregarse a altres municipis. A finals del segle XIX, l’objectiu era unir-se a Anglès, però no va ser factible.
A principis del segle XX, la idea de Sant Julià i
Bonmatí va ser agregar-se a Bescanó, proposta
de proximitat, ja que al cap i a la fi l’estació del
tren de Bonmatí era a Vilanna, dins del terme
municipal de Bescanó. Tampoc va prosperar.
Durant molts anys, l’ànsia d’independència va
quedar arraconada. Amb el franquisme, òbviament, era una missió impossible, perquè segregar un municipi no era precisament gaire propi
de la dictadura. De tota manera, i malgrat que la
vila d’Amer era un nucli molt potent durant els
AMERA 20
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anys 50 del segle passat (amb un mercat destacat), des de Bonmatí es van anar mantenint les
reticències i les queixes. La pèssima comunicació amb Amer, on els habitants de Sant Julià i
Bonmatí havien d’anar per resoldre qualsevol tràmit o gestió, era un impediment innegable. No hi
havia cap carretera directa entre els nuclis i l’únic
camí, l’antic camí ral de Girona a Olot, presentava un molt mal estat. L’alternativa a desplaçar-se
fins a Amer per resoldre gestions era esperar la
visita a Bonmatí que un oficial de l’Ajuntament
d’Amer feia setmanalment.

L’impuls de Benet Valentí
Que Sant Julià del Llor i Bonmatí mantingués ben
viu l’esperit independent es deu, en bona part, a

11

l’impuls de Benet Valentí i Guitart. Historiador
autodidacta, Valentí va recopilar la història i les
tradicions del nucli i va ajudar a mantenir viu el
caliu perquè, quan arribés l’oportunitat, s’insistís
en la segregació. L’oportunitat va arribar amb la
fi del franquisme i la reinstauració de la democràcia. No va tardar gaire a veure’s reflectit l’interès
per la segregació, ben present ja en les eleccions
municipals de 1979, prèvies encara a les primeres eleccions al Parlament de Catalunya després
de la recuperació de la democràcia.

Municipals 1979
Llista

Alcaldable

Vots

%

Regidors

Convergència
i Unió

Josep
Puigdemont

624

33,23

4

Indep.
Bonmatí

Josep Vidal

544

28,97

3

Indep. (AP)

Josep Desoy

353

18,80

2

AE
Treballadors
d’Amer

Josep Serrat

343

18,26

2

Cens: 2.583. Votants: 1903. Abstenció: 26,3%.

Municipals ’79: llista per Bonmatí
A les municipals, quatre llistes van concórrer a
les eleccions a Amer. De les quatre, n’hi havia
una exclusivament per Bonmatí, constituïda ja
amb la idea de promoure la segregació. També
hi havia la llista de Convergència Unió, una d’independent vinculada a Alianza Popular, i una altra de Treballadors d’Amer.

Convergència i Unió, amb Josep Puigdemont al
capdavant, va guanyar els comicis i va obtenir
quatre regidors, un més que la llista de Bonmatí. Els resultats, d’alguna manera, reforçaven les
perspectives de la llista que apostava per la segregació i que no se’n va amagar. Ja a l’hora de
preparar les llistes i durant la campanya electoral, van deixar clar el seu objectiu. I a Amer, els
altres grups que es presentaven a les eleccions
Revista Municipal d’Amer  agost 2011
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van veure de bon ull, almenys d’entrada, l’interès
per independitzar-se de Sant Julià del Llor i Bonmatí. Passades les eleccions, la llista d’independents de Bonmatí va anar per feina i va començar
a encarrilar el procés de segregació. De fet, una
recollida de firmes va captar el suport gairebé
unànime a Sant Julià i Bonmatí.

quatre volums, demostrava la viabilitat de la segregació. Amer no hi sortia perjudicat econòmicament, i Bonmatí tenia suficients elements per
poder sobreviure. Era l’època de l’eufòria de les
indústries, i Bonmatí creixia i tenia potencial per
continuar-ho fent, força més a prop de Girona.

Els resultats de les eleccions havien deixat un panorama força obert, amb diverses combinacions
possibles. Hi va arribar a haver contactes a Bonmatí del grup de Josep Desoy, interessat a assumir
l’alcaldia. La llista de Sant Julià i Bonmatí, però, va
decidir no fer cap pacte contra la llista més votada,
i Josep Puigdemont va ser l’alcalde d’Amer.

Les reticències amerenques

Sense temps per perdre, es va demanar a la Generalitat (reconstituïda feia ben poc) tota la documentació necessària per demanar la separació legal dels dos nuclis i la constitució de Sant Julià del
Llor i Bonmatí en municipi. El més important era
demanar un estudi socioeconòmic que demostrés que tots dos municipis tenien elements suficients com per poder sobreviure després de la segregació i que en justifiqués la iniciativa. L’estudi
es va encarregar al senyor Rogel·li Duocastella,
un sociòleg molt reconegut al país. El treball, de

Tot i que el procés de segregació ja era imparable, a Amer es van començar a fer sentir els crítics
amb la pèrdua dels nuclis de Sant Julià del Llor i
Bonmatí. Hi va haver una recollida de firmes, tot
i que buida de valor legal, fet que es va encarregar de recordar el Departament de Governació.
La pressió dels contraris a la segregació es va
anar multiplicant. I en aquest context, la candidatura d’Alianza Popular es va alinear amb els que
volien negar la voluntat d’independència de Bonmatí. Poc després que la segregació fos un fet, el
candidat d’AP, Josep Desoy, la va qualificar d’error. “No s’havia d’haver produït. Sí, en canvi, la
constitució d’una entitat local menor que, de fet,
hauria donat la mateixa independència i hauria
respectat les essències històriques i els legítims
sentiments dels amerencs, que en una gran majora han considerat aquesta
decisió com una dolorosa amputació”, va manifestar Desoy
al diari Los Sitios, l’abril del
1983.
També hi va haver malestar pel
naixement del nou municipi
entre els amerencs que tenien
propietats a Sant Julià o Bonmatí. No veien bé, com es pot
entendre, que un terreny seu
passés de ser del seu municipi
a un altre. A Amer, durant un
bon temps, la segregació va
ser motiu de polèmica, de comentaris i de més d’un crit als
cafès, a la plaça o en qualsevol
altre fòrum. Hi havia, si més
no, una qüestió d’orgull.
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El dret a la pròpia identitat
En qualsevol cas, ja res podia frenar l’autogovern
de Sant Julià i Bonmatí, en un procés paral·lel al
de Salt i Sarrià de Ter. I totes tres van prosperar.
El 22 de febrer de 1983, la Generalitat de Catalunya va aprovar el decret pel qual autoritzava
la constitució del municipi independent de Sant
Julià del Llor i Bonmatí. Aquell mateix dimarts
a la nit, els veïns van celebrar la independència.
Acabava de néixer un nou municipi. A l’acte de
celebració, hi havia l’alcalde d’Amer (i per tant de
Sant Julià i Bonmatí fins a aquell moment), Josep
Puigdemont, que va fer un discurs en què defensava el dret a la pròpia identitat, el
dret a decidir. “Tenia l’obligació i el
deure moral de recolzar un fet just
i de dret per a vosaltres. Per mi, el
dret a la pròpia identitat és un dret
sagrat que ha de passar per sobre
de qualsevol consideració, ja sigui
política, circumstancial, d’oportunitat o, simplement, sentimental”, va
pronunciar Puigdemont.
Malgrat les reticències que hi va
haver a Amer, hi havia motius per
entendre el desig d’independència
de Sant Julià i Bonmatí. El dret a
la pròpia identitat és (o hauria de
ser) innegable, i a més s’hi afegien
altres elements. Una de les raons
bàsiques era la distància entre els
nuclis i les dificultats per treballar
conjuntament. Era molt complicat
tenir serveis comuns, i a l’hora de
fer pressupostos era molt habitual
discutir entre el que s’havia de destinar a nuclis tan diferents. L’escenari de dos municipis plantejava la
possibilitat de tenir més recursos,
ja que Amer es podia espavilar tot i
la pèrdua, i la Generalitat s’encarregaria d’ajudar Sant Julià i Bonmatí
a l’hora d’arrencar com a nou municipi. Perquè, de feina, en tenia
molta. Els primers esforços del nou

poble es van centrar a dotar-se de serveis bàsics
i millorar les infraestructures i la comunicació. A
part de la connexió entre els nuclis, va tardar a
arribar la xarxa d’aigua potable i de clavegueram
i la pavimentació dels carrers. Sant Julià i Bonmatí tenien potencial per créixer, i a partir de la
independència el van anar desenvolupant. Aquell
1983 tornava a ser any d’eleccions municipals,
però abans d’arribar-hi, es va formar una comissió gestora, un cop segregats, formada per Josep
Vidal, Xavier Piserra, Rogeli Taberner (els tres
regidors que havien estat escollits a les muncipals d’Amer del 1979), Julià Gifré, Pere Rabionet,
Josep Pibernat i Faustí Grabulosa.
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Presència, 1983-12-31, p. 12.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)
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a desencallar-se. Després d’implicar-s’hi Manel
Bonmatí i Josep Maria Juncadella (ric propietari
de fàbriques tèxtils d’Anglès), finalment l’Ajuntament d’Amer va fer una gestió per obtenir finançament de la Generalitat i poder assumir el cost.
De tota manera, la urbanització no es va arribar a
fer, i el nou consistori de Sant Julià i Bonmatí va
haver de gestionar com resoldre l’embolic amb
els propietaris dels terrenys, que ja havien fet
aportacions econòmiques.

Els límits del terme

14

Si entre particulars propietaris de terres veïns hi
ha risc de baralla quan els termes no estan ben
marcats, s’entén que els límits entre municipis
puguin ser també font de polèmica. És el que va
passar arran del naixement del municipi de Sant
Julià del Llor i Bonmatí. Quan es va plantejar la
segregació, ja es va marcar un esbós, però calia
acabar de definir els límits. Hi va haver diverses
reunions entre representants dels dos consistoris
que van acabar amb retrets i queixes. I fins i tot
hi va haver un intercanvi de cartes al director del
Punt Diari (ara diari El Punt) entre l’alcalde de
Sant Julià i Bonmatí, Josep Vidal, i el d’Amer, Josep Junquera, que el 1983 va rellevar Josep Puigdemont. Com a rerefons, hi havia un error dels
enginyers de l’Instituto Geográfico Catastral, que
defensaven que els límits ja havien estat marcats
per la Generalitat en el decret de segregació. En
qualsevol cas, l’aclariment respecte als límits
exactes entre termes es van anar demorant.
Sitios de Gerona, Los, 1983-02-24, p. 13.

Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

El pont de la Barca
Entre Amer i Sant Julià, i paral·lelament al procés
de segregació, hi va haver un altre problema de
caràcter econòmic. Encara als anys 70, es va fer
el pont que va a la Barca per facilitar el camí cap a
una urbanització que hi havia planificada. El pont,
encarregat per l’Ajuntament d’Amer, va tenir
molts problemes de finançament que van tardar
AMERA 20
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Una donació en la consagració del
monestir de Santa Maria
La unió dels nuclis de Sant Julià del Llor i Bonmatí ve de molt lluny. Va ser un llegat del comte
de Barcelona Borrell II (927-992), que va donar
al monestir de Santa Maria d’Amer quan va venir al municipi a presidir l’acte de consagració
de l’església. Era l’any 949, en què es documenta
per primera vegada el nom de Llor. Borrell II feia
donació de l’alou de Lauro (Llor) que tenia a la
vall d’Anglès. No queda clar amb exactitud quina
extensió tenia aquell terreny cedit pel comte de
Barcelona. Era, això sí, Sant Julià, perquè de fet
Bonmatí encara no existia.
Bonmatí deu el seu nom a la família Bonmatí. Va
ser Manel Bonmatí qui, el 1896, va fundar la colònia, l’edificació del qual es va acabar el 1903.
Tot i que el que es va acabar desenvolupant més
va ser la indústria tèxtil, el primer que va crear el
senyor Bonmatí va ser una indústria paperera, tot
aprofitant el molí paperer i la força mecànica del
Ter. Gairebé un segle després del naixement de
la colònia, s’hi va constituir el municipi, cosa que
no ha passat en cap altra de les colònies tèxtils de
Catalunya. ■

Fonts:
· Josep Puigdemont
· Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona
· Ajuntament de Bonmatí
· Consell Comarcal de la Selva
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er les quimeres

de Can Gasull d'Amer
A propòsit del metge-cirurgià Joaquim Carreras i Carreras
(Amer 1859 - Manila1897)

5a part. Els treballs d’Hèrcules (2)1

L

a memòria dels llocs passa, s’esllavissa en el
devessall de nous espais i esdeveniments que se
succeeixen sens treva i reclamen la nostra atenció. A la vida li cal l’oblit i li cal la memòria per
a perfer el seu esdevenir. Es diria que hom no
pot viure del passat, però tampoc del seu oblit.
Constantment cal construir nous miratges i noves il·lusions, i fixar nous presents que esdevindran, alhora, inevitablement passat. Un passat
que caldrà recordar per a la construcció d’un
sentit en el present.
A Amer hi ha un indret, avui majoritàriament
oblidat per l’amerenc, que en segles passats havia fornit terrors i llegendes per a un imaginari
col·lectiu que va forjar un fer i desfer propi. Es
tracta de l’esquerda de l’infern, una esberla oberta arran del terratrèmol de març de 1427, autèntic esdeveniment traumàtic d’aquell temps.
Que el nostre home, l’home del qual en recreem
literàriament la vida a partir d’informacions familiars mínimament contrastades, l’home de Can

1 Aquest article forma part d’una sèrie que s’ha anat publicant
en diferents números de la revista Amera sota el mateix títol
general, concretament en els números 9, 10, 15 i 19. Cal considerar que malgrat que permetin una lectura separada poden
requerir per a una major comprensió del lector el record o la
relectura dels anteriors escrits. De l’article precedent cal recordar com el metge Joaquim Carreras, tot just arribat a casa
seva des de Barcelona i després de l’àpat familiar, és cridat per
una dona perquè salvi el seu fill caigut a l’esberla del Dimoni,
lloc geogràfic del terme municipal d’Amer.

✍✍ Josep Vicens-i-Planagumà
fontdenvern@hotmail.com

Gasull d’Amer, l’hereu benestant, l’home ple de
vigoria artística, l’home inquiet travessat per mil
pensaments, l’home que bull a recer dels nous
temps on empeny ardent una nova idea abans
desconeguda, la idea de “progrés”, que bufa ja fa
uns quants decennis en una barreja il·lustrada i romàntica, canviadora i conservadora ensems, en el
clos del nostre país i sota el nom de Renaixença...
L’esquerda de l’Infern
al llarg de 200 m, amb
un màxim de 80 cm
d’amplada i 4 m de
profunditat, a la muntanya que separa les
valls d’Amer i Lloret
Salvatge, oberta com a
conseqüència dels terratrèmols de 1427. (Fotografia extreta del web
d’exposicions bibliogràfiques de la Biblioteca
de Ciència i Tecnologia
de la UAB.)

Que el metge adult revertit en agent social
transformador i educador del poble2, el pare de
família i administrador d’un patrimoni d’hisendat rural en plena decadència a l’embat d’una
societat que tendeix a la industrialització i a la
urbanització...
2 Vegi’s el to emprat en l’opuscle publicat a Vic l’any 1895 titulat
“Consells practichs á les mares en temps d’epidemia Diftèrica”
de la seva autoria, del qual ens en farem ressò més endavant
en un altra article d’aquesta sèrie.
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Que a aquest home, ja en el ple exercici de la
professió mèdica, li escaigués d’atansar-se al
lloc de l’esquerda del Dimoni, altrament conegut com l’esquerda de l’Infern, i de baixar-hi per
tal de socórrer el fill d’aquella pobra dona esverada, aquell jove marrec intrèpid... va causar-li
una gran anomenada en tota la vall i entre els
altres metges de la zona, on la seva nissaga era
prou coneguda: la nissaga dels Gasull-CarrerasBellvespre.

16

Sentim les hores febroses de l’home encara mudat del viatge des de la ciutat de Barcelona, tot
descendint amb un llibant que s’escola d’una
corriola per atendre el noi, tot fent uns primeres
retocs per recol·locar-li -amb un risc calculat- les
vèrtebres malmeses. Visualitzem l’home immobilitzant després el jove amb els mitjans a l’abast:
unes fortes branques que subjecten el seu cos,
dins el temut avenc obert a les pors nocturnes
d’un lloc encara ple de superstició. Vegem-lo,
ara, regalimant suor del front junt a un caramell
de sang per mor d’una pedra cantelluda que sobresurt d’una paret lateral, esgarrinxat per les
punxes d’infinites bardisses, enfangat per la
humida i verdosa paret de l’esquerpa gruta... I
vegem, suara, com assoleix, amb ajuda dels pares, d’ascendir el noiet en posició ben rígida per
evitar més fractures i dolor al jove cos, cap a fora
la temuda esberla... I de com és besat a les mans
per la mare del noiet i colpejat afectuosament
per la mà musculosa del pare, quan per fi assoleix de treure l’infant del clot.
De retorn a casa, quan ja clareja, la seva esposa
Anna Riera -que no ha dormit en tota la nit-, l’espera a l’ampit de la finestra, el bell finestral que
corona la seva llinda amb uns relleus que fan
referència a la Pesta, en la façana que dóna a la
plaça del vell casalot de Can Gasull3.

3 A Can Gasull amb el seu estat actual s’hi fa difícil d’imaginar la
bellesa de la seva façana original, no en va, va ser catalogada
com a patrimoni de la comarca de la Selva.
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La plaça, que pren una llum estantissa i opaca, és
plena de boira i oberta a una piuladissa d’ocells
que canten a l’estació novella.
De cop, pel cantó del pont de sota Can Boles,
la dona sent el trotar singular i alegre de l’Ardit, el cavall preferit d’en Quimet4, que torna. Al
seu llom, la figura bromosa del metge amb el
cap ben cot, emmascarat per la pols i la sang,
mirat amb estranyesa pels pagesos que ara van
al mercat que ja comença a parar-se a la plaça
Major.

Fotografia feta el 1915 pel metge i conegut de la família
Carreras Josep Salvany i Blanch, a la bella finestra
–avui desapareguda- que donava a la plaça del Monestir de Can Gasull d’Amer a la que fem referència en
aquest escrit. La dona que reposa en l’ampit del finestral
en la mateixa posició que hem volgut representar Anna
Riera és la seva filla Maria Carreras i Riera, mare del
popular Ton Minguet (Antoni Rigau i Carreras).
(Aquesta fotografia forma part de la col·lecció fotogràfica de la Biblioteca de Catalunya.)

Quan Anna el beslluma, en la baixa claror de
la plaça del Monestir, surt a cuita-corrents per
les escales que menen al portal. Ara veu la seva
cara ensangonada, el rostre cansat, els ulls mig
clucs. Amb un esglai vistent, Anna s’atansa al pas
de l’Ardit després de sortejar els altres cavalls i
tartanes que per mor del mercat s’han estaci4 Nom familiar amb què era anomenat el metge Joaquim Carreras pels seus.

onat a la plaça per ser reparats pel ferrer de la
cantonada. En un piafar irrefrenable, quan veu
la seva mestressa i els altres cavalls, el musculós Ardit fa caure el metge sobre l’empedrat de
la plaça. Anna Riera resta de cop immòbil com si
un mal presagi la vencés, com si un pensament
la trasbalsés. Ara, són els altres homes i dones
de la plaça els qui amanseixen l’animal i cullen
ràpidament el metge, que ha quedat colpejat al
terra.
Joaquim Carreras amb un gest dolç d’agraïment
s’aixeca fent tentines i es retira tot adreçant-se
vers n’Anna, mentre el palafrener de la casa pren
i fueteja amb força el jove cavall un cop l’estaca a
la porta de les cavallerisses.
Anna resta com absent, estranyament corpresa,
malgrat que no es desentén en cap moment de la
cura de Joaquim pel qual els servents han preparat
ja un bany. En un moment que resta sola davant la
finestra gòtica que dóna al jardí, mormola:
- Un mal pressentiment em pren...
No, Quimet, no tens les defenses egotistes naturals que té l’altra gent... En tu Quimet crema un
foc intern que jo no arribo a capir. (...) Em fa por
una mort jove per a tu... Quan et pren un entusiasme no tens cap protecció, cap!...vers tu mateix
i potser, també... cap tot allò teu: jo i les teves filles...
Dues hores ha descansat el metge avui. Aviat
haurà de reprendre ja les seves tasques d’administració del patrimoni i assegurar la seva feina
de metge, refer el seu despatx, la biblioteca familiar que ocupa les quatre parets que envolten
el seu espai de treball, la vella cuina habilitada
com a laboratori on treballa en la recerca bacteriològica, molt abans d’obtenir ja el seu títol de
metge cirurgià, sota l’empenta de metges com el
Dr. Ferran5. Trobar-se amb la seva família, gaudir
d’un dia assolellat amb la seva esposa i les seves
5

El doctor Jaume Ferran i Clua (1851-1929) fou un il·lustre metge i bacteriòleg català que va descobrir unes vacunes contra el
còlera, el tifus, la ràbia i la tuberculosi.

filles... i també perdre’s en l’embriaguesa de la
creació artística, entrar en el seu ric món interior
que li parla i li mana una activitat febril...
Massa garbuix dins el seu cap! Li cal asserenarse. Anar a pams, com es diu a si mateix. I per
una antiga saviesa que li ve de dins, i gairebé dels
seus temps remots de noiet, on sovint s’entotsolava a les vores del gran om del jardí enlairat de
Can Gasull o a les vores del seu estimat riu Ter,
sota del mas més antic dels avis... Per aquella
antiga saviesa –com dèiem- o sentit de les coses
que ell ja anomenava instint, asserenar-se de primer, deixar d’antuvi tot esperit de profit, restar
quiet i tanmateix despert, els ulls ben esbatanats
per a veure-hi ben clar... i somiar, solitari i senyor
en el seu clos, amb la clara consciència del procediment, per a deslliurar l’ànima, com feia en
la seva primera joventut, quan el cor i la ment li
corrien embogides pel desig i el pensament de
coses belles i nobles, i l’amor alt a la dona sempre
somiada el feia desvetllar el flanc de la nostàlgia
més pura, aquella que travessa amb un raig invisible tota la fràgil presència humana dins la terra.
Aquella que el gran Plató va definir en la recança
eterna de les Idees.

L’antic embassament del Pasteral, lloc preferit de l’infant i el jove Joaquim Carreras, sota de la masia Can
Carreras al Pasteral, a la Cellera de Ter. (Fotografia
feta per l’autor d’aquest article.)
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Aviat li proposarà a n’Anna d’anar l’endemà al
mas més antic dels avis, a la Cellera, a Can Carreras, a prop del seu estimat Ter:
“Oh riu, del cor maravella!
Viure sempre al teu voltant
és quant demano á ma estrella,
y que al cloures’ ma parpella,
recorts de mon temps d’infant
me digas á cau d’orella”6.
Surten amb la vella tartana cap a les 7 del matí
camí de la Cellera, tot arran d’on es fa ja la reserva de terreny per a la construcció d’un màxim símbol del progrés: la línia de ferrocarril
que ha d’unir en un futur Olot-Amer-Girona. Un
enginy portentós per l’època.
18

Pel camí, el nostre home, pare en aquests moments de dues noies, explicarà a les “fillones” tot
de records i imaginacions del gran riu que és el
Ter, d’aquella avinguda que els vells del lloc esmentaven que va ocórrer l’any dels tres sets (1777)7,
quan el riu va créixer desmesuradament enduents’ho tot al seu pas. Els parlarà d’aquell projecte ja
en construcció que farà córrer uns grans carros
sense cavalls, moguts per la força que dóna el vapor, que recorrerà damunt d’unes vies des de Girona a Olot passant per Amer... tot això explicarà
el pare, que mena amb gran seguretat els cavalls,
quan en un trontoll sorollós encerclen ja el pas
del riu, on a dalt d’un petit estimball, que cau ple
d’arbres de ribera, hom hi pot veure la casa pairal
de la branca Carreras de la família.

Cròniques d'Amer

estant. Elvireta, poregosa i valenta alhora, amb
un moure’s ple de finesa i delicadesa, salta i s’esquitlla com una gasela entre les mates per arribar
més aviat a la casa on ha d’anunciar la visita.

Can Carreras de la Cellera de Ter, al Pasteral, avui
encara en peu.(Fotografia extreta de la web del Consell Comarcal de la Selva.)

Quan és prop de la porta d’entrada mira -com
sempre ho ha fet- l’escut que li va ensenyar el
seu avi Climent a la llinda de la finestra del cantó
dret de la façana, “perquè no oblidés mai pas qui
era, perquè el seu capteniment fos sempre ben
digne...” just al moment que la nena redreça les
espatlletes, i és empesa a caminar més alentida,
tot il·luminant la seva cara que ara pren un ritus
de joc cerimoniós... quan aleshores surt de la
casa Anastàsia, la masovera estimada, al llindar
de la porta adovellada rebent-la amb grans festes i amb xiscles que imiten els porquets petits
als quals fan tanta gràcia a la menuda Elvira.

Del poema de Joaquim Carreras “El Ter”, del qual ja ens havíem fet ressò en l’article de la mateixa sèrie publicat a la revista
Amera, núm. 15.
7 D’aquest desbordament del riu Ter l’any 1777 sembla que hi
ha referències clares en diversos documents.
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cavall que el pare els diu que és Ramon Cabrera
i Griñó, heroi de la branca carlina de la família.
Al capvespre, sota el cant secret del merlot i els
xiscles infantils dels falciots i oronelles, prendran encalmats, feliços i en presència sols d’instant encara, la vella tartana camí de Can Gasull.
Mentrestant, el nostre home, Joaquim Carreras
i Carreras, a la llum del sol baix de ponent, compon una tonada, qui sap si sortida d’un racó de
la seva memòria o de la bella imaginació del poeta, que tot just arribat a casa escriurà i posarà
en solfa.
La ment, el cos i l’ànima del metge poeta resta
ara alliberada. L’harmonia, entre l’amor fet de
tendresa familiar i el somni dels jocs i la creació
poètica i musical, resta acomplerta. L’endemà
dirigirà, segur i confiat, tots els seus afers.
Una anada i un retorn, breu i suficient, de i a Can
Gasull que els amerencs i amerenques d’avui,
any de 2011, veuran a pleret a la vella plaça del
Monestir, si miren amb el procediment empàtic
que ens hem proposat en aquests escrits.

Gravat signat per l’artista J. Donon, reproduït en el
llibre El Teatro de la Guerra... publicat el mateix any
1849, on es representa imaginàriament la batalla del
Pasteral (Biblioteca de Catalunya).

Barcelona-Amer, juliol de 2011 ■

En el vell menjador central de la casa rústega,
presidit per un gravat que il·lustra la segona
guerra Carlina esdevinguda just als voltants de
la casa el 1849, els masovers pararan un àpat de
festa, per un gaudi sincer i franc. Les fillones
miren el gravat ple de minúsculs soldats i combatents en lluita en l’indret del Pasteral, com si
d’un conte mític es tractés. Una firma s’hi endevina: J. Donon, i la capa blanca d’un general a

Elvireta, la filla gran, prou coneguda dels masovers Benet i Anastàsia que viuen a la casa, vol,
ja en el revolt proper a la casa, baixar de la tartana per fer-los saber la visita. Anna tem que la
nena prengui mal. Joaquim, tanmateix, encoratja
la nena a ser valenta i a fer un salt de la tartana
6

Després folgaran al plàcid benestar de la ribera
que encercla la casa. Prendran en breus clots d’aigües estanques -fets vora el riu-, peixos menuts
que esdevindran els seus enjogassats hostes per
uns moments d’ensurt i felicitat. Anna i Joaquim
acolliran l’amor que tan escàs en el temps es mostra a manifestar-se’ls. Per uns moments el temps
restarà aturat, “l’horrible fardell del temps, ...que
us trenca els muscles i us inclina vers la terra”8...
i una dolça i benefactora embriaguesa familiar
amararà l’instant, que esdevindrà etern, i donarà
felicitat a balquena al lloc i als habitants d’aquell
estiu de l’any llunyà de 1890, al Pasteral, prop del
Timbiri que allotja una gran cova secreta.

Detall d’una llinda de la façana de Can Carreras al
Pasteral de la Cellera de Ter, on un escut d’enigmàtica interpretació desvetlla els orígens dels Carreras.
(Fotografia feta per l’autor d’aquest article.)

8

Fragment del poema en prosa de Charles Baudelaire “Embriagueu-vos”, publicat per primer cop com a llibre l’any 1869.
No sabem que els poetes de la Renaixença se n’haguessin pas
fet ressò. Tanmateix, dins la biblioteca de l’Ateneu Barcelonès,
lloc freqüentat pel metge en les seves llargues estades a la ciutat, hi figuren exemplars d’aquesta obra publicats ja el 1889.
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Amerencs del món
Amerenc a...

íger

A

l Níger, la mitjana de fills per dona és de 7, i
tenint en compte que els homes poden tenir fins
a 4 dones alhora, i divorciar-se tantes vegades
com volen... imagineu quins embolics familiars
entre mig-germans, semi-parents i altres espècimens familiars que es munten!!!! L’Àfrica és una
gran família a la qual fa set mesos que, d’alguna estranya manera, ja en formo part, ja sóc un
“mon frère, ça va mon frère? on est ensemble, ou
bien?”. Quina aventura!!!!

20

Potser alguns us pregunteu: què recoi és Níger
i on diantre es troba? Si mireu el mapa trobareu
aquest país al mig de la panxolina africana, rodejat d’altres amb noms tan singulars com Benín,
Mali, Burkina Faso, Algèria, el Txad i Líbia. Per
fer-vos una idea de com és el seu paisatge, us
diré que les tres quartes parts del país és zona
Sahel, és a dir, a mig camí entre el desert més
àrid i la sabana... Només dir-vos que els mesos
d’abril, maig i juny, els hem passat a 50ºC i cada
cop que se’n va la llum (cosa molt i molt freqüent) no funcionen ni els ventiladors! Però bé,
s’ha de seguir treballant...
I és per la feina que he vingut a parar en aquest
racó de món. Al Níger m’hi va portar una
d’aquelles trucades màgiques que tots esperem
a la vida: la Creu Roja m’oferia una feina com a
delegat. Es tractava de gestionar un projecte de
desenvolupament rural que busca millorar les
condicions de vida de les dones a Tahoua, una
de les regions amb menys recursos de l’Estat.
Teniu en compte que, segons l’índex de Desenvolupament Humà, Níger és el tercer país més
pobre del món. El 65% dels nigerians viuen amb
menys d’1,25 Dollars al dia, i les dones beneficiàries del projecte fan autèntiques peripècies per
sortir endavant dia a dia. Se les ingenien totes!
Fent activitats de petit comerç produint ceràAMERA 20
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Amerencs del món
Amerenc de...

✍✍ Jaume Buch

mica, sabons, cistells, cosint les colorides teles
africanes, venent els productes agrícoles que
elles mateixes conreen i criant xais i cabres, entre d’altres. A través del projecte els hi proporcionem els recursos per tirar endavant aquestes
activitats, però l’autèntic motor de la nostra empresa és el seu entusiasme i la constància que
demostren.
Jo visc a la capital, Niamey, que té unes quantes
particularitats: és una ciutat petita i el color marró de la sorra predomina arreu, ja que la majoria de carrers no estan asfaltats, i les cases són

d’adob. Ben sovint em fa pensar en un poble. La
gent és oberta, tranquila, t’ajuden tant com poden. És graciós perquè són bastant curiosos...
inclús, podríem dir xafarders . Les ràdios sonen a totes hores i mantenen a tothom ben informat satisfent el gran interès que aquí tothom
té pels temes polítics. El tràfic és bastant intens,
sobretot perquè, a més de vehicles, circulen camells, vaques i ramats de cabres. Fent una volta
pel riu Níger (el segon o tercer riu més llarg del
continent) que travessa la ciutat, és fàcil veurehi algun hipopòtam badallant. La pesca alimenta
vàries famílies. El peix estrella d’aquest riu li diuen “capitaine”, però el que més m’ha sorprès és
que aquí també s’hi pesquen carpes. Qui m’havia de dir que hauria de viatjar tan lluny d’Amer
per acabar provant-les?!
Sempre he trobat una excusa o altre per anar viatjant, primer per plaer, després per estudis i ara
per feina. Fa un parell d’anys que he aconseguit
dedicar-me professionalment al món de la cooperació, i doncs, no us estranyi que us escrigui
una altra vegada!
El viatge sempre ha format part de mi. Més de
mitja vida entre Amer i Barcelona, i ja de més
gran, sense deixar els bons hàbits, he ampliat
rutes passant per Mèxic, pel desert del Sahara,
per l’Índia, per un parell de països europeus, i
ara pel Níger. L’objectiu principal de viure a l’estranger sempre és el mateix, conèixer altres indrets i sobretot viure i aprendre de la gent que
ha nascut en cultures totalment diferents a la
nostra... La veritat és que ens assemblem molt.
Però sempre hi ha detalls per trobar a faltar...
Barcelona m’agrada molt, és una gran ciutat
amb gran oferta cultural i d’oci i amb un ambient magnífic. I Amer és com... una gran família.
El que més m’agrada és la gent, els amics, Can
Franco, el paisatge, la possibilitat d’anar a córrer, escalar o caminar i la Festa Major, com no.
Potser un dia, quan em cansi de voltar... però ara
encara hi ha molta feina per fer.

arroc

✍✍ Rajaa El Ouahrani

L

a nostra vida aquí a Catalunya ha estat una
vida normal i corrent.
Abans de venir aquí vam viure a França; després
vam anar a Manresa, on va néixer la meva filla
petita Oumayma; i l’Amina va néixer al Marroc.
El 2003 vam venir a viure a Amer, perquè hi tenim família. El meu home, l’Ahmed, i jo hi vam
trobar feina. Ell va estudiar mecànica al Marroc
i a Catalunya. Sempre hem estat molt contents
aquí al poble, ens ha agradat la tranquil·litat que
hi ha, la natura, que és molt bonica... Al principi
vaig trobar una mica difícil la llengua, perquè no
la coneixia, però amb els anys ja l’he après.
La gent que viu aquí al poble els tractem com a
familiars.
Vaig matricular les meves filles aquí a l’escola i
estic molt contenta amb els mestres i les mestres que han tingut.
Els estius la meva família sempre venen de vacances. Nosaltres també anem al Marroc, per visitar
a tota la família i per seguir la nostra cultura. A les
festes vestim els nostres fills amb vestits marroquins, els hi fem com un tipus de comunió.
El meu home i jo només desitgem que les nostres filles tinguin una molt bona carrera d’estudis perquè la família estigui molt contenta.
Sempre tindré en compte la mort del meu pare
en aquest poble. ■

Niamey, 17/07/2011 ■
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Entitats

Memorial

emorial

Pere Fontàs

Fe d'errades
✍✍ Alfons

Presentació de les Bases del
5è. Concurs de composició de sardanes Vila d’Amer
al dels premis de composició de sardanes “Vila
d’Amer – Memorial Pere Fontàs”, i convocar-ne
el 1r. Concurs.

L

En fa 8 que es fa el concurs i 2 que varem inaugurar la plaça. Això ens fa sentir orgullosos de
ser amerencs, perquè vol dir que, en aquest cas,
malgrat que els pobles petits som poc donats
a reconèixer i saber presumir d’allò que a fora
ens admiren, hem reaccionat adequadament
mostrant reconeixement a un dels nostres convilatans que va excel·lir tan en l'aspecte professional i artístic –reconegut fiscornaire, prestigiós
director d’orquestra i guardonat compositor-,
com en el social, ensenyant a incomptables generacions de vailets els secrets del pentagrama.

L’estiu del 1973: El Grup Esquelles organitza
per 1r. cop les “Sardanes dels dimecres”.

Enguany, el proppassat divendres 8 de juliol,
just el dia que feia 9 anys del traspàs del mestre Pere Fontàs, en el transcurs d’una ballada de
sardanes a la Plaça que porta el seu nom, es van
presentar les bases del 5è. Concurs.

22

Inauguració Plaça Pere Fontàs i presentació de lesbases del 4t. concurs, 10
de Juliol del 2009.

’any 1949: L’Ajuntament d’Amer recupera la
tradició de ballar la Sardana de l’alcalde, documentada des del 1906, però perduda a la dècada
dels anys 20.

L’estiu del 1981: Neix l’Agrupació Sardanista
Amer i organitza el 1r. Aplec Nocturn... i en van
30! i fa 19 anys que organitza l’Aplec d’Amer.
És evident, doncs, que l’Ajuntament d’Amer,
L’Agrupació Sardanista Amer i el Grup Excursionista Amerenc Esquelles són entitats que tenen
cura de conservar les tradicions i, d’una manera
molt particular, la sardana, fent-li ocupar un lloc
preeminent en totes les commemoracions de la
nostra vila.
Aquest bagatge va fer possible que el dimecres
9 de juliol del 2003 es fes la Presentació OficiAMERA 20
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Per començar la vetllada, la cobla Ciutat de Girona va interpretar, en primer lloc, la sardana
guanyadora del 4t. Concurs “Torre de Rocasalva” del jove compositor gironí resident a Esponellà, Joan Vila i Safont, que va tenir la gentilesa
d’acompanyar-nos en aquesta diada i recollir,
personalment, les bases del concurs.
Tot seguit ens va interpretar la sardana guanyadora del Premi Popular “Records amerencs” del
mestre montcadenc Francesc Teixidó i Ponce i,
per acabar la primera part, la sardana guanyadora del Premi Autor local “Recordant temps
millors” d’en Jesús Bosch i Codina.

Va ser aleshores que es varen presentar les bases del 5è. Concurs on, com a novetat més destacada, cal mencionar la desaparició -per manca
de participació- de l’apartat del “Premi a l’Autor
Local” i, en conseqüència, les bases, en el seu
punt 5è. quedaren modificades, desapareixent,
molt a contracor de l’organització, el paràgraf
específicament dedicat als autors amerencs.
L’acte de presentació de les bases es va cloure
amb unes paraules del 1r. Tinent d’Alcalde i Regidor de cultura, el Sr. Narcís Junquera que, entre altres coses, va agrair a tots els filantrops que
treballen en pro de la sardana i els va encoratjar a
continuar, ja que aquesta és una bona manera de
fer país, i amb la interpretació de la Sardana guanyadora del Premi Joaquim Serra 1980, “Castell
d’Estela” del mestre Pere Fontàs i Puig.
Seguidament es va interpretar la sardana “Clamoreig” que el mestre Pere Buxó havia dedicat
a l’Assumpta Codina, l’any 1979.
L’Assumpta va traspassar el proppassat mes de
març, després d’una llarga malaltia i la comissió
organitzadora va programar aquesta sardana en
record seu i com a reconeixement a una vida
dedicada a la nostra dansa nacional, bé ballantla, ensenyant-la o bé en l’organització, primer en
el Grup Esquelles, després en el Foment de la
Sardana de La Cellera de Ter i en l’Agrupació
Sardanista Amer i, darrerament, en la comissió
organitzadora d’aquest concurs.
I acabàrem la ballada amb la sardana “Aires
amerencs” que el mestre Pere Fontàs va dedicar –fa 25 anys- a l’Agrupació Sardanista Amer,
i que, per decisió de la junta, serà la que clourà,
sempre, tots els actes organitzats per la comissió d’aquests premis.
En acabar varem poder fruir, com cada any, del
piscolabis gentilesa de la Unió de Comerciants
d’Amer (UCA). ■

Des del Consell de Redacció demanem disculpes
per un error en el darrer número. Es tracta de la
part final de l’article d’en Lluís Fàbregas Montserrat recordant en Xicu de la Fusada i que reproduïm tot seguit, tant per fer justícia a l’autor
com perquè aquests paràgrafs completen el sentit
del text que, d’altra manera, quedava estroncat
bruscament.

Tot recordant en Xicu de la Fusada
La seva cara va canviar radicalment, i amb un
somriure de satisfacció em va contestar: «Sí que
vindré, Lluís.» I tal dit tal fet, i us en podem donar fe que va viure una diada plena de goig per
compartir amb tots nosaltres una festa que sempre va estimar, i també possiblement pel record
i l’enyorança viscuda en temps passat. Tal com
he dit al començament, era un home que sentia
la Congregació com a pròpia.
I mireu si li va agradar, que uns dies més tard,
comentant com li havia anat la celebració de la
festa, em va dir: «Lluís, l’any que ve podeu tornar a comptar amb mi per acompanyar la imatge de la Dolorosa durant la processó.» I jo vaig
pensar: «Gràcies a la celebració del centenari,
hem recuperat en Xicu», i vaig sentir una gran
alegria.
Però, malauradament, això ja no podrà ser possible, i dins la tristesa de la seva pèrdua, tinc
l’enorme complaença que abans de deixar-nos
per sempre, Déu va voler que visqués i participés en aquest tercer centenari de la seva, de
la nostra, Congregació, que durant tants i tants
anys va servir de manera sincera i generosa.
Per això i per la seva amistat, en nom de tots
els companys de la Junta li diem: XICU, moltes
gràcies!
Amer, octubre de 2010 ■
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Entitats

Colla gegantera

avaller

Arjan
✍✍ Colla gegantera

A

quest any, per la nostra trobada de colles
geganteres el dia 1 de maig, vàrem estrenar un
gegantó que porta per nom cavaller Arjan, propietat de la família Romero i Parés.
24

Durant la trobada ens van acompanyar les colles geganteres de la Cellera de Ter, les Planes
d’Hostoles, Flaçà i Hostalets de Balenyà, a les
quals des d’aquí volem agrair de nou la seva assistència a la nostra trobada.
Com en anys anteriors, vam realitzar la plantada
de gegants a la plaça de la Vila tot escoltant les
melodies de les diferents xarangues, llavors una
petita cercavila i cap a dinar. A la tarda cercavila
pel poble, agraïments a les colles participants, al
nostre ajuntament pel seu suport i ball final de
totes les colles.

BONA FAL·LERA GEGANTERA ■
AMERA 20
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Càritas

arem-nos

a pensar

D

✍✍ Càritas Amer

es de Càritas Amer, creiem que la gent estem perdent els valors fonamentals, que donem
l’esquena als problemes dels altres per poder
viure nosaltres millor, i la societat està cada vegada més immersa en el món material.
Tot, absolutament tot, gira al voltant de les coses
materials: qui pot tenir un millor cotxe, una casa
més gran, uns texans de marca... qui no s’ha enrabiat alguna vegada amb els seus pares perquè
no li han comprat els texans de marca que volia?
Que no van bé, els de 20 €? El que és més fort
és que mentre uns s’enfaden per uns texans, a
l’altre costat de carrer hi ha gent a la qual li costa molt portar el menjar a casa seva, deixant de
banda els capricis que no pot oferir als seus fills
perquè, si no, no arriba a final de mes.
I nosaltres us demanem: parem-nos a pensar un
moment. Quan marxem d’aquest món tot això
es quedarà; no ens podrem endur ni la casa, ni
el cotxe, ni tot el munt de roba que tenim a l’armari, el que sí que ens emportarem serà el que
hem estat, i això sempre quedarà als cors de la
gent: ser persones solidàries, capaces d’ajudar
al del costat, sigui immigrant o sigui català, donar conversa a una persona gran que es troba
sola, ajudar als amics, escoltar a la gent amb les
orelles ben obertes i amb els 5 sentits. Són totes aquestes coses les que ens endurem, anem
on anem. Poder ajudar la gent que ho necessita
amb el cor. I molta gent ens dirà: però sense res
a canvi? No, a canvi tenim molt: la satisfacció
d’haver estat útils per alguna persona, això no
es pot pagar amb diners.

D

Entitats

Cor - AMA

ia internacional

de la música

A

mb motiu de la celebració d’aquesta diada,
el Cor Parroquial d’Amer i l’orquestra de l’Associació Musical Amerenca varen fer un concert
als jardins d’en Pau Casals (darrere de l’església) el 21 de juny.
Un repertori molt variat d’autors i estils, com
demana l’ocasió, va oferir a tots els oients (més
de 150) una vetllada musical que va resultar un
autèntic “crescendo”, des de la programació de
les obres, la interpretació i la recepció del públic, tot culminant amb unes interpretacions
amb les dues formacions musicals de conjunt i
acabant amb la festa mil·lenària que tocada, cantada i ballada alhora, feia que hi haguessin una
cinquantena de persones en escena.

✍✍ Jordi Ollé
Director del Cor i de l’orquestra AMA
Fotos Joan López

l’aire lliure. L’ambient, no cal dir-ho, amb els familiars, els amics i els veïns que van acudir per
sentir tonades conegudes tocades amb molta
il·lusió i ganes. Tampoc cal ni dir que els intèrprets estàvem exultants per poder fer sentir el
que anem treballant dilluns a dilluns, dijous a
dijous, amb dificultats, formació molt diversa i
molt bon humor. És la màgia de la música. ■
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El vespre era d’allò més adient, d’una banda perquè coincidia amb el solstici d’estiu i de l’altra
perquè el dia havia estat calorós i la temperatura
era tan agradable que feia de molt bon estar-se a

Si teniu aquesta inquietud d’ajudar la gent, noves idees, propostes, o al contrari, necessiteu alguna ajuda específica, no ho dubteu, poseu-vos
en contacte amb nosaltres, tots hi sou benvinguts, entre tots podem fer que el nostre poble
sigui un poble on els veïns anem agafats de la
mà, deixant de banda sexe, religió o raça. ■
Revista Municipal d’Amer  agost 2011
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No a la variant d'Amer

E

obilització contra

la variant

n els darrers anys s’han fet diversos estudis
per a planificar una variant que eviti la travessada
urbana d’Amer.

26

La millora de la connectivitat per carretera entre
Olot, Girona i Santa Coloma i la millora de la mobilitat en l’anomenat Corredor Ter Brugent ha
dut a una planificació del traçat de la C-63 a través del nostre municipi. Els canvis proposats fan
referència al ferm de la carretera i al seu traçat.
Aquest traçat preveu la construcció de variants
que evitin els nuclis urbans (Amer, El Pasteral,
La Cellera, Anglès, Vilanna i Bescanó). El traçat
d’aquest corredor Ter-Brugent ha tingut diferents
plantejaments des de fa uns anys, però només el
tram de la variant del nucli urbà de la Cellera s’ha
executat i és definitiu. El tram més problemàtic
des de tots els punts de vista (perillositat, càrrega de trànsit, interessos municipals...) i també el
que urgeix més és el de la variant de Bescanó i
sembla ser el responsable principal dels diversos
endarreriments de l’obra.
Pel que fa a Amer, des de l’any 2005 s’han fet
diversos estudis per determinar l’impacte ambiental d’un o altre traçat de la hipotètica variant.
L’any 2006 es va presentar un estudi d’impacte
ambiental que definia dos possibles traçats per
a la variant d’Amer: un pel marge esquerre del
Brugent i l’altre pel vesant de la muntanya, per
sobre La Boada. En aquell moment, l’Ajuntament
va al·legar a favor del traçat pel vessant de ponent
de la vall, proposant un allargament dels túnels
inicialment projectats que disminuïssin així l’impacte sobre alguns habitatges de l’oest.
L’any 2009, l’administració de la Generalitat encarrega un nou estudi d’impacte ambiental pel
tram de la variant d’Amer, que contempla encara
les dues possibilitats: la que solca el vessant de
ponent amb túnels i la que ressegueix el Brugent
per llevant. Alhora també s’encomana un estudi
informatiu que detallarà més les dues alternatiAMERA 20
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✍✍ No a la variant d'Amer

ves de traçat permetent així fer una avaluació dels
costos de construcció, indemnitzacions i altres.
El 24 de novembre de 2010, pocs dies abans de les
eleccions al Parlament Català, es posa a exposició
pública la decisió del Departament de la Generalitat de tirar endavant la variant d’Amer per l’opció
de llevant, fent-se’n ressò la premsa comarcal.
El 10 i el 17 de desembre es varen convocar assemblees de veïns en contra de la decisió del govern i
va néixer la plataforma "No a la Variant", que en els
següents dies i dintre del termini establert va recollir i presentar al Departament de la Generalitat
740 adhesions a les al·legacions a aquest projecte.
Alhora, va demanar una entrevista amb el responsable del Departament (que encara no té data).
També l’Ajuntament, amb consens de tots els
grups municipals, va al·legar contra aquestes
propostes.
Els responsables de la plataforma "No a la Variant"
ens hem mobilitzat perquè creiem que aquesta
obra no és ni necessària ni adequada en aquests
moments. Una variant dividiria físicament el poble, malmetria de forma irrecuperable la llera del
Brugent, tindria un impacte negatiu sobre activitats econòmiques pròpies del poble (restauració,
petit comerç, turisme) i afectaria molt negativament algunes masies molt properes al traçat i el
nucli del Solivent.
Per altra banda, des de la plataforma "No a la Variant" recolzem l’actuació de la Plataforma de la
Carretera de la Vergonya, demanant que es comencin el més aviat possible les obres que realment són necessàries per a millorar la connectivitat i la seguretat dels habitants del corredor
Ter-Brugent que tenim uns accessos des de i cap
a Girona dolents, lents i perillosos. ■
Facebook: NO a la Variant d’Amer.

C

Entitats

onveni pel

GEA Esquelles

manteniment i

senyalització dels camins
Any 2011

M

antenir una xarxa de camins com la que
tenim estructurada el Grup Esquelles és una
feina feixuga que requereix constància, paciència i molta estimació vers l’entorn d’Amer i el
medi natural que ens envolta. Per més que els
padrins i padrines dels camins tinguin la voluntat, no sempre s’arriba on es voldria, ja sigui per
manca de temps o de mitjans.
A continuació us volem explicar l’acord a què
hem arribat per intentar que el manteniment de
camins i rutes sigui més fàcil.
Hem de remuntar-nos a finals de l’any 2010,
quan vàrem reprendre les converses amb
l’Ajuntament d’Amer; el qual té signat un conveni amb el Consell Comarcal de la Selva per fer el
manteniment de les rutes de BTT. Va ser el moment de demanar-los d’ampliar el conveni amb
la finalitat d’incloure-hi tasques de manteniment
d’una part de les nostres rutes a peu; rutes ja
obertes, senyalitzades i publicades en el llibre
Per camins i corriols.

Les converses van anar per bon camí i l’Ajuntament va ampliar el conveni, contractant pel valor
de 1500 € el servei de manteniment de rutes a
peu. Després de diferents reunions a tres bandes
entre representants de l’Ajuntament, el Consell
Comarcal i el Grup Esquelles, es va poder lligar
que durant aquest any 2011 -són convenis anuals- es col·locarien la major part dels senyals verticals (15 de 21) que estaven pendents d’ubicar
des de la primera edició de Per camins i corriols
–recordem que va ser l’any 2001.

✍✍ Grup Excursionista Amerenc
esquelles@hotmail.com

tament el camí que va des de la Fonda a Puig
Gran. El manteniment consisteix en dues neteges a l’any més la resolució d’incidències, com
treure arbres caiguts, refer senyals, pintar…
Entre els mesos de febrer a juny es van ensenyar els camins i els punts per senyalitzar als
responsables de fer el manteniment del Consell
Comarcal. Uns mesos de dedicació i esforç que
volem agrair especialment a en Josep Fontàs, en
Jordi Garangou i la Carme Pujol.
La nostra intenció és que el 2012 es pugui acabar de col·locar la resta de senyals i ampliar els
trams de camí a mantenir.
Aprofitem aquest espai de l’Amera per notificar
que totes aquestes tasques ja són una realitat i
des del Grup Excursionista Amerenc Esquelles
ens sentim molt orgullosos d’haver-hi contribuït.
Aquest acord ens ajudarà a mantenir en el millor
estat possible aquesta xarxa de camins perquè
tothom els pugui resseguir sense cap mena de
dificultat mentre gaudeix del nostre territori. ■

També es farà el manteniment de la ruta Voramera i d’una part de la Volta al Terme, concreRevista Municipal d’Amer  agost 2011
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Entitats

Amer decideix

ecull

de notícies
✍✍ Amer per la Independència

L’Associació Amer per la Independència us saludem des de la revista
Amera, i us fem arribar un recull de notícies d’interès dels darrers
mesos, i dels projectes i feines en marxa. Les trobareu ampliades en
apunts al bloc, per la data (www.amerdecideix.cat).
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11 de febrer de 2011: Amer es declarà municipi moralment exclòs de la Constitució el 4 de
febrer de 2011.

22 d’abril de 2011: D’Arenys de Munt al
món! Celebrem l’aniversari de camí cap a l’Assemblea de Catalunya!

El Ple del divendres 4 de febrer de 2011 va aprovar la moció de municipi moralment exclòs de
la Constitució presentada pel Grup Municipal
d’Esquerra a instància d’Amer Decideix. Així,
ens sumem als municipis catalans que es declaren exclosos de la Constitució espanyola, iniciativa que sorgí arrel de la sentència del Tribunal
Constitucional espanyol sobre el nostre estatut,
i la resposta catalana el 10 de juliol de 2010.
Molts amerencs i amerenques vàrem fer gran
la manifestació del 10J a Barcelona, segur que
ho recordeu.

La celebració de l’aniversari va anar bé per fer
un recordatori del recorregut, des d’Arenys de
Munt, la nostra
consulta del 25A,
altres passes del
moviment per la
independència
en què hem participat, i fer present la voluntat
que Amer formi
part de l’Assemblea Nacional
Catalana, que es
projecta per a la
propera tardor.

Hem vist aquests dies, en declaracions del ministre Rubalcaba, que fins i tot ara a Madrid ho
veuen, que va ser sentència política i gens neta
ni clara, detall que dóna més valor al gest de no
sotmetre'ns callats a semblant fet i usos de la
sobirania, la política i la justícia. Agraïm al grup
d'ERC que dugués la nostra proposta al Ple, i
als regidors i regidores que la varen aprovar.
(Recordeu que la sentència del TC afirma, per
exemple, que no existim, que no som un poble,
i que no tenim sobirania pròpia.)
AMERA 20
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Tenim detalls del moviment com ara: la presència a la manifestació davant la seu de l’ONU a Ginebra “Creuarem el pont” (8 de maig de 2010),
o la participació en la “Marxa al Parlament” de
la PDD (12 de juny de 2010).

També vàrem ser voluntaris en la consulta de
Barcelona del 10 d’abril, i presents a la Conferència Nacional per l’Estat Propi, que se celebrà
el 30 d’abril d’enguany a Barcelona.

ològica de cadascú, a incorporar-se al procés
per a la constitució de l’Assemblea Nacional
Catalana, primer pas per forjar una nació lliure,
justa i avançada.”

De l’aniversari prenem unes paraules que ens
varen dedicar l’Esplai La Teranyina:

Sobre l’Assemblea, quan llegiu aquestes línies
ja haurem fet un nou acte d’informació el divendres 8 de juliol. Haurem tingut amb nosaltres
un membre de la Permanent de la Conferència,
l’Elisenda Romeu, que ens haurà donat detalls
directament de la marxa cap a l’Assemblea Nacional Catalana. Que siguem molts! I qui no hagi
pogut assistir, ja ho sabeu, sempre a la vostra
disposició per informar-vos i que us pugueu implicar! Aprofitem per dir que treballem per tenir
un local al poble que sigui punt d’informació i
trobada, us ho farem saber.

“Ara fa un any un seguit de persones vau començar una iniciativa per fer que els amerencs
i les amerenques poguessin fer sentir la seva
veu. Un moviment imparable que va començar
a Arenys de Munt i que s’ha anat contagiant per
molts pobles i ciutats de Catalunya. Es va donar
molta vida al poble durant aquells mesos, i això
va donar els seus fruits, fent que 1 de cada 3 vilatans exercissin el seu dret a vot en una consulta
no vinculant. Un dia, recordem que simbòlicament, el present i el futur d’Amer va encendre
una flama que no hem de deixar que s’apagui
mai. Des de l’Esplai us volem desitjar que puguem seguir celebrant molts anys junts. Visca
Amer Decideix, visca l’Esplai La Teranyina i visca Catalunya!”
Dels projectes actuals: La Conferència del 30
d’abril forma part del projecte que ens ha de dur
a l’Assemblea Nacional Catalana a la tardor, en
la qual, com us dèiem abans, volem estar presents com a poble. I aquí entrem en les feines
en marxa: us esperem i us convidem que us hi
afegiu. Com ho recull la crida del Moviment per
la Independència:
“Cridem a tots els catalans i catalanes, siguin
quins siguin l’origen i l’adscripció política o ide-

L’Elisenda Romeu és també representant de la
Plataforma pel Dret de Decidir, així, com que
tenim pendent de lliurar el material de la campanya i consulta sobre la independència del 25A,
ho haurem fet aquest mateix dia 8 de juliol. És
material que anirà, per mediació de la PDD i
DosPunts:arxivers, al Museu Nacional d’Història de Catalunya.
Ens veiem sempre que volgueu, i també en els
actes de la Diada de l’11 de setembre (10: Marxa de Torxes i manifest als jardins Pau Casals, i
11: als actes de Santa Brígida i la plaça de la Vila.
Ho trobareu a l’agenda.)
Fins aleshores, cordialment, us saludem.
Juny de 2011 ■
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de colors

H

30

A part, però, d'aquests amors profunds vers la
terra que els ha vist créixer, hi ha un punt determinant i essencial que els diferencia: són homes
i dones amb la seva diversitat d’idees, de fe i de
creences. Aquesta diversitat tan tremendament
humana, en el marc del meu somni de colors, fa
que n’hi poden haver de color blau cel, altres de
rosats com els pètals d'una rosa i uns tercers, de
colors indefinits.
En el cor del poble, en el batec diari de la vida,
hi conviuen plegats, però després, tal vegada
perquè són humans, sorgeixen alguns d'aquells
pecats que tan bé definia el mestre Folch i Torres en els seus Pastorets,i aquí és on es creen
distàncies, malgrat la propera convivència.
Sense abandonar el meu somni, he vist com, de
sobte, un dia es deixa sentir al bell mig de la plaça del poble la veu clara i sonora d'un pregoner:
“Es fa saber a tot el poble que a partir del proper 13 d’agost fins al 17, celebrarem la nostra
tan esperada Festa Major. Hi haurà festa per a
la mainada, per als joves, per als adults i per a la
AMERA 20
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Plataforma per la llengua

a llengua

omni

e tingut un bell somni. En ell, he vist un
poble acaronat per una vall de frondoses muntanyes. Un poble tranquil i humil com els seus
pobladors. Tots ells estimen aquest poble: és el
SEU poble, on jugaven quan eren infants i ara
ho fan els seus fills o els seus néts... és per això
que l'estimen i vibren amb ell de la mateixa manera quan s'esdevé quelcom d'important que es
filtra en les seves arrels i escruixeixen els seus
sentiments.

Entitats

✍✍ Albert Plana

President de l’Associació Comissió de Festes d’Amer

gent gran, perquè tots s'ho passin la mar de bé.
Aquest any, sabedors de la catalanitat que envaeix el nostre poble, ens acompanyarà un tast de
la més profunda cultura popular de Catalunya.
Tindrem trabucaires, jocs populars de tots els
temps, pallassos, bastoners, danses catalanes,
sardanes, correfoc, castell de focs i un autèntic
Ball de Pagès a la plaça amb música i balls de
tots els temps passats.” Tot seguit vaig pensar
que n'era d'engrescadora la proposta d'aquell
pregoner i decidí empaitar-lo per esbrinar quelcom més de la Festa. Mogué el cap i després
de tatxar-me de curiós, em digué: “Pren nota
perquè ho facis saber a tota la gent que al pavelló esportiu, la nit del 15 hi tindreu el grup
musical MANEL, en gira per tot el país. Altres
nits de ball, cercavila, el clàssic sopar popular,
l'elecció de l'hereu i pubilla 2011, la Bisbal amb
el concert de tarda i la sardana de l'alcalde i més
coses per a tothom.” Tot seguit em lliurava un
cartipàs perquè el resumís en el programa oficial de festes i fos de domini per a tots els vilatans
i vilatanes... Dit això, com per art de màgia, desaparegué.
De sobte, vaig sentir l’estrepitosa veu del meu
despertador que, puntual com sempre, em convidava a iniciar un nou dia. Fregant-me els ulls,
anava recordant detalls d'aquella nit i del meu
somni, mentre m'envaïa una bella sensació. Tornava la Festa Major i amb ella el desig que, per
uns dies, tot el poble deixés el seu color del meu
somni i es fongués en un sol clam de germanor,
omplint amb la seva presència i alegria cada un
dels actes de la FESTA DE TOTS. ■

catalana
✍✍ Santi Cicres i Parro

E

s constitueix a Amer un grup de treball de
la Plataforma per la Llengua
La Plataforma per la Llengua és una organització
no governamental que treballa per promoure la
llengua catalana com a eina de cohesió social.
Treballa als diferents territoris de parla catalana i des d’una perspectiva transversal en àmbits
molt diferents. Aquesta plataforma compta amb
un ampli suport tant de diversos intel·lectuals
com d’una xarxa de voluntaris molt ben coordinats per una estructura professional perfectament organitzada.
Inspirats per la tasca de la Plataforma per la
Llengua i davant les mancances i les amenaces
de la llengua catalana arreu dels Països Catalans, un grup de gent d’Amer ens hem posat
en marxa per crear al nostre poble un grup de
treball. L’objectiu és portar endavant tasques de
potenciació de l’ús del català com a llengua pròpia i com a eina de cohesió social en el nostre
àmbit municipal i en relació amb el nostre entorn geogràfic més immediat.
En una primera fase, que esperem que culminarà aquest estiu durant la festa major, la secció
local d’Amer de la Plataforma de la Llengua s’ha
presentat als amerencs. El 8 d’abril vàrem tenir
un acte de presentació a Can Boles, on en Martí
Gasull i la Laura Camps, membres de la Plataforma per la Llengua, ens varen fer una petita
introducció de tots els àmbits de treball de la
Plataforma, destacant l’àmbit socioeconòmic i
audiovisual, l’acollida lingüística als nouvinguts,
l’educació i l’ús de la llengua a les administracions, entre d’altres. En el mateix acte es va inaugurar l’exposició itinerant “Obre’t en català!”
que va ser exposada també a la plaça de la Vila
el dia de Sant Jordi.
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Un cop passat l’estiu, des de la Plataforma per
la Llengua volem engegar noves iniciatives, que
s’enfocaran bàsicament a treballar específicament en català amb els amerencs. Aquesta fase
anirà dirigida tant als nouvinguts que no tenen
el català com a llengua pròpia, com als que fa
molts anys que viuen al país i probablement al
poble, als que proposarem diferents campanyes
de sensibilització i fins i tot l’organització de tallers d’escriptura i coneixement de la llengua
dirigits a tots aquells que no han tingut l’oportunitat de rebre la seva formació en català. Així
mateix es treballarà en la sensibilització cap a
les empreses per potenciar l’ús del català com a
llengua d’intercanvi comercial.
Des de la secció local d’Amer us animem a contactar amb nosaltres per formar part del nostre
grup, que és obert a tothom, o simplement per
proposar noves iniciatives, que seran benvingudes. Per aquest fi, disposem del següent correu
electrònic: plamer@plataforma-llengua.cat. Així
mateix, us convidem a visitar el web www.plataforma-llengua.cat per a més informació. ■
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Pastís de formatge.
Magret d'ànec amb
El més fàcil que hi ha! pastís de patata
✍✍ Isabel Rabasseda

Ingredients:
✍✍ Adriana Fontàs (fotografia i textos)
Nin, Sidru i Josep (jardiners)

Es pot aclarir amb tots els fruiters: pomeres, presseguers, perers, etc.
En el nostre cas ho hem fet amb un presseguer.

3 ous
75 g de sucre
1 iogurt de llimona
2 cullerades de maizena
Una mica de vainilla en pols
4 terrines de formatge tipus Philadelfia

Elaboració:
Separar les clares
dels rovells. Posar les
clares en un bol i pujar-les a punt de neu.

32

Procediment:
Es tracta de treure peces de fruita perquè
l’arbre no estigui tant carregat. Si està molt
carregat la fruita surt més petita.
Per anar bé, cal que hi hagi una separació
de 20cm entre fruit i fruit.
Sempre convé treure les peces que són
més petites i, quan són de la mateixa mida,
tant és quina traiem.

Època:
L’època adequada per aclarir, tot depèn del
fruiter, de la seva època de maduració. En el
cas del presseguer cal fer-ho a finals d’abril
o primers de maig. ■
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Barrejar la resta dels ingredients amb la batedora. Quan estigui ben barrejat, afegiu les clares
que heu muntat prèviament i barregeu amb una
espàtula. Poseu-ho en un motlle i al forn a 180º
uns 35 minuts (fins que en punxar-lo amb un escuradents, aquest surti net).
Deixeu-lo refredar una estona dins del forn.
Desmotlleu el pastís quan sigui ben fred.
De vegades també li faig una base amb 150 g de
galetes Maria remullades amb licor de préssec
o poma a gust de cadascú.
BON PROFIT! ■

✍✍ Isabel Rabasseda

Ingredients:
Oli
Sal
All
Pebre blanc
1 botifarra negra
3 patates mitjanes
1 magret d’ànec de 250 g
100 g de carn picada de porc o vedella
2 cullerades de maizena
1/4 de litre de caldo de carn
Un ramet de groselles (opcional)
1 copeta de vi de Jérez
2 cullerades de melmelada de taronja o poma
Julivert
Crema de vinagre balsàmic de Módena
Romaní i farigola

Elaboració:
Fem un puré amb les patates, fregirem la botifarra negra l'esmicolarem i reservem.
Fregim la carn picada amb l'all, el julivert, el romaní, la farigola i també ho reservem.
En un motlle quadrat anem fent una capa de
puré de patata, una altra capa de carn picada,
una altra de puré de patata, una capa de carn de
botifarra i una altra de puré de patata.
Retirem el motlle i decorarem el cim amb oli i
crema de vinagre balsàmic de Módena.
En una planxa farem el magret d’ànec tallat o
bé sencer i després el tallarem a gust de cadascú, després li afegirem el vi i quan sigui calent
hi posarem el caldo de carn amb una mica de
maizena, deixarem reduir i el tirarem per cim
del magret.
Acompanyarem el plat amb el ramet de groselles i la melmelada; tot això es opcional. ■
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Salut

Salut

a recepta

electrònica

✍✍ ABS Anglès

Les millores que introdueix la re-

cepta electrònica:

34

· Millor qualitat assistencial
· Millora de l’accessibilitat del pacient
· Més seguretat en l’ús dels medicaments
· Millora en la qualitat de la informació
· Una prestació més sostenible

35

En què consisteix la recepta electrònica?
A la consulta
El metge o la metgessa li donarà el Pla de medicació, que és el full on hi ha tota la informació necessària per poder seguir correctament el tractament (hi trobarà el nom del medicament, la
dosi, la freqüència de l’administració i el temps
previst de tractament).
A la farmàcia
Per poder recollir els medicaments ha de portar
la seva targeta sanitària i l’últim Pla de medicació
que li han donat al centre de salut, és a dir, el
més actualitzat.
El farmacèutic o farmacèutica podrà consultar
a través del programa informàtic el tractament
prescrit a la consulta i donar-li els medicaments
que necessiti amb tota seguretat i confidencialitat.
Podràs recollir la medicació a qualsevol farmàcia de Catalunya.
AMERA 20
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Preguntes més freqüents
Tipus de tractaments que es poden
prescriure
· Tractament de llarga durada: es refereix a la medicació crònica, que cal prendre habitualment i durant llargs períodes
de temps.
· Tractament a seguir en cas que el
necessiti: els medicaments inclosos en
aquest apartat, els pot anar a recollir només en cas que li facin falta, però no de
forma periòdica.
· Tractament de curta durada: aquests
medicaments tenen un període de vigència inferior perquè serveixen per tractar
afeccions agudes (és a dir, de caràcter
puntual).

· Què passa si es perd el pla de medicació o
es fa malbé? Adreceu-vos al vostre CAP i
us en donaran una còpia.
· Durant quant temps és vàlid el pla de medicació? Incorpora el tractament com a
màxim per a un any. Podeu veure la data
límit a la casella “fi de vigència”.
· Amb el pla de medicació he d’anar immediatament a la farmàcia? Heu d’anar a la
farmàcia quan es necessiti la medicació.
Heu de recollir el medicament a mesura
que l’aneu necessitant: el farmacèutic o
la farmacèutica us pot dir la data en què
podeu recollir un nou envàs. ■

Recordeu: és necessari portar sempre la
targeta sanitària i l’últim pla de medicació.
Si teniu dubtes sobre com funciona la recepta electrònica, a la farmàcia, al vostre
CAP o al telèfon sanitat respon (902111444)
us poden informar.

Font: CATSALUT

Revista Municipal d’Amer  agost 2011

AMERA 20

A
Salut

cupuntura

i la medicina
tradicional xinesa
✍✍ Montserrat Lazo Lamberto
Titulada en Medicina Tradicional Xinesa
Diplomada en Infermeria
www.acupunturasalut.com

L

Cultura
Música

a cobla

Bisbal Jove

✍✍ Pau Feixas i Castells

La cobla Bisbal Jove rep el premi "Sardana" al
millor treball discogràfic pel seu últim CD, "XX"

L

a cobla Bisbal Jove ha presentat aquest any
el seu cinquè treball, ‘XX’, el qual inclou set temes que apropen la formació als aires del jazz i
les seves variants, interpretats tots ells amb instruments de cobla. El disc ha estat gravat amb
motiu del vintè aniversari de la formació nascuda el març de 1990 a l’Escola de Cobla Conrad
Saló i que al llarg dels anys ha anat canviant tots
els seus components. Els temes del disc han estat composats per Jordi Molina, Carles Marigó,
Santi Escura i Xavi Molina, que també és el director musical de la cobla. El concert de presentació del disc es va realitzar al Teatre Mundial
de la Bisbal d’Empordà el dissabte 19 de març
a la nit. El dia 1 de maig el disc va ser guardonat amb el premi Sardana com a millor treball
discogràfic segons la Federació Sardanista de
Catalunya.

L
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a medicina tradicional xinesa és una medicina ancestral, d’uns 2.000 anys d’antiguitat i originària de l'antiga Xina.
La base d’aquesta medicina és holística, per tant,
entén que no hi ha malalties, sinó malalts.
Els pilars bàsics d'aquesta teràpia són la teoria
del yin i el yang i la teoria dels cinc elements,
extrets de la filosofia taoista, que és l'escola
de pensament més antiga que hi ha a la Xina.
Aquesta filosofia parla del qi, que és l'energia
vital que circula pel cos, i que a través d'uns
canals anomenats meridians, i d'uns punts concrets, s’hi pot intercedir per aconseguir la millora de la malaltia.
S’utilitzen diverses tècniques de tractament,
com són l'acupuntura, tuina, fitoteràpia, ventoses, moxibustió, auriculoteràpia... totes elles
complementàries. Una de les principals característiques d'aquests tractaments, a part de la
seva efectivitat, és que pràcticament no provoquen efectes secundaris.
L'acupuntura és una tècnica de la medicina
tradicional xinesa, en què s’insereixen i es manipulen unes agulles molt primes al cos, amb
l’objectiu de restaurar la salut i el benestar del
pacient.
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Les agulles que s'utilitzen avui en dia són metàl·
liques, generalment d’acer, per evitar reaccions
al·lèrgiques, esterilitzades i d'un sol ús.
Des del 1979, l’OMS (Organització Mundial de la
Salut) ha realitzat diversos estudis, en els quals
demostra que l’acupuntura és eficaç en el tractament de diverses malalties, com les que cursen
amb dolor, contractures musculars, lumbàlgies,
ciàtiques, ansietat, estrès, insomni, problemes
menstruals, infertilitat, problemes respiratoris i
digestius, etcètera. ■

Actualment la cobla Bisbal Jove està formada
per: Bàrbara Ardanuy (flabiol i tamborí), Sergi
Dalmau i Martí Gasull (tibles), Àlex Vila i Josep
Bofill (tenores), Albert Marigó i Nil Masferrer
(trompetes), Pau Feixas (trombó), Lluís Pons i
Joni Ripoll (fiscorns), i Lluís Subiranes (contrabaix). Per a l’enregistrament del CD la cobla va
comptar amb la col·laboració de Micky Izquierdo (bateria), Iu Gironès (trombó) i Xavi Molina
(saxo tenor i direcció).
Durant aquest any la cobla també compta amb
el projecte Girona panoràmica, el qual consisteix en la realització de 20 concerts en diferents
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Composició actual de la cobla Bisbal Jove

Caràtula del nou CD

indrets de la província, en els quals es combinen
textos i música relacionats amb paisatges i escenes del nostre entorn. Per a la narració dels textos la Bisbal Jove compta amb la col·laboració
de l’actriu Cristina Cervià. ■
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S

Fotografia

lladors, que confirma la seva reputació com a
fotoperiodista. Des de 1993 a 1999, documenta
el fenomen global del desplaçament massiu de
gent, amb els llibres Èxodes i Els nens, publicats
el 2000.

ebastião
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Salgado

El fotògraf humanitari

✍✍ Tonyi Mateos

El fotògraf brasiler Sebastião Salgado (Aimorés, Minas Gerais,
Brasil 1944) és un dels fotoperiodistes més respectats avui en dia. El
1998 va ser guardonat amb el Premi Príncep d’Astúries de les Arts
i nomenat Representant Especial d’UNICEF el 3 d’abril de 2001.
Salgado s’ha dedicat a fer la crònica de les vides del món desposseït,
un treball-feina-obra que ha omplert deu llibres i moltes exposicions i
pels quals ha guanyat nombrosos premis.

D

esprés d’estudiar economia a la Universitat
de São Paulo el 1967 i a la Vanderbilt Universtiy
dels Estats Units el 1968, va realitzar la seva tesi
doctoral de Ciències Econòmiques a La Sorbona el 1971.
A partir de 1973 inicia la seva carrera fotogràfica gràcies al seu treball en l’ONG International Coffee Organization, amb la qual va viatjar
diverses vegades a l’Àfrica en missió del Banc
Mundial. A partir d’aquell moment comença
una llarga carrera de fotògraf, que li ha permès
treballar per les millors agències fotogràfiques:
Sygma (1974-1975), Gamma (1975-1979) i MàgAMERA 20
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num (1979-1994). El 1994 abandona l’agència
Magnum per crear la seva pròpia agència fotogràfica Amazonas Images, amb seu a París, amb
la qual pretén denunciar l’explotació laboral i fer
visible els que treballen i viuen a l’ombra de societat, la pobresa i les injustícies.
El seu primer llibre, Otras américas, sobre els
pobres a l’Amèrica llatina, i Sahel, the end of
the road, es van publicar el 1986. Aquest darrer
va ser el resultat d’una col·laboració de 15 mesos amb Médecins Sans Frontières cobrint la
sequera a Àfrica del nord. Des de 1986 a 1992
documenta a escala mundial l’anomenat Treba-

En la introducció a Èxodes diu: “Més que mai,
sento que només hi ha una raça humana. Més
enllà de les diferències de color, de llenguatge,
de cultura i possibilitats, els sentiments i reaccions de cada individu són idèntics.”
Al setembre de 2000, amb el suport de les Nacions Unides i l’UNICEF, Salgado va exhibir
90 retrats de nens desplaçats, del seu llibre Els
nens, exposats a la seu de les Nacions Unides
a Nova York. Aquestes impressionants fotografies donen testimoni solemne als 30 milions de persones a tot el món, la majoria nens
i dones, que no tenen una llar permanent. En
altres col·laboracions amb l’UNICEF, Salgado
ha donat els drets de reproducció de diverses
de les seves fotografies per donar suport al Moviment Mundial a favor de la Infància i per il·
lustrar l’informe de 1996 de les Nacions Unides
sobre les repercussions dels conflictes armats
sobre els nens de Graça Machel, de Moçambic.
Salgado ha col·laborat generosament amb organitzacions humanitàries internacionals incloent-hi UNICEF, l’Oficina d’Alt Comissionat de
Nacions Unides per als Refugiats (UNHCR), el
World Health Organization (WHO), Médecins
Sans Frontières i Amnistia Internacional. Amb
la seva dona, Lélia Wanick, Salgado està actualment donant suport a una reforestació dins el
projecte de revitalització de comunitats en l’estat brasiler de Minas Gerais. ■
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Alguns dels seus llibres publicats:
Èxodes
Une certaine grâce
Serra Pelada. La mina d'or
Àfrica
Treballadors
Revista Municipal d’Amer  agost 2011

AMERA 20

Llengua

C

Ensenyament

lasses de català
per a immigrants

✍✍ Laura González-Hidalgo
Presidenta de Càritas Amer

H

IES Castell d'Estela

em ballat
sardanes
a l'institut

✍✍ Jordi Ollé

E

El mes de desembre de 2010 des de Càritas Amer vam iniciar
classes de català oral per a immigrants.

40

L

es classes tenen l’objectiu de poder assolir
un nivell bàsic per a poder saludar, anar a comprar, ajudar els nens (que van a l’escola en català), explicar coses senzilles i conèixer alguna
cosa de la cultura catalana. I sobretot poder entendre quan se’ls parla en català.
Per a poder fer les classes es va comptar amb
l’assessorament de Càritas Girona amb el programa TALC (Taller d’Acollida Lingüística i Cultural). L’objectiu final és arribar a un nivell bàsic
i accedir als cursos que organitza el Consell Comarcal i l’Ajuntament.
Al curs van assistir-hi més de deu persones que,
en aquest cas, van ser dones; les classes van
acabar aquest mes de juny. Com que el taller va
tenir molt bona acollida de cara al curs vinent
tenim la intenció de fer-ne un d’iniciació a l’alfabetització. Actualment s’estan donant classes de
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nivell inicial a dos joves que coneixen l’alfabet
llatí però no parlen ni entenen encara el català
i volen accedir a cursos de català d’estaments
oficials.
En aquests cursos han participat cinc persones
voluntàries que han exercit de professores, a
qui volem agrair la col·laboració.
Si us voleu apuntar als nous cursos, si coneixeu
algú que ho pugui necessitar, si voleu més informació o si voleu col·laborar, us podeu adreçar a
Càritas Amer o al telèfon 657648561 (Laura).
Ah! Penseu que a més del català hi ha altres necessitats socials, com l’acompanyament de gent
gran. Ara hi ha dos grups de dues persones fent
aquest tipus de col·laboració i ens agradaria incrementar-los per poder arribar a més gent. ■

n la programació de l'assignatura de música
toquem dues sardanes: La Maria de les trenes i
La festa mil·lenària. Els alumnes sempre les han
tocat amb molta il·lusió, però enguany ha estat
molt diferent, ja que, a més de tocar-les, em varen demanar si els podia ensenyar a ballar sardanes. La meva resposta va ser que jo en ballava
però que no em veia capacitat per ensenyar-ne.
Davant la seva insistència i pensant que era una
bona ocasió, de seguida els vaig dir que parlaria
amb bons dansaires, un d’ells l’exalumne Oriol
Rabionet i la seva xicota, la Sílvia, per veure si
els en podien ensenyar.

41

Foto ballant a l’IES

Així que els vaig fer la proposta, de seguida varen
acceptar i també ho vaig comentar a la Nuri Brugués, que també es va oferir sense pensar-s’ho.
Vàrem quedar per fer les classes els dijous.
Per començar vam treballar una mica els curts,
els llargs, la rotllana, les parelles… i des del primer dia els alumnes ja van demanar d’aprendre
passos lliures: les tisores, l’escombra, el super3,
la bomba... i d’altres. Els alumnes van gaudir
tant que fins i tot varen ballar en el concert de fi
de curs del Casal mentre els alumnes de quart
d'ESO tocaven. Ha estat una experiència fantàstica.

Foto ballant al Casal

Gràcies, Nuri, Sílvia i Oriol! ■
Revista Municipal d’Amer  agost 2011
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arlar per mòbil
serà gratis

✍✍ Jordi Babot

www.jordibabot.com

Ja fa temps que es veu a venir, és més, fa quasi una dècada que amb
l’aparició no ja de la missatgeria instantània amb veu (Messenger,
gtalk), sinó de les video-conferències per internet (Skype i succedanis)
el cobrament per trucades de mòbil està tocat de mort.

E
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ls últims aparells intel·ligents de mòbil estan
a l’ordre del dia, la qual cosa fa que surtin moltes
aplicacions que permeten una comunicació constant amb qualsevol usuari connectat. És perfectament normal comunicar-nos ja via Facebook,
Twitter, Messenger, gtalk, Whatsapp... amb text,
i fins i tot amb imatges, so i vídeo en diferit. Totes
les eines actuals han permès, o poden permetre,
un estalvi en trucades brutal. Les notificacions
que emeten els telèfons fan que l’usuari rebi el
missatge a l’acte, sense haver d’esperar a arribar
a casa i haver d’engegar l’ordinador.
Tot això fa que cada cop gastem menys en trucades. La comunicació per aire, àlies 3G, wifi...
és cada cop més fluïda i potent i les empreses de
telefonia cada cop aposten més descaradament
en aquest sentit. Un exemple n’és Movistar (exTelefónica), la qual ha comprat fa poc Tuenti, una
xarxa social del pal Facebook però espanyola. Un
moviment que posiciona a la més gran empresa
de telefonia que coneixem per aquí a favor de la
comunicació via internet, i això vol dir que alguna
cosa està canviant. No ens estranyi d’aquí a poc
un mòbil amb Tuenti integrat per part de Movistar, cosa que ja fa temps que Facebook sembla
que està tramant amb alguna altra operadora.
Tarifes de dades, tarifes planes, bonus d’internet, trucades a amics... la competència es preveu
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ferotge. I val a dir que és la mateixa competència
que va fer que avui en dia sigui normal trucar de
fix a fix gratuïtament, amb la lluita indiscriminada que per aquell temps les mateixes empreses
de telefonia mòbil van protagonitzar.
De fet als Estats Units, Google ja té un servei
anomenat Google Voice que ofereix trucades
gratis. Algú dubta que d’altres empreses la seguiran? Quan dic altres empreses vull dir les altres GRANS empreses, ja que ja existeixen multitud de (de moment) petits projectes en marxa,
i els més avançats en el tema ja fa cert temps
que ho aprofiten.
Vonage, Fring, Sipdroid, Nimbuzz, beejive,
iCall... són alguns noms d’aplicacions que ja
existeixen i que permeten trucades gratuïtes,
però que malgrat tot encara no funcionen com
caldria esperar. El panorama però està en clara
erupció, i les grans com Skype i Google Voice
estan a punt de saltar al ring.
De ganes n’hi ha, almenys per part dels usuaris.
Ara falta que les operadores obrin els ulls, i que
a l’igual que passa amb l’streaming de música
per internet, acceptin que aquest negoci ja se’ls
està acabant.
Vaja, que com deia cert llibre, s’acosten canvis. ■

Assassinat en secret.
3a part. En Joel és el següent
✍✍ Patricia Sánchez Salas

E

ls llums rotatoris dels cotxes patrulla il·
luminaven intermitentment el fosc carrer de darrere l’escola de primària.
Havia començat a caure una fina pluja, que no tardaria a convertir-se en una freda tempesta.
A vegades podia resultar fatídic que plogués durant la investigació en l’escena del crim, ja que
moltes proves podrien esfumar-se com el fum,
o la descomposició del cos podria accelerar-se,
fent que el cas en si fos un autèntic Cluedo, però
també havia d’admetre que, en casos en què les
víctimes eren nens innocents, com en aquell, que
plogués era quasi una benedicció: resultava reconfortant que almenys la pluja aconseguís mantenir-te el cap fred.
Em vaig col·locar la placa a la cinturilla del pantaló per tal que se’m veiés bé, i, apretant-me el nus
de la corbata, em vaig començar a dirigir cap a un
parell d’agents que semblaven franquejar l’accés
fins al lloc on s’havia trobat el cos, amb els braços
creuats sobre el pit, en actitud desafiant.
–Agent David Bonadona. –Em vaig identificar,
mentre els mostrava la meva identificació policial–. Treballo en el cas, junt amb l’agent Joel
Rodríguez. –Un d’ells em va agafar la documentació, i es va allunyar, mentre agafava la seva ràdio
portàtil, i consultava les dades del carnet amb la
central, que no parava d’escopir veus distorsionades, foses les unes amb les altres, parlant en
argot policial.
–Disculpi les molèsties. –Em va dir l’altre, mirant
per sobre de la meva espatlla un furgó del telenotícies que frenava bruscament darrere meu–.
Des de l’assassinat del fill del comissari Gispert,
rebem ordres molt estrictes; està obsessionat a
pescar aquell desgraciat d’en Bultoni, i fins que
no ho aconsegueixi, no pararà.
–És comprensible. –Vaig admetre, encongint-me
d’espatlles–. Si hagués estat el meu fill, jo també
faria tot el que estigués a les meves mans per tal
d’enxampar aquest fill de puta. –El seu company
va tornar on ens trobàvem.
–Tot correcte. –Em va dir, mentre m’allargava la
documentació, fent un gest d’assentiment amb el

cap–. Disculpi l’espera. –Vaig sacsejar el cap, per
treure-li importància, i me la vaig guardar dins la
butxaca interior de la jaqueta americana.
La pluja havia començat a caure amb més força, i
els llampecs començaven a donar senyals de vida
allà a dalt al cel.
Havia d’afanyar-me a trobar el meu company, fer
un cop d’ull al cos de la recent víctima i intentar
avançar el cas al màxim possible.
Sabíem qui era l’assassí, sabíem quin tipus de víctima atacava, però, malgrat tot, no sabíem on es
trobava; potser en aquells moments, devia estar
amagat en algun poble dels voltants, potser estava amagat en aquell mateix poble, o, què coi?!
Potser inclús estava allà amb nosaltres, fent-se
passar per un dels nostres.
No es podia esperar res de bo d’una ment perversa com la d’un personatge com en Bultoni.
–Agent Bonadona! Agent Bonadona! –Vaig mirar
per sobre la meva espatlla, irritat. La periodista
Laura Casanova venia corrents cap a mi, micròfon
en mà, mentre el seu càmera intentava seguir els
seus passos, vigilant de no relliscar i fotre’s una
caiguda espectacular davant de tots nosaltres–.
Agent Bonadona! És cert el rumor que corre que
Bultoni ha tornat a actuar, aquesta nit? –Em vaig
tornar a girar cap als dos agents, com buscant refugi en ells, qui es varen apartar uns centímetres,
els justos per deixar-me passar, abans que la periodista em sotmetés a preguntes estúpides.
Després d’anys de servei en el cos de Policia,
crec que mai havia vist l’horror tan personificat
en el cos d’una nena de no més de nou anys.
Tal com m’havia dit en Joel, la nena tenia la cara
pintada com la d’un pallasso –detall indiscutiblement dedicat a mi–, i era aquest detall tan desagradable el que et feia posar els pèls de punta: era
una mescla d’horror i repugnància.
–On són els adolescents que varen trobar el cos?
–Vaig preguntar, sense poder treure els ulls de la
filla de l’alcalde.
–L’agent Gomerà els està interrogant en aquest
moment. –Em va respondre Jaume Estrella, mentre assenyalava amb el seu bolígraf cap a un grup
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d’uns cinc o sis joves encara en estat de xoc, que
parlaven amb en Gomerà, que anava agafant dades del que li deien.– Aquests ja han tingut prou
festa de cap de setmana. –Va agregar, sacsejant el
cap.– S’ho imagina? Quedes amb els teus amics
per fer el cigarret i beure fins que no t’aguantes
dret, marginat en un raconet del poble, on no fas
mal a ningú i tens el sentit comú de tenir un mínim
de respecte pel medi ambient, i de regal et trobes
el cadàver d’una nena dins del contenidor…
–Coses de la vida. –Vaig dir, encongint-me d’espatlles –tenia la sensació que feia segles que feia
el mateix moviment, i tan sols feia vint minuts
que era a l’escenari del crim–, mentre intentava
controlar les arcades; la crueltat d’una persona
pintada en forma de pallasso.
Horrible.
–Agent Bonadona? –Vaig girar sobre els meus
talons, sorprès. Els adolescents –sis, en realitat
eren sis– em miraven nerviosos, amb ganes de
marxar d’aquell lloc, on segurament, ja no tornarien a venir mai més.– L’agent Gomerà ens ha dit
que volia parlar amb nosaltres. –Vaig fer una altra
ràpida mirada al grupet –eren tots nois–, i assentint amb el cap, vaig agregar:
–Sí, així és. No us entretindré gaire estona. –Vaig
treure una llibreta i un bolígraf de la butxaca, fent
que pràcticament tots fessin cara d’angoixa; segur que era una llauna haver de repetir un cop
rere l’altre la situació, ho sabia perquè en tots els
casos en què havia treballat, havia pogut veure
la mateixa expressió en la cara de la gent–. Tranquils, no vull que m’expliqueu el que ja li heu dit
al meu company –els vaig tranquil·litzar, mentre
comprovava que el bolígraf tingués encara tinta–.
Pel que tinc entès, sempre veniu aquí a fer la vostra festa particular, veritat? –Varen assentir, mostrant-se confosos.– Bé, necessito saber a quina
hora us reuniu normalment, si algun cop heu vist
alguna cosa estranya, algú que estigués passejant
per aquí que us resultés sospitós… –El que havia
pronunciat el meu nom va negar amb el cap, pensatiu, i va agregar:
–La veritat és que mai no ens fixem en aquestes
coses; nosaltres venim aquí per fumar i beure
d’amagat, sense fer mal a ningú; potser sí que ha
passat algú passejant, a peu o amb cotxe, però
no reparem mai si pot ser un assassí o un home
completament normal que torna a casa després
de treballar. –Els altres es varen mirar, nerviosos.
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Estava clar que almenys un parell d’ells sabien
quelcom que no havien compartit amb els altres.
–Ho entenc, de debò. –Vaig prosseguir, fingint
que no havia vist aquella mirada furtiva entre
ells–. Jo he tingut la vostra edat, i sé què és divertir-se i passar-s’ho bé, lluny dels pares, lluny
dels altres adolescents que l’única cosa que fan
és beure i causar danys materials. Ho sé. Però
haig de fer aquestes preguntes, perquè és el meu
treball, i perquè aquesta nit un cos d’una nena de
nou anys ha aparegut en el contenidor de darrere l’escola. Enteneu per on van els trets? –Varen
assentir, solemnes. Estava clar que aquells nois
sí que semblaven tenir un mínim de respecte per
tot allò del seu voltant, vides humanes incloses.
Anava a prosseguir amb el meu discurs, quan un
dels agents que havien estat franquejant l’entrada
fins allà va venir corrent cap a mi–. Disculpeume uns segons, nois. Aviat podreu marxar cap a
casa. –Varen tornar a assentir, i es varen allunyar
unes passes. L’agent Estrella els va preguntar en
aquell moment si volien res per beure o trucar
als seus pares perquè els anessin a buscar.– Succeeix quelcom?–L’agent va assentir, va intentar
recuperar l’alè, i va contestar:
–Es tracta d’en Bultoni, senyor; un dels nostres
homes ha vist córrer un pallasso, i després de desobeir l’ordre que es detingués, ha obert foc contra ell, fins que ha caigut a terra, mort. –Els ulls
se’m van il·luminar: allò no podia ser veritat! Malauradament, desitjava ser jo el que acabés amb
ell, però no vaig poder evitar sentir una sensació
d’alleugeriment. Per fi tot havia acabat.
–On és l’agent Rodríguez? –Vaig preguntar, caient per primer cop que encara no l’havia vist
des que havia arribat. El rostre de l’agent es va
aombrir, i amb una veu pràcticament inaudible,
va contestar:
–Ha desaparegut, senyor; creiem que Bultoni hi
tenia quelcom a veure, tot i que és impossible que
estigui molt lluny d’aquí. –Es varen començar a
sentir els gemecs i grunyits dels gossos policies,
que ja estaven impacients per rebre les ordres i
complir-les.– M’he pres la llibertat de demanar
reforços per tal de trobar-lo al més ràpid possible,
senyor. –Vaig assentir, empassant la saliva amb
esforç, i amb un fil de veu, vaig agregar:
–Endavant, doncs. Que no perdin ni un segon
més. ■
Continuarà..

Reboto dispersa...
✍✍ Suskeda

R

eboto dispersa a la realitat quan entro dins
l’espectre de l’espectre d’un altre espectre que
es troba dins la profunditat. Em perdo en la gana
d’esperit cada vegada que instigo en el subtext
del subtext. I pitjor és quan no dic allò que desitjo
dir, quan perdo la fermesa pel camí, quan la llengua no em respon perquè hi ha un munt d’idees
i s’ha d’escollir i començo la història i abans no
expresso el complement directe, col·loco una
coma, faig el parèntesi i dins d’ell els guionets
i les explicacions a peu de pensament, un, dos,
tres, quatre, cinc mil! I ara! On és el complement
directe de la primera frase?
Amb els anys he decidit callar, fins al punt de no
controlar quan vull deixar el silenci. Si enganxo
algú que està disposat a escoltar una partitura estructurada caòticament i amb el qual em sento
inexplicablement còmode, el segresto amb l’instint ferit i calmo la gana en excés, fins quedar ben
tipa, fins sentir que aquesta vegada no he educat
l’oïda en la seva mida. En el mateix moment en
què em trobo en la creació frenètica d’una partitura, sovint em ve aquest pensament, la veu que
parla i m’aconsella des del darrere una sola vegada, la que em demana el silenci, la pausa plena, el
diàleg. Però no és realitzada.
Com que tinc gana, i replego el que sigui, el jutje
pren l’eco que retruny dins el pensament una vegada rere l’altra, fins convertir la pausa que no he
près en una obsessió secreta. Explosiona de tal
manera, que apareix el buit creatiu, llavors la por
hi diu enlloc meu: “M’he perdut”. Altres vegades
quan l’ego s’adona que me n’estic ensortint em fa
sorprendre i m’enclasta un mirall al davant per a
que observi les qualitats que sense el mirall són
inherents i naturals. Llavors, davant de la caracterització d’un Narcís, i volent tornar a l’intrèpid
jazz del vocable, perduda, llenço la tovallola i dic:

“M’he perdut”, tot i que en el fons sé molt bé allà
on era. Però ho trobo tan horrible i baix, que la
por em fa callar. I aquesta mateixa por em fa creure que no puc veure més enllà del mirall.
Hi ha dies en què parla la fúria i no la coherència.
Jo m’adono d’això. Començo a trobar la freqüència on expressar amb el cos, la ment i l’emoció alhora, amb assertivitat. Dilucido una porta oberta
cap a la transformació del que és nociu en quelcom enriquidor i, abans no faig la primera passa a
l’interior, m’esgarrapa les entranyes la fera ferida
i la serenor s’esvaeix en una catarsi, en una nota
dissonant. Com puc aprendre a trobar el ritme,
els silencis, les blanques, les negres, les corxeres, les semicorxeres, la suspensió, el timbre, la
melodia, l’harmonia, etc. sense intromissions?
Esbossos en brut. Molts esbossos en brut. Comunicar-se és un art. Sóc maldestre, però potser
en seré una mestra i de totes maneres una aprenent eterna.’ ■
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Nota de comiat

Amer a l’urani no!

✍✍ Cati Ferriol Busquets

✍✍ Josep Fontàs

A

la primera reunió que vam tenir per preparar aquesta edició de la revista Amera, la Marta va comentar: Ostres! Va sortir una notícia a
la Vanguardia on comentaven que a finals dels
anys setanta hi va haver unes protestes a les
Guilleries per l’intent d’extreure urani i un dels
llocs on es van fer va ser Amer (sort que no va
ser de qualitat, que si no...).
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Aquest fet em va dur a la memòria –i amb nostàlgia– l’aportació que va fer una part dels membres del Grup Esquelles contra l’extracció de
l’urani. L’ús energètic de l’urani en les centrals
nuclears es començava a veure aleshores com
un perill enorme i la història recent no fa més
que confirmar els nostres temors d’aleshores.
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Com en totes les activitats, aquí va començar el
dilema: Què hi podem fer? Una de les propostes
va ser fer un mural pintat en una façana vistosa
del poble (avui se’n diu grafitti, els temps canvien). La proposta va ser molt ben rebuda. I ara:
- On la farem?
- Allà davant de l’Snack hi ha una paret que pot
veure tothom.
- I de qui és?
- De l’Agustina de can Xec.

funcionar amb normalitat. Va ser un treball
molt agradable de fer i teníem el poble d’Amer
totalment encuriosit de què hi estàvem fent.
El fet és que ens va quedar prou bé i feia molt
vistosa la paret. Dic feia perquè fins fa molt
poc encara hi era i molts el deveu recordar
amb una certa nostàlgia malgrat que estava
un xic deteriorat.

Doncs a preguntar-ho s’ha dit. Ho vam anar a
preguntar a l’Agustina Riera i la resposta va ser
favorable. He de dir que la persona que va fer
la proposta va ser l’Albert Garriga Trullols –popularment conegut com en Trull–. Home vingut
de Barcelona que es va afincar
a Amer, persona molt inquieta,
lluitadora, ecologista i membre
dels Esquelles i Amics d’Amer,
molt bon dibuixant i escultor. El
grup encara conserva una escultura seva de Sant Bernat a Santa Brígida. Malauradament va
morir de càncer a Barcelona el
9 de gener de 1995, amb només
49 anys i, malgrat que no vivia a
Amer, molts de nosaltres sempre
en tindrem un bon record.

Per què es va treure el mural? A mi personalment em sap molt greu com han anat les
coses. El mural tal i com hem dit estava un
xic malmès i feia un temps que ens havíem
proposat refer-lo una mica però, la veritat, és
que la façana estava molt deteriorada. Hi va
haver una proposta a l’ajuntament, quan governava Esquerra i CA, d’arrencar l’acabat de
la façana, arreglar-la (que es va fer) i pintarhi un grafitti d’un tema actual. Però... el que
són les coses, entremig hi va haver la moció
de censura i canvi de govern. Vam preguntar
reiteradament què passava amb el grafitti de
la façana i la resposta va ser que el dibuix presentat per en Joan Domínguez no els agradava
i que havien fet la proposta a l’Institut Castell
d’Estela perquè ho fessin els alumnes. La veritat és que la façana està arreglada i de mural
o grafitti no sé si n’hi tornarem a veure mai
més cap.

Doncs bé, un cop vam tenir el
permís, ens vam dedicar uns
quants dissabtes a dibuixar i pintar el dit mural. S’hi podia veure
amb claredat l’aposta per unes
energies renovables –eòlica i solar–, quan amb prou feines se’n
parlava i que ara ja comencen a

Ja fa uns anys, una entitat bancària –amb molt
mala folla– va plantificar una tanca publicitària
sobre el mural i jo personalment vaig lluitar
molt per a que la traiessin, perquè per a mi la
pintura era un símbol del poble. Ara, en certa manera, em sento culpable de que ja no hi
sigui per haver consentit el canvi. La vida té
aquestes incongruències. ■

B

envolguts, benvolgudes,

El dia 04/04/2011, es complirien els 12 anys de
la meva arribada al Consultori Local d’Amer, del
qual he format part de l’equip de salut.
Considero que aquests 12 anys han estat els millors de la meva vida professional; m’he sentit
acceptada i estimada tant per l’equip com per les
persones usuàries del centre de salut.
Els últims dos anys he estat compaginant l’atenció assistencial com a infermera d’Amer 3 dies
a la setmana amb una feina “no assistencial” la
resta de dies.
Ara és el moment d’un altre canvi: el dia
01/04/2011 començo una nova etapa de la meva
vida laboral acceptant d’anar a treballar al CAP
d’Anglès.
Sóc d’aquelles persones que creuen que els
canvis són necessaris i positius per seguir interessada en la feina, per continuar renovant-me i
seguir aprenent de tothom.
Tinc el plaer d’anunciar-los que la Sra. Maria Sanmartin Albertos, infermera que durant
aquests anys ha estat treballant al CAP d’Anglès, vindrà a partir del dia 01/04/2011 a formar
part de l’equip de salut d’Amer. ■
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En la mort d’en Lluís Sidera:
una genuïna veu del poble
✍✍ Josep Vicens-i-Planagumà

L

a tasca realitzada amb tanta gratuïtat per en
Sidera, i amb tant de treball, haurà donat a Amer
un lloc en la ruta del ric patrimoni museogràfic
de Catalunya.
Dèiem en el primer article publicat en aquesta revista sota el títol “Per les quimeres de Can Gasull
d’Amer: A propòsit del metge cirurgià Joaquim
Carreras i Carreras”, aquestes paraules referides
al seu museu i a la seva persona:
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“Seria recomanable penetrar a la pulcra i senzilla
casa d’en Lluís Sidera, just darrere seu [es refereix
respecte a l’observador de la tanca verdejant que
corona la plaça de la Pietat], on una veu genuïna
del poble li pot fornir, amb les seves dues plantes
dedicades a Museu Etnològic, una dimensió més
temporal de la vida, uns estris de ressonàncies familiars i col·lectives capaços de remoure, malgrat
la seva aparença innocent i utilitària, els engranatges mordents de la nostra sentimentalitat. Perquè darrere de qualsevol d’aquests objectes triats i
polits convenientment per la curosa mirada i acció
d’en Sidera: uns ribots, unes ulleres, unes aixades,
unes fotografies, etc., hi ha el record de la mà de
l’avi o l’àvia que els feren vius amb les seves fecun-
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des vides, el món que els envoltà i els va fer necessaris i únics, no intercanviables, conservats com a
patrimoni familiar, econòmic i sentimental.”
Sidera, en les converses que vàrem mantenir tots
els estius, manifestava clarament aquesta estima
i aquesta consciència cap a aquests objectes que,
rescatats del silenci i de l’oblit, va transformar en
patrimoni amerenc, un patrimoni històric, social, econòmic, familiar, i sens dubte, sentimental.
Moltes gràcies, Lluís. ■

Recordatori...
✍✍ Alfons

E

stic trist...
Així començava l’escrit que vaig fer a la tardor
del 2008 quan l’amic Lluís ens deixava inesperadament.
Ni en el pitjor dels meus somnis, m’hauria pogut imaginar que avui estaria escrivint aquests
mots.
Avui torno a estar trist. Molt trist...!
Quan l’1 d’octubre del 2009 li van diagnosticar
la leucèmia a l’Assumpta, ens van informar que
la medicina només podia destruir-la, però no
curar-la... que era el seu cos que s’havia de revitalitzar... i que el que ella havia d’aportar era
un bon estat d’ànim, molta alegria i ganes de
viure....
Ens varem conjurar a lluitar amb totes les nostres forces i posar-hi tot de la nostra part per
intentar vèncer aquest malson i com hi ha món
que ho varem fer. I ella més i amb més vitalitat
que ningú.
I malgrat la crueltat d’aquesta malaltia, ella mai
va perdre el seu somriure sorneguer...
Vaig estar al seu costat fins al darrer moment i
us puc garantir que mai va deixar de lluitar, va
ser el seu cos, maltractat per la quimioteràpia i
els dos transplantaments de medul·la òssia, que
va dir prou...
Van ser divuit mesos de lluita i mai va defallir
però la lliçó que ens va donar l’Assumpta, també
en la malaltia, és de les que deixen petja.
Em quedo amb la sort que he tingut d’estar 35
anys casat amb una dona d’aparença fràgil, tímida i discreta però
que ha demostrat una
gran enteresa i molt
caràcter, fins al punt
de no deixar-se intimidar per aquest sotrac, malauradament
infranquejable, que
es va trobar en el seu
camí.
De riure i llàgrima
fàcils, sempre com-

plaent i disposada. Era una dona que, pel seu
tarannà, es feia estimar, i així ho he constatat al
llarg de la malaltia, en el multitudinari funeral i
en les mostres de suport que hem rebut fins a
dia d’avui.
Li agradava la lectura, la música clàssica i era fan
d’en Lluís Llach. Apassionada per Catalunya, la
sardana li era mitja vida.
En el programa de l’Aplec, l’Agrupació li dedicava un recordatori:
“L’assumpta de ben jove es va interessar per la
sardana...
La recordarem especialment en l’època dels cursets de sardanes que tant d’èxit obtingueren allà
al voltant dels any 80 i que ella va dedicar-s’hi en
cos i ànima.
L’Assumpta així que sentia el toc de flabiol i el
cant de la tenora, els peus li començaven a puntejar, doncs la sardana segons deia l’omplia de pau,
d’il·lusió i de felicitat”.
Tot just m’estic fent a la idea de que he perdut
a la meva esposa, la meva millor amiga i confident, la meva companya de viatges, la meva
parella de gairebé quaranta anys, a la rotllana
de la sardana... però el seu record, encara molt
dolorós, és present a cada minut de la meva vida
i espero que els qui la vareu conèixer la recordeu com ella desitjaria, somrient i puntejant una
sardana.
Vull aprofitar aquest espai que m’ha ofert l’Amera per donar les gràcies a tots els qui ens vareu
acompanyar tant al tanatori i al funeral, com als
que ens doneu suport en el dia a dia que tant
difícil se’ns fa prosseguir.
Assumpta, allà a on siguis, saps que t’estimem
i et donem gràcies per tot el que ens has donat
i per haver-nos deixat compartir tantes i tan bones coses...
Et trobarem a faltar, tot i que et tenim sempre
present i el teu esperit jovial i alegroi ens acompanyarà en totes les sardanes que ballem a partir d’ara, encara que el so de la tenora ens semblarà més planyívol que de costum. ■
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Entreteniments

Mots encreuats
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Horitzontals

10

1. Aparell per a mesurar l’altura de la base d’un
núvol
2. Entre els àrabs, cap d’una tribu. A l’inrevés,
nom de dona.
3. Quarta nota musical. De quina manera. A
l’inrevés, onomatopeia d’un petó.
4. Andorra. La llatina. A l’inrevés, cetaci delfínid.
5. Nom de dona. Quasi una petita altura en un
terreny.
6. Oxigen. Un dels ordres grecs d’arquitectura.
Itàlia.
7. Homenot de les lletres catalanes. Vocal.
Dilatació dels alvèols pulmonars.
8. Article. Meva. I ara barrejada.
9. Municipi de ses Illes. Mai no sentit.
10. Regidor. Plantígrad. Tarragona.
11. Que solfeja.

11

Verticals

Esbrina-ho
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Mots encreuats.
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Solucions

Horitzontals

3. Necessites posar-te uns mitjons nets i iguals.
L’habitació on són els mitjons, blancs i negres, és
totalment fosca i els mitjons estan barrejats. Digues el nombre mínim de mitjons que has d’agafar a les fosques, per tenir la seguretat que n’has
pres dos del mateix color.

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

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

Transport sanitari (ambulància)

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

Mossos d’Esquadra

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

Notaria .......................... 972 430003
IES Castell d’Estela ......... 972 430347
CEIP Gaspar de Queralt ... 972 430795
Llar d’infants El Carrilet ... 972 430049
Parròquia ....................... 972 430246

Horaris de serveis
Dispensari

1.- No podien acompanyar les carns amb
patates, perquè aquestes no van arribar
a Europa fins després del descobriment
d'América.

2. Una senyora puja a un taxi i no para de xerrar
amb el taxista. Ell, cansat, l’interromp i li diu: Miri
senyora, jo no sento res del que m’explica. Sóc
sord, i a més, se m’ha espatllat l’audífon de l’orella. La senyora calla i no diu res. Però en baixar
del taxi s’adona que el taxista no li ha dit la veritat.
ENDEVINES PERQUÈ HO SAP?

1.- Ceilòmetre

1. Els romans tenien una gran quantitat de menjars: carns variades acompanyades de patates,
verdures i altres guarnicions; peixos diversos i
marisc enriquit amb salses d’exquisida elaboració
i gustos; fruites i vins de molta qualitat i de diverses procedències... ON ES L’ERROR?

2.- Emir. airaM

(Tret de la secretaria de Política Lingüistica)

2.- Si estava sord, com podia haver entès
on volia anar la senyora?

Esbrina–ho

1. Grup de mol·luscs que poden llençar tinta.
2. Procedeix. Fruit del lledoner.
3. Dos. Que alleta l’infant d’una altra dona.
Cinquanta-dos a la biorxa.
4. Lliga regular col·lectiva. Maó decapitat. A
l’inrevés, company de la nata.
5. Oxigen. Nàusea. Peça dels escacs. Vocal.
6. Beguda. Exclamació de dolor. A l’inrevés, viva
impressió de plaer.
7. Et crida. Tascó sense cap. Nomen Societat
Anònima.
8. Tractar un assumpte amb controvèrsia. Cinccents.
9. Afaitar. Faig la mateixa cosa que un altre.
10. Marejat. Radi.

3.- Fa. Com. auM
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4.- And. I. Acro

9

3.- Tres mitjons: o son tots iguals o n’hi ha
dos de diferents

8

5.- Laia. Altel

7

6.- O. Dórica. I

6

7.-pla. E. Acin

5

8.- El. Mia. Ima

4

9.- Deià. Inoit

3

10.- Edil. Os. T.

2

11.- Solfejador

1

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

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.

Assistència social

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.

