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D
esprés d’unes festes marcades
per una nova demostració del
gran estat de salut de les tradi-
cions de casa nostra –l’èxit

aclaparador de les diferents representacions
dels Pastorets i dels pessebres vivents, els
més de 7.000 patinadors de la Pista de Gel
de Palafrugell...–, el 12 de gener es va do-
nar el tret de sortida a la primera campanya
gastronòmica de l’any, la “Garoinada” de
Palafrugell. La campanya gastronòmica
més antiga de Catalunya arriba enguany a
la seva 27ª edició i s’allargarà fins al 25 de
març. Sant Feliu de Guíxols també ha co-
mençat una nova edició de “És temps
d’Uriços”, que arribarà al seu punt culminant el proper 27 de gener amb la cele-
bració de la tradicional “Uriçada popular” als Jardins Juli Garreta, mentre que
Pals enceta les V Jornades Gastronòmiques de la Tòfona. 

L’inici de l’any, gastronòmicament parlant, no pot ser millor, tot i que a nivell
de patrimoni hem de lamentar, i molt, els terribles actes vandàlics que han tingut
lloc al poblat ibèric de Castell, a Palamós. Part de la muralla i una de les cister-
nes més ben conservades d’aquest jaciment, un dels més importants de Catalunya
després del d’Ullastret, van aparèixer plens de pintades. La neteja d’aquesta bre-
tolada costarà més de 10.000 euros i, en el cas concret de la cisterna, podria ser
que mai recuperés el seu estat original, una notícia que més enllà d’activar la cor-
responent investigació –que haurà de culminar amb la identificació dels respon-
sables i amb un càstig exemplar per a tots ells– ens avisa, un cop més, de la fra-
gilitat del nostre patrimoni i de la necessitat de defensar-lo, protegir-lo i reivin-
dicar-lo sempre i entre tots. 

Per sort, no tot són males notícies en aquest començament d’any. Entres les
bones noves es poden destacar, entre d’altres, la recuperació dels Pastorets de
Palafrugell, l’estrena del documental Les nenes de la guerra i l’inici de les obres
del moll del Fortí a Sant Feliu de Guíxols, la gran acollida dispensada als nous
números de Revista del Baix Empordà i Empordà Gastronòmic en la seva pre-
sentació Terracotta Museu de la Bisbal, l’imprescindible projecte de millora de
2.400 metres de voreres a Palamós, l’estrena del cicle d’espectacles familiars
“L’Empordanet a escena” a diversos municipis de la comarca o l’il·lusionant pro-
jecte de recuperació del forn de calç de Fonteta, al terme municipal de Forallac,
on durant la primera quinzena de març es recuperarà una activitat perduda durant
molts anys el massís de les Gavarres. Malgrat la sequera cada cop més acusada
que estem patint, i que entre altres efectes adversos ha provocat una de les pitjors
campanyes boletaires dels últims anys, encetem el 2018 amb l’esperança i la
il·lusió que serà encara millor que el 2017 que ja hem deixat enrere. 

La “Garoinada” enceta
l’any gastronòmic





Gastronomia

El passat dimarts 19 de desem-
bre es va celebrar una reunió ex-
traordinària del col·lectiu de la
Cuina de l’Empordanet, en la qual
es va escollir una nova junta direc-
tiva. Vicenç Fajardo va ser escollit
president, rellevant a Toni
Izquierdo, que deixa el càrrec des-
prés de 6 anys al capdavant.

La nova junta l’encapçala
Vinceç Fajardo, xef del Restaurant
La Plaça; el nou vicepresident és
Joan Carles Sánchez (Es Portal);
Quim Casellas (Casamar) seguirà
exercint de secretari i Albert
Sastregener (Bo.TiC) de tresorer.
Tots ells acompanyats de cinc vo-
cals: Enric Herce (Aurum), Jordi
Sabadí (El Roser 2), Iolanda Bustos
(La Calèndula), Miquel Garcia
(Terramar) i Kim Farrarons (Llevant).

Vincenç Fajardo

Vicenç Fajardo (Girona, 1978)
és un cuiner català, considerat un
dels xefs amb més projecció de les
comarques gironines. Després de
passar la seva infància a Austràlia,
va tornar a Catalunya per estudiar
hostaleria. Va fer estades a dife-
rents restaurants gironins, alguns
amb estrella Michelin, i actualment
regenta el restaurant La Plaça de
Madremanya, a més del Saó
Càtering.

La Cuina de l’Empordanet

La Cuina de l’Empordanet és
un col·lectiu gastronòmic que
aplega 20 professionals de la cui-
na i de la restauració, que porta
molts anys treballant en la difusió

de la cuina del Baix Empordà i dels
productes de proximitat i de tem-
porada.

Va ser l’any 1995 quan el grup
de restauradors que organitzava
des del 1983 les mostres gastronò-
miques de “la Cuina de
l’Empordanet” va decidir convertir-
se en una associació sense ànim de
lucre, per treballar des d’aleshores
en la millora i la difusió de la cuina
d’aquest petit rodal, cada dia i a
tothora individualment i col·lectiva.
Perfils i edats diferents capaços
d’intercanviar coneixement i crite-
ris, de complementar propostes i de
fer pinya per enlairar la qualitat i el
prestigi d’una cuina ancestral i que
ells s’han encarregat de preservar,
però també de posar al dia i d’in-
novar quan ha convingut i quan la
demanda del públic nostrat o fora-
ni així ho ha reclamat.

BAIX EMPORDÀ
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Vicenç Fajardo, nou president del
col·lectiu La Cuina de l’Empordanet
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La plaça del Mercat del Lleó de
Girona va ser el lloc escollit el 16
de desembre per presentar la de-
sena collita de l’Oli de l’Empordà.
Una collita que des de la DOP
qualifiquen com a “molt bona”, i
és que ha estat la més important
dels últims tres anys. En concret,
els productors han arribat als
400.000 litres, una xifra que con-
sideren “raonable” des del sector
pel nombre d’oliveres. De fet, el
president de la DOP Oli de
l’Empordà, Simon Casanovas, va
explicar que no hi ha més arbres
que els anys anteriors, sinó que
han aconseguit “un rendiment
més alt” de l’oliva.

Quantitat al marge, Casanovas
va destacar la qualitat de l’oli que
produeixen. “És verd, intens i
aguanta molt millor la calor que
d’altres, i això el fa especial”, va
comentar. El president va posar en
valor la varietat que es fa servir,
l’Argudell, recordant que es tracta
d’un tipus d’oliva que aguanta
èpoques seques com les que
s’han patit aquest 2017.

Amb tot, des de la DOP reco-
neixen que, a diferència d’altres
productes com el vi, a l’oli “no l’a-
fecta tant la climatologia en ter-
mes qualitatius”. Tot i això, des del
sector recorden que sí que intervé
en la quantitat. De fet, asseguren
que els últims tres anys la produc-
ció va ser més baixa per les incle-
mències meteorològiques.

A la presentació de la collita del
2017 hi van participar diversos cui-
ners gironins que van donar suport
al producte. També es va preparar
un esmorzar a base de pa amb oli i
una tapa que duia formatge fresc,
crema de carbassa i olivada. Tot

plegat amanit amb un raig d’oli.
Durant tot el matí veïns de

Girona van anar passant pels dife-
rents estands dels productors i van
poder degustar l’oli i comprar-ne.
Més tard es va fer una demostració
de cuina a càrrec dels xefs que van
participar a l’acte, i entre els quals
hi havia, Joan Roca, copropietari
del tercer millor restaurant del
món, El Celler de Can Roca.

La importància de la DOP

Des del sector es vol destacar la
importància de mantenir el segell
DOP Oli de l’Empordà, ara que fa
deu anys que van obtenir-lo.
Casanovas va explicar que es trac-
ta d’una marca que “permet do-
nar un plus de qualitat” a l’oli, ja
que els diferencia de la resta. Per
disposar d’aquesta distinció, cal
que l’oli que es produeixi sigui
Verge Extra.

“Qui compri Oli de l’Empordà

sap que està obtenint un producte
únic, que només pot aconseguir
en aquesta zona. Això ens ajuda a
vendre”, va explicar Casanovas,
que també va lamentar les dificul-
tats que tenen per produir, en
comparació a d’altres parts de
l’Estat on hi ha grans extensions.

En aquest sentit, Casanovas va
reivindicar l’oli de l’Empordà com
un producte de proximitat “que et
garanteix una alta qualitat”.
“Nosaltres som una gota d’oli
comparat al què es produeix a la
resta de l’estat espanyol, però te-
nim un producte singular”, va as-
senyalar.

Una setmana després, el dis-
sabte 23, la nova collita del 2017
de l’Oli de l’Empordà també es va
presentar a Figueres, durant tot el
matí a la placeta baixa de la
Rambla. Després d’un esmorzar de
pa amb oli i xocolata va tenir lloc
una sessió de cuina en directe a
càrrec de l’Escola d’Hostaleria de
Figueres.

EMPORDÀ

Baix Empordà Digital - 6

La DOP Oli de l’Empordà assoleix la
collita més important dels últims anys



RESTAURANTS
Centre Fraternal

La Xicra
Xadó

El Balcó de Calella

El Far
Jani

La Llagosta
Llafranc

Terrassa Terramar
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Amb l’inici d’any, torna una de les
campanyes gastronòmiques més
emblemàtiques de Catalunya, La
Garoinada, que enguany celebrarà
el seu 27è aniversari. La Garoinada
2018 tindrà lloc del 12 de gener al
25 de març, reduint 5 dies la cam-
panya respecte l’any passat, degut
a la proximitat amb Setmana
Santa, que enguany arriba abans.
En aquesta 27ª edició hi participen
un total de 9 restaurants del muni-
cipi: el Centre Fraternal, La Xicra,
Xadó, El Balcó de Calella, El Far,
Jani, La Llagosta, Llafranc i Terrassa
Terramar.
Els restaurants oferiran un menú
que consisteix en un entrant de
garoines, un primer plat a triar en-
tre un mar i muntanya o bé un plat
alternatiu diferent en cada restau-
rant, unes postres de crema i cafè.
Aquests menús aniran maridats
amb vins del celler Espelt. El preu
del menú variarà entre 38 i 45 eu-
ros, depenent de l‘establiment.

A banda, i com ja va sent habitual,
s’han dissenyat diferents fórmules
molt competitives per venir a pas-
sar un cap de setmana de
Garoinada a Palafrugell que inclo-
uen el menú i l’allotjament en al-
gun dels prestigiosos hotels del
municipi, sortides en vaixell d’èpo-
ca (el Rafael) per conèixer l’entorn
i un tiquet de Palafrugell+, un in-
novador producte que permet visi-
tar els diferents equipaments cul-
turals del municipi amb un sol pas-
si (Fundació Josep Pla, Fundació
Vila Casas Can Mario, Museu del
Suro i Jardí Botànic del Cap Roig).
També s’inclou un val de descomp-
te a Vins i Licors Grau, patrocina-
dor de la campanya.
El cartell d’aquesta edició, com ca-
da any, és obra d’un reconegut ar-
tista local. La il·lustradora Bruna
Valls ha pres el relleu a l’artista
Pere Amilibia, i se suma a la llarga
llista de noms tant reconeguts com
el de Modest Cuixart, Tano Pissano
o Rosa Aguiló, autors del cartell de
passades edicions.

PALAFRUGELL
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Torna la campanya gastronòmica
més emblemàtica de Catalunya, la

Garoinada de Palafrugell



El millor Arròs negre de sofregit
de tot l'Empordà

Garoinada 2018 - Menú - Preu 40€

Aperitiu Garoines (1 dotzena)

Mar i muntanya de gambes i calamarcets de
Palamós amb mandonguilles de vedella i carxofes

- o -
Arròs negre de sofregit de sèpia i llagosta

Postres de crema del Xadó

Aigua, vi Espelt i cafè

Més de vint anys al vostre servei
Obert tots els migdies i les nits de divendres i dissabte

Dimecres tancat

MENÚ:
Aperitiu Garoines (1 dotzena)

Pollastre de pagès amb llagosta
- o -

Arròs Cala Estreta
amb botifarra negra, garoines

i trompetes de la mort

Compota de poma
amb escuma de crema

Aigua, vi Espelt i cafè

C/. Francesc de Blanes, 24 - LLAFRANC
Tel. 972 300 115

hostallallagosta@gmail.com
www.hostallallagosta.com

Av. de les Corts Catalanes, 12 - PALAFRUGELL
Tel. 972 30 44 28

www.restaurantxado.com

Preu 40€

Gastronomia



Pg. de Cípsela, 1
LLAFRANC

Tels. 650 12 88 93 - 972 30 02 00
www.hterramar.com

Gastronomia

MENÚ:
Aperitiu Garoines (1 dotzena)

Mar i muntanya de pollastre de pagès ecològic
amb cabra de mar, calamarset i carxofes

- o -
Paella d’arrossejat de ceps gratinats amb formatge parmesà

Sopa de crema catalana amb fruits vermells

Aigua, vi Espelt i cafè

PREU 45 euros

MENÚ:
Aperitiu Garoines

(1 dotzena)

Corball amb guisat
de mandonguilles, tomata

a la brasa i allioli
de botifarra de perol

- o -
Arròs mariner

Crema, fruits secs i fruites
amb cruixents d’espècies

Aigua, vi Espelt i cafè

PREU 38 euros

Pg. de Cípsela, 16 - LLAFRANC
Tel. 609 32 90 63

www.restaurantllafranc.com

MENÚ:
Aperitiu Garoines (1 dotzena)

Pollastre de pagès amb
escamarlans de Palamós

- o -

Sèpia amb pèsols
i mandonguilles

Pastís de poma amb
crema feta a casa

Aigua, vi Espelt i cafè

PREU 40 euros

Pl. de l’Atlàntic, 2

LLAFRANC

Tel. 972 61 42 50

www.santroc.com
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El “fesol de l’ull ros” ja forma
part de la Marca de garantia
Productes de l’Empordà. L’acte
d’adhesió es va celebrar a finals de
desembre al restaurant Casamar
de Llafranc de la mà del xef Quim
Caselles –que durant el 2017 ha
fet d’ambaixador del fesol de l’ull
ros juntament amb els seus pro-
ductors– i va comptar amb la pre-
sència de tres productors d’aques-
ta varietat de fesol i d’Arturo
Prades, Conseller Comarcal del
Baix Empordà.

El fesol de l’ull ros és el vuitè
producte que s’adhereix al distintiu
de qualitat alimentària Marca de

garantia Productes de l’Empordà, i
entre els quals s’hi troben el bru-
nyol de l’Empordà, la poma de “re-
lleno”, l’arròs de Pals o la gamba
de Palamós. És una varietat tradi-
cional de llegum de l’Empordà
molt fàcil de cuinar i deliciós de
menjar, però complex de cultivar.
Indomable i capritxós com la tra-
muntana, s’ha de collir i triar a mà
i és un fesol de calibre petit, de sa-
bor suau i de pell fina, que permet
una cocció fàcil. Presenta una to-
nalitat groguenca amb una taca
marró al mig.

Es sembra aproximadament per
Sant Ponç (11 de maig) i es
recol·lecta (sobretot a mà) pels volts
d’agost (fesol tendre d’esclovellar) o

pel setembre si és per consumir el
llegum en sec. Originàriament era
de mata alta, però ara majoritària-
ment es conrea el de mata baixa.
No s’ha de confondre amb el fesol
de l’ull negre, de menor qualitat i
preu. Es tracta d’un llegum molt
apreciat gastronòmicament però
que s’estava perdent. Ara tres pro-
ductors de l’Empordà s’han aliat de
la mà dels Consells de l’Alt i el Baix
Empordà per potenciar el seu con-
reu i el seu consum.

Aquesta acció público-privada
busca evitar la desaparició d’a-
quest llegum típic i convertir-lo en
un actiu per potenciar el desenvo-
lupament del territori i del seu
sector primari.

EMPORDÀ

El fesol de l’ull ros s’adhereix 
a la Marca Productes de l’Empordà



N O U  R E S TAU R A N T
A  PA L A M Ó S

P l at i l l o s,  p a e l l e s,  c u i n a  m a r i n e ra
c u i n a  d e  m e rc at ,  m e n j a r  p e r  e m p o r t a r

i  re s e r v e s  p e r  a  c o l l e s

C / .  I n d ú s t r i a ,  3  -  PA L A M Ó S  -  Te l .  8 7 2  2 0 0  2 0 8
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El rebost d’en Llenas

Aigua de gener, 
omple botes i graner

Molt bon any 2018
Aviat tornarem a ser
amb tots vosaltres





Societat

Jordi Grau, director general de
Vins i Licors Grau, va rebre el Premi
COACGI 2017 a la Millor Iniciativa
Comercial, un guardó del Col·legi
Oficial d’Agents Comercials de
Girona que reconeix les trajectòries
professionals de col·legiats de gran
vàlua en els camps empresarial i
comercial dins l’àmbit de la demar-
cació de Girona. El lliurament del
guardó va tenir lloc el 14 de de-
sembre en el marc de la festa pa-
tronal de la corporació, durant la
qual també s’han lliurat els diplo-
mes d’Or i Plata als 25 anys d’anti-
guitat col·legial.

Van rebre la distinció 21 agents
comercials. Dos dels col·legiats,
Martí Sáez, de Girona, i Josep
Oriol, de Figueres, van rebre el di-
ploma d’Or i se’ls va concedir tam-
bé la medalla de bronze del
Consell General d’Agents
Comercials de l’Espanya. L’acte es
va cloure amb la imposició de la
medalla de plata de la corporació a
l’agent comercial Mateu Nierga,
pels anys de dedicació, com a
membre de junta i com a defensor
del col·legiat.

Jordi Grau, director general de
Vins i Licors Grau i col·legiat des de
fa molts anys, va destacar durant
un breu discurs la figura del co-
mercial i va recordar els seus inicis
durant els quals va coincidir amb
Joaquim Ruhi, expresident de la
corporació.

Vins i Licors Grau SA és una em-
presa dedicada a la distribució i
venda de vins, licors, destil·lats i be-
gudes alcohòliques en general, ubi-
cada a Palafrugell. La seva trajectò-
ria ascendent l’ha convertida en
una de les empreses capdavanteres
del sector i, actualment, compta

amb una de les vinoteques més
grans del món. Disposen d’una bo-
tiga online www.grauonline.com i
una aplicació per iPhone, a través
de la qual es pot accedir i comprar
al seu catàleg de més de 12.000 re-
ferències de tot el món.

La seva història es remunta al
1951, quan Miquel Grau i Lluís,
pare de Jordi Grau i Dillet, obre les
portes d’una bodega-taverna al
carrer Palamós de Palafrugell on es
venen i reparteixen a domicili vins
a granel. Quinze anys més tard, al
1966, Jordi Grau, que per aquells
temps era estudiant de música,
s’involucra en el negoci familiar.
L’any 1969, per tal d’ampliar els
seus estudis musicals, es trasllada a
Barcelona per estudiar al
Conservatori de Música. Per finan-
çar-se els estudis compra caixes de
vi que després revèn a Palafrugell.
Així és com coneix Maria Dolors
Segarra i Farré, la qual treballa en
un establiment de representació

de vins a Barcelona regentat per la
seva família provinent del Penedès.
Contrauen matrimoni l’any 1974.
El matrimoni Grau-Segarra s’ins-
tal·la a Palafrugell, on treballa al
negoci familiar introduint-t’hi els
productes embotellats. L’1 d’agost
de 1977 Jordi Grau i Maria Dolors
Segarra obren el seu propi negoci.
Durant la dècada dels 80, el nego-
ci es va ampliant i a principis del
1987, neix una empresa filial, la
Distribuïdora Gironina, SA (DIGI-
SA) que es dedica únicament a les
distribucions en exclusiva.

Coincidint amb la incorporació
de Sergi i Jordi Grau i Segarra, la
nova generació, el 20 de maig de
2003 s’inauguren les actuals ins-
tal·lacions de Vins i Licors Grau.
L’esperit innovador i la voluntat
d’oferir un millor servei al client, ha
fet possible l’ampliació de les ins-
tal·lacions, inaugurades recent-
ment coincidint amb el 40è aniver-
sari de la fundació de l’empresa.

BAIX EMPORDÀ
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Vins i Licors Grau, Premi COACGI
2017 a la Millor Iniciativa Comercial
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Des de l’última setmana de de-
sembre i fins al 21 de gener vinent,
el sector de la pesca de Girona s’ha
acollit a la veda de peix blau, una
aturada biològica té com a objec-
tiu afavorir la regeneració dels
bancs de peix, així com afavorir el
creixement dels exemplars.

Durant el període marcat, els
pescadors també aprofiten per fer
el manteniment del material i les
embarcacions, que durant un mes
sencer no sortiran del port on es-
tan amarrades. Tal com explica el
director de la Federació Territorial
de Confraries de Pescadors de
Girona, Antoni Abat, la veda és
“voluntària” i tothom la secunda
amb la convicció que afavoreix “la
feina de la resta de l’any”.

Malgrat aquest compromís, els
pescadors gironins també s’han
trobat amb una dificultat afegida.

A només dos dies de començar l’a-
ny 2018, els treballadors encara
havien de rebre les ajudes de la ve-
da del 2016, i no saben quan arri-
baran. “És un veritable problema
perquè una cosa són les tripula-
cions –que cobren de l’atur– i un
altre els armadors. Aquests últims
no cobren d’allà, i l’única manera
de compensar el mes que no es
pot treballar és a partir d’aquestes
ajudes”, va afegir Abat.

El president de la Federació va
explicar també que des del
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació de
la Generalitat asseguren que es fa
tot el possible per accelerar el pro-
cés, però segons el seu parer “no
n’hi ha prou”. “Hi ha gent que ho
passa realment molt malament,
sobretot aquells que només viuen
d’això”, va subratllar.

Aquesta aturada no només es
fa de manera exclusiva a la provín-

cia, sinó que es distribueix de for-
ma escalonada. Durant el mes de
novembre es va fer al litoral barce-
loní, un fet que va anar d’allò més
bé per les llotges de Girona, que
van poder vendre el peix a més
bon preu que de costum.

A les comarques gironines hi ha
un total de vuit ports marítims.
D’aquesta xifra n’hi ha que s’aga-
fen sobretot a la modalitat de l’en-
cerclament, com és el cas de
l’Escala i Sant Feliu de Guíxols;
d’altres opten per l’arrossegament
com el Port de la Selva i Llançà,
amb un tercer grup que comprèn
les dues: Roses, Palamós i Blanes.

La temporada que es deixa en-
rere es tanca amb uns resultats
més aviat escassos respecte als
anys anteriors. Malgrat que les
quantitats pescades han estat sa-
tisfactòries, un cop passat per llot-
ja, segons el parer dels pescadors,
el peix s’ha valorat poc.

EMPORDÀ
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Els pescadors comencen les vedes
sense haver cobrat els ajuts 



Societat

L’Associació Família i Salut
Mental de Girona i Comarques va
presentar el 8 de gener el primer
club social del Baix Empordà dirigit
a persones amb malaltia mental.
Aquest nou recurs, ubicat a
Palafrugell i gestionat per l’asso-
ciació de familiars, està subvencio-
nat pel Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya i compta
amb el suport de l’Ajuntament de
Palafrugell. 

La presidenta de l’associació,
Maria Combalia, va posar de relleu
la importància del nou equipa-
ment per a la rehabilitació i la in-
clusió social de les persones que
tenen una malaltia mental. Els
clubs socials constitueixen una es-
tructura de suport social i tenen
com a missió contribuir a que les

persones amb trastorn mental uti-
litzin les activitats de lleure per as-
solir hàbits de salut, independèn-
cia i participació en la comunitat,
incidint i donant suport al projecte
vital de la persona. Els clubs socials
tenen una funció rehabilitadora i
d’inclusió social, i posen l’èmfasi
en la participació activa de l’usua-
ri, fomentant espais d’autogestió i
d’ajuda mútua.

L’acte inaugural va tenir lloc al
Teatre Municipal de Palafrugell i va
comptar amb la presència de la
presidenta de l’associació, Maria
Combalia, l’alcalde de Palafrugell,
Josep Piferrer, el gerent del
CatSalut a Girona, Miquel
Carreras, i el psicòleg clínic de la
Xarxa de Salut Mental i Addiccions
de l’Institut d’Assistència Sanitària
al Baix Empordà, Agustí Camino.

Als clubs socials es treballa la
socialització de les persones amb

trastorns mentals a través de les
seves capacitats amb un programa
grupal d’activitats i de tallers amb
seguiment individualitzat, on la
persona és la protagonista en deci-
dir l’ocupació del seu temps. El
club social de Palafrugell s’obre
amb 30 places.

Les activitats dels clubs són el
mitjà per aconseguir els objectius
de rehabilitació dins la comunitat
amb les persones usuàries i són tan
diverses com diferents són les se-
ves necessitats. Es fan activitats
com ara anglès, costura, cuina, di-
buix o esports, fins a estimulació
cognitiva, excursions, informàtica,
manualitats, teatre, etc.
Actualment, l’associació disposa
de clubs socials a Girona, Figueres,
Palafrugell i Blanes.

El psicòleg clínic dels equipa-
ments especialitzats de salut men-
tal del Baix Empordà, Agustí
Camino, va posar en valor la fun-
ció del club social i va destacar la
tasca de l’associació per al col·lec-
tiu. En el mateix sentit es va pro-
nunciar l’alcalde de Palafrugell,
Josep Piferrer, que va posar l’ac-
cent en la necessitat del recurs per
al territori.

Durant l’acte, el doctor
Carreras va destacar la inversió del
Departament de Salut en l’atenció
a la salut mental al conjunt del ter-
ritori català, que computa més de
6 milions d’euros en el cas de la
demarcació de Girona (2017-
2018). Aquest fet ha permès posar
en marxa un conjunt de progra-
mes i serveis comunitaris d’atenció
a la salut mental a la regió sanità-
ria i augmentar el nombre de tre-
balladors de diferents perfils a tots
els centres de la Xarxa de Salut
Mental i Addiccions amb un total
de prop de 60 professionals.

PALAFRUGELL
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Posen en marxa el primer club social
per a persones amb malalties mentals



Societat

Palamós ha demostrat un any
més que la solidaritat dels seus vila-
tans no té fronteres. La 41ª edició
de la tradicional Fira Nadalenca ha
aconseguit un nou èxit de partici-
pació, concentrant centenars de
persones que el diumenge 17 de
desembre van poder visitar i recór-
rer les diverses parades d’aquesta
activitat solidària que té lloc entre
el carrer Major i la plaça de la Vila.

Un any més el centre de
Palamós es va omplir de públic visi-
tant així com d’alumnes de totes les
escoles de la vila i d’entitats locals
per celebrar aquesta activitat que
des de fa 41 anys organitza
l’Associació Fira Nadalenca, en be-
nefici de les persones amb discapa-
citats psíquiques de la comarca. 

Entre les 10 i les 14 hores es van
posar a la venda a preus molt po-
pulars diferents articles nadalencs
elaborats pels alumnes de les esco-
les del municipi i membres de les
entitats col·laboradores. Enguany,
per segon any consecutiu, es va fer
el sorteig de dues vànoves solidàries
realitzades per diverses persones de
manera desinteressada i totalment
artesanal amb la tècnica del patch-
work. En paral·lel, i com és tradicio-
nal, es va fer també el sorteig de 20
quadres cedits per pintors locals.
Mitjançant la venda de tots aquests
productes i activitats, la Fira
Nadalenca va aconseguir un global
de 9.500 euros. 

La Fira Nadalenca també ha
comptat un any més amb la desta-
cada col·laboració de la companyia
de teatre infantil Els Cosinets, que
van programar diverses activitats
escèniques a La Gorga amb un re-
sultat global de 3.800 euros. Per
un costat, l’organització d’una no-

va edició del festival d’arts escèni-
ques “La nit del talent”, i per l’al-
tre, les dues representacions de l’o-
bra “Per molts anys, iaia!” realitza-
des el cap de setmana anterior. 

Per quart any consecutiu,
l’Associació Fira Nadalenca també
ha obtingut la important col·labo-
ració econòmica de les bodegues
Bell-lloc de Palamós, propietat del
matrimoni Engelhorn. Durant els
propers dies l’empresa Bodegues
Bell-lloc farà una aportació de
3.000 euros que l’Associació Fira
Nadalenca sumarà al gruix de la re-
captació aconseguida fins ara, jun-
tament amb les aportacions eco-
nòmiques que puguin fer particu-
lars encara al número de compte
de l’entitat.

La recaptació íntegra dels di-
ners resultant de les activitats de la
tradicional Fira Nadalenca i les di-
ferents representacions teatrals de
la Cia. Els Cosinets, enguany es
destinarà a dos projectes d’ajut a
persones amb discapacitats psíqui-
ques del Baix Empordà, concreta-
ment a l’Associació de Familiars
d’usuaris del Centre Tramuntana

de Palafrugell (AFATRAM) i la
Fundació VIMAR.

AFATRAM destinarà l’aportació
solidària de la Fira Nadalenca a po-
der seguir potenciant el projecte
d’atenció en aspectes esportius, fi-
sioterapèutics i logopèdics adreçat
al col·lectiu de 64 persones amb
discapacitats que són usuaris i tre-
balladors del Centre de Cultius
Tramuntana de Palafrugell. En el
cas de la Fundació VIMAR el pro-
jecte presentat proposa destinar
l’aportació econòmica de la Fira a
cobrir les despeses que suposa
l’organització dels casals d’activi-
tats de Nadal, Setmana Santa i es-
tiu, dels 34 usuaris dels pisos tute-
lats i residències per a persones
discapacitades psíquiques que ges-
tiona aquesta entitat al Baix
Empordà. L’objectiu del projecte és
poder proporcionar activitat lúdi-
ca, cultural i esportiva a aquest
col·lectiu de persones discapacita-
des durant el seu període de va-
cances, amb la necessària contra-
ctació dels monitors, les activitats i
els mitjans de transports necessaris
que ho facin possible.

PALAMÓS
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La 41ª edició de la Fira Nadalenca de
Palamós recapta gairebé 10.000 euros 
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Moviment del
port de Palamós

Vaixells que han visitat
el port de Palamós

Tots els detalls a:

www.olordemar.blogspot.com



Patrimoni

El passat 30 de novembre, en la
visita periòdica de control que fa el
personal del Museu d’Arqueologia
de Catalunya- d’Ullastret es van
detectar diferents pintades amb
esprai al jaciment ibèric de Castell
a Palamós, uns actes vandàlics que
no van transcendir fins alguns dies
després a través de les xarxes so-
cials. Les pintades, firmades amb el
pseudònim “Sherpa”, bàsicament
afecten a la muralla situada a la
plaça de les sitges, una de les cis-
ternes i un plafó informatiu, però
davant la gravetat dels fets i trac-
tant-se d’un Bé Cultural d’Interès
Nacional el Museu d’Arqueologia
de Catalunya va creure oportú fer
la pertinent denúncia als Mossos
d’Esquadra, els quals estan investi-
gant els fets. Paral·lelament s’està
treballant per a dur a terme la ne-
teja i rehabilitació de les parts afec-
tades.

L’Ajuntament de Palamós no
ha volgut, de moment, pronun-
ciar-se oficialment tot i que té
constància dels fets i està a l’espe-
ra d’una declaració institucional
del Museu Arqueològic de
Catalunya-Ullastret. El jaciment del
poblat iber de Castell es troba al
promontori de sa Cobertera, a la
costa de llevant de Palamós. En
aquest indret hi ha documentats
assentaments humans des del se-
gle VI aC. fins a l’època romana i
que el converteixen en un dels pa-
trimonis arqueològics més impor-
tants de la comarca i, després del
d’Ullastret, és un dels més impor-
tants de Catalunya.

Un usuari de twitter ho va fer
públic en aquesta xarxa social i ai-
xò va cridar l’atenció de l’historia-
dor palamosí Gabriel Martín Roig

que, també mitjançant twitter, ho
ha tornat a denunciar. Martín tam-
bé va detallar a Ràdio Palamós
com poden afectar les feines de
neteja i restauració al jaciment:
“Pel que fa a la muralla, com que
la majoria de pedres que la confor-
men són de granit, no crec que hi
hagi massa complicacions (...) però
dins de la cisterna, amb un tipus
de pedra més semblant al gres i
que es desfà més fàcilment, serà
molt més difícil poder treure les
pintures sense malmetre les seves
pedres”.

“No estem parlant d’una falta

administrativa sinó fins i tot d’un
possible delicte penal, ja que
atempta contra el patrimoni ar-
queològic”, va explicar el 5 de ge-
ner a Ràdio Palamós el director del
Museu d’Arqueologia de
Catalunya-Ullastret, Gabriel de
Prado. “Poder treure les pintades
de la cisterna serà realment com-
plicat: a nivell preliminar estem
parlant d’un cost superior als
10.000 euros, i ara mateix tampoc
tenim la garantia de poder revertir
i tornar al seu estat original alguns
dels elements afectats per les pin-
tades, que no només es limiten al

PALAMÓS
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Denuncien greus actes vandàlics 
al poblat ibèric de Castell a Palamós



jaciment arqueològic sinó que
també afecten altres punts del pa-
ratge de Castell (...) El plafó mal-
mès és mobiliari urbà i es pot sub-
stituir, però el patrimoni històric i
arqueològic no”.

De Prado va explicar també que
estan pendents de la confirmació

dels resultats de l’estudi que s’ha
encarregat: “Hi haurà variables de-
penent de si podem aplicar pro-
ductes químics a la cisterna o bé
s’ha de restaurar amb mitjans me-
cànics (...) Els treballs s’encarrega-
ran a una empresa especialitzada
en restauració amb l’objectiu de

començar el més ràpid que es pu-
gui, però aquest tipus de pedra té
una sèrie de problemàtiques.
Procedeix de la pedrera dels Clots
de Sant Julià i per poder treure les
pintades s’ha d’erosionar...
Haurem de fer proves per veure de
quina manera es podrà restaurar”. 

Patrimoni
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Patrimoni

L’Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols va començar a mitjan de-
sembre uns treballs per saber si a
la part posterior del monestir hi ha
restes d’interès arqueològic. La in-
tervenció ha de tenir fet un infor-
me final en cinc mesos, segons
van comunicar fonts de la corpo-
ració local. En aquesta zona, en
concret a la plaça de l’Abadia, s’hi
ha d’ubicar el nou edifici que aco-
llirà part de la col·lecció de pintu-
ra catalana que la baronessa
Carmen Thyssen ha cedit al con-
sistori. En funció de què conclogu-
in els arqueòlegs, el projecte cons-
tructiu s’adaptarà per integrar
aquestes restes. De fet, altres tre-
balls previs a la part de davant del
monestir ja han permès trobar res-
tes de les èpoques romana, me-
dieval i moderna. L’obertura del
Museu està prevista per al 2020.

Els treballs per esbrinar si hi ha

restes arqueològiques al subsòl de
la plaça de l’Abadia són una feina
prèvia per desenvolupar el projecte
del Museu que ha d’acollir la
col·lecció de Carmen Thyssen, ce-
dida el passat mes de juny. A hores
d’ara, els arqueòlegs han comen-
çat els treballs per saber si a la part
del darrere del monestir hi ha res-
tes d’interès que valgui la pena
conservar.

Les prospeccions es porten a
terme a la plaça de l’Abadia i a to-
ta la zona posterior que actual-
ment no ocupen les edificacions (a
excepció dels jardins del monestir).
Precisament, a l’espai que ara ocu-
pa la plaça, el projecte del futur
museu preveu construir-hi un edifi-
ci –annex al monestir– que acollirà
part de la col·lecció de pintura.

L’objectiu de l’actuació arqueo-
lògica és saber si cal reajustar el
projecte, en cas que es localitzin
troballes d’interès. Precisament, fa
anys, altres prospeccions fetes al

davant del monestir van permetre
descobrir restes del cenobi bene-
dictí, de l’època medieval i moder-
na, i estructures romanes.

Les actuacions tenen un cost
de 95.200 euros, IVA no inclòs, i
s’allargaran durant cinc mesos en
dues fases i els executa ATICS SL.
Els tres primers mesos seran per
poder fer el treball de camp a la
zona i els dos restants per redactar
el projecte final. Un equip de nou
persones s’encarregaran de fer
aquesta feina.

El futur museu Carmen Thyssen
de Sant Feliu de Guíxols té previst
obrir les portes el 2020 i comptarà
amb fons de 400 obres de pintura
catalana dels segles XIX i XX.
Totes, procedents de la col·lecció
de la baronessa. Segons recull l’a-
cord al qual van arribar Carmen
Thyssen i l’Ajuntament, la baro-
nessa cedeix gratuïtament les ob-
res durant 20 anys. Entre els qua-
dres que s’hi exposaran hi haurà el
de “La Catedral dels pobres” de
Joaquim Mir o “Interior a l’aire lliu-
re” de Ramon Casas. Noms propis
com Ramon Martí Alsina, Eliseu
Meifrén o Josep Amat completen
la col·lecció. El nou museu s’ubica-
rà en un edifici de nova construc-
ció, el que es farà a la plaça de
l’Abadia, que enllaçarà amb la pri-
mera planta del monestir. La
col·lecció permanent tindrà 130
quadres i hi haurà exposicions
temporals amb unes 40 obres.

En total, el futur Museu
Thyssen tindrà un cost d’uns 6 mi-
lions d’euros. L’Ajuntament de
Sant Feliu de Guíxols cobrirà la se-
va part amb inversió directa, amb
aportacions de la Fundació
Thyssen i amb allò que s’obtingui
de la venda de l’herència intestada
dels germans Anlló.

SANT FELIU DE GUÍXOLS
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Excavacions arqueològiques 
a la plaça del monestir de Sant Feliu
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L’Ajuntament de Torroella vol
apostar per destacar el valor del
conjunt arqueològic medieval de
Santa Maria del Palau, al sector
nord-occidental del massís del
Montgrí. En l’actualitat es conserva
una part de l’antiga església romà-
nica, datada del segle XIII, i es tenen
documentades les restes de l’antic
poblat del Palau, que va ser habitat
des del segle II aC. i fins a la baixa
edat mitjana.

Els treballs han estat intensos i
s’ha anat bastint un projecte de re-
cuperació. Aquesta tardor s’han fet
els treballs de consolidació i conser-
vació necessaris per evitar la pèrdua

irreversible de l’església. A més,
l’Ajuntament va signar un conveni
amb els propietaris, per a la cessió
de l’església durant 40 anys.

En una primera fase s’hi han in-
vertit 17.000 euros, aportats per la
Diputació de Girona (10.000),
l’Ajuntament (5.500) i els propieta-
ris (1.500). Posteriorment, es plani-
ficaran i es desenvoluparan més
actuacions de conservació, millora
i estudi d’acord amb el projecte de
diagnosi i gestió.

Tot i l’estat d’abandonament, el
temple encara conserva una bona
part de l’estructura. Segons asse-
nyala l’expert Joan Badia i Homs,
l’església data del segle XIII, és
d’estil gòtic primitiu o tardoromà-

nic. Al costat de l’església hi ha
restes d’una antiga vila, relaciona-
da amb l’important camí
d’Empúries. Aquesta població po-
dria haver estat abandonada en
traslladar-se els seus habitants a
l’Escala quan aquesta població va
començar a ser habitada.

TORROELLA DE MONTGRÍ

Torroella recupera l’església gòtica 
de Santa Maria del Palau



Medi ambient

La promotora que el mes de fe-
brer de l’any passat va executar les
tasques de perforació del talús de
la platja de sa Conca ja ha iniciat
els treballs per restaurar els danys
causats. Així ho va confirmar el 3
de desembre l’Ajuntament de
Platja d’Aro, després que l’entitat
Grup de Natura Sterna alertés, a
través de les xarxes socials, del re-
torn de les màquines a aquest en-
torn. La promotora de l’obra és la
societat Galileu 136 SL, una em-
presa que pertany al futbolista
Xavi Hernández.

Aquesta obra, que es va iniciar
el dia 20 de febrer del 2017, havia
de permetre obrir un accés dins la
roca que portés des de l’aparca-
ment de la platja fins a l’ascensor
que baixaria directament del xalet
ubicat a la part superior. Tots els
treballs s’havien de dur a terme
dins la propietat privada. Només
dos dies més tard, però, el consis-
tori platjarenc va comprovar que
les actuacions havien excedit el pe-
rímetre de la finca i s’estaven fent
en una zona verda pública, motiu
pel qual va emetre un decret de
suspensió immediata de l’obra.

Tot i això, la societat Galileu
136 SL va presentar al·legacions al
decret d’alcaldia, que van ser des-
estimades per l’Ajuntament a fi-
nals de maig, motiu pel qual
aquest ens va procedir a obrir un
expedient de restauració de la re-
alitat física alterada per la promo-
tora. En aquell moment, el regidor
d’Urbanisme, Josep Maria Solé, va
explicar a Diari de Girona que la in-
tervenció de restauració seria
“complexa” perquè s’hauria de re-
omplir l’excavació del talús perfo-
rat de manera que quedés consis-

tent i s’integrés amb el paisatge de
la zona.

Tot i això, des del Grup de
Natura Sterna, que va ser qui va
donar la veu d’alerta de les il·lega-
litats que s’estaven cometent en
l’execució de l’obra al talús de sa
Conca, desconfien de la finalitat
d’aquestes noves actuacions.
“Tenim dubtes sobre que els tre-
balls que s’hi estan fent siguin de
reparació d’un petit dany”, va indi-
car el president de l’entitat, Jaume
Ramot, qui va remarcar que s’està
duent a terme una obra “molt
agressiva”. “S’hi està fent un forat
brutal”, va subratllar Ramot, la-
mentant que, a més, no han tingut
accés a l’estudi ni a l’informe tèc-
nic. “Estem pendents d’una reunió

amb urbanisme per saber de què
va tot plegat”, va afegir el presi-
dent del Grup.

També el grup municipal d’ICV-
EUiA va denunciar que la promo-
tora “no té” la llicència d’ocupació
de la zona verda necessària per po-
der actuar en aquest espai i que, a
més, tampoc té exposada de ma-
nera visible la placa de llicència
d’obres que indica que s’han pa-
gat totes les taxes municipals. “No
podem saber què hi fan i descon-
fiem que les coses s’estiguin fent
ben fetes”, va exposar el regidor
Pedro Torres. A més, l’edil platja-
renc també va recordar que han
demanat reiteradament i sense èx-
it que s’obri un expedient sancio-
nador a la promotora.

CASTELL-PLATJA D’ARO
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Restauren els danys de la polèmica
obra de Xavi Hernández a Sa Conca





2 dies, 2.000 euros
per les idees guanyadores,
20 participants i 7 equips

- Baix Empordà. Els dies 18 i 19 de desembre, el
Consell Comarcal del Baix Empordà va organitzar el
primer concurs d’iniciatives innovadores pel sector tu-
rístic al Silken Park Hotel San Jorge de Calonge en el
marc del projecte “Empordà Check-out”, subvencio-
nat pel Servei Públic Ocupació de Catalunya dins del
programa Projectes innovadors i experimentals. Els
participants van gaudir de tres intervencions el dia 18
al matí. David Menoyo, de Human Side, va donar ei-
nes per treballar la creativitat i la innovació; Toni
Sànchez, de Barkeno, va explicar experiències en
Smart Cities, i Jaume Marin, director de màrqueting
del Patronat de Turisme Girona-Costa Brava, va posar
en evidència les necessitats turístiques del moment.
Durant la tarda del dilluns i el matí del dimarts els
equips van treballar per desenvolupar les seves idees i
crear un prototip.  

La diversitat d’edats, de perfils i maneres de pen-
sar de les persones participants va enriquir l’esdeveni-
ment i les propostes. Varen assistir-hi empresaris i em-
presàries del sector turístic i tecnològic, estudiants de
la Universitat i del cicle superior de desenvolupament
d’aplicacions multi plataforma, persones treballadores
i aturades.

El jurat, format per Barabara Hallé, Presidenta de
la Unió d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava; Toni
Sànchez, soci-director de Barkeno Advisors; Quim
Gudayol, director dels vivers d’empreses Nexes a
Forallac i Alta Mar a Calonge i mentor de start-ups;
Gemma Suñer, responsable de marketing i promoció
de Costa Brava Girona Tourist Board, i Pol Hortal, que
es defineix com emprenedor, van tenir dificultats en
triar les idees guanyadores perquè totes resolien pro-
blemàtiques reals del turisme al Baix Empordà. “Local
& Foreigners”, idea desenvolupada per Sandra Bisbe,

Joan Coll i Aniol Regincos; i “Meteofan”, creada per
Núria Martinell, Anabel Severri i Juanma González van
ser els projectes guanyadors.

L’àrea de Joventut de
l’Ajuntament de la Bisbal

reobre l’Espai Jove

- La Bisbal d’Empordà. L’Àrea de Joventut de
l’Ajuntament de la Bisbal va reobrir a principis de ge-
ner l’Espai Jove després que tanqués el passat més
d’agost després de solucionar qüestions administrati-
ves com la contractació de dues educadores. El centre
vol seguir essent un referent per al jovent bisbalenc i
treballar per continuar donant resposta a les seves in-
quietuds, demandes i propostes. El tret de sortida va
ser el 8 de gener al Local Social del Barri del Convent,
on set joves van participar en diversos jocs i tallers. Si
bé dilluns l’activitat es trasllada al local de la Talaia, de
dimarts a dijous es desenvoluparà a l’emplaçament de
les Escoles Velles.

Amb dues educadores dinamitzant el centre i un
grapat d’activitats gratuïtes, l’Espai Jove de la Bisbal
està dedicat al jovent d’entre 12 i 17 anys, de dilluns
a dijous, de les cinc de la tarda a les vuit del vespre.
Els divendres el centre no obrirà les seves portes, ja
que les educadores es dediquen a fer dinamització de
carrer amb els joves bisbalencs.

L’Espai Jove es va consolidar notòriament durant
l’any passat i, durant aquest període d’inactivitat, les
demandes del jovent bisbalenc han posat de manifest
la necessitat i importància del centre juvenil, segons
va informar l’Ajuntament.

Protagonistes
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El Club Nàutic i la Fundació
Jordi Comas signen
un conveni per crear
sinèrgies al territori

- Castell-Platja d’Aro. El Club Nàutic Port d’Aro i la
Fundació Jordi Comas Matamala van signar a mitjan
desembre un conveni de col·laboració per crear sinèr-
gies al territori, a la Costa Brava en general i a Castell-
Platja d’Aro en particular. Les dues entitats col·labora-
ran recíprocament en la difusió dels actes que impul-
sen cadascuna d’elles, especialment entre els seus so-
cis respectius. Amb aquest conveni de col·laboració,
les dues entitats posen de manifest el seu compromís
amb el territori i la seva voluntat de sumar esforços
per posar en valor la Costa Brava i l’activitat econòmi-
ca vinculada al turisme.

La Fundació Jordi Comas Matamala, creada durant
el tercer Memorial Jordi Comas, l’any 2015, té com a
missió actuar com a marc de pensament i d’interpre-
tació del turisme i desvetllar, en tots els àmbits socials,
una conseqüència de transversalitat sobre aquest mo-
tor essencial del país. La fundació organitza diverses
tribunes anuals que, durant el 2017, han estat prota-
gonitzades pel coach Emili Duró o el xef Ferran Adrià,
entre altres. D’altra banda, la fundació ha creat,
aquest 2017, els Premis T que, inspirats en els con-
ceptes de Turisme i Transversalitat, van reconèixer a
Ramon Boixadós, Eugeni Llos i Elsa Peretti. El pròxim
esdeveniment de la fundació serà la “Jornada profes-
sional per a la prospectiva d’un model de territori tu-
rístic sostenible”, el 16 de febrer al CaixaForum
Girona. 

Per la seva banda, el Club Nàutic Port d’Aro, fun-
dat el 30 de juny de 1984, defensa els interessos dels
seus 800 socis. Des de l’1 d’abril de 2016, és soci con-
cessionari de la gestió del port, juntament amb Sierra

de Mias, S.A, dins la Unió Temporal d’Empreses Port
d’Aro a partir de la darrera concessió adjudicada per
la Generalitat de Catalunya pels propers 25 anys.
L’actual junta directiva, presidida per Vicenç Arqués,
va arribar al club després de les eleccions celebrades
el mes de gener de 2016.

Adjudicats els premis de la 
2ª edició del Gran sorteig de
Nadal de Castell-Platja d’Aro

- Castell-Platja d’Aro. El diumenge 7 de gener a
les sis de la tarda va tenir lloc la tria de les tres but-
lletes afortunades amb algun dels premis previstos en
la segona edició del Gran Sorteig de Nadal de Castell-
Platja d’Aro i S’Agaró, la proposta de dinamització
comercial del municipi en motiu de les festivitats na-
dalenques. L’acte final es va realitzar a la Sala d’Actes
de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, a càrrec del
regidor de Promoció Econòmica, Maurici Jiménez, i
de l’alcalde, Joan Giraut, en un acte obert al públic i
davant de notari per certificar la validesa de la tria en-
tre les més de 25.000 butlletes participants –totes di-
positades en un bombo de grans dimensions–, provi-
nents de més d’un centenar de comerços locals ad-
herits a la campanya.

L’afortunada amb el Primer Premi, consistent en
un cotxe model Toyota Aygo i també en milers d’eu-
ros en regals que conté en el seu interior (aportats
pels comerços i serveis que hi participen) va ser
Elisenda Carrera, d’Aiguafreda.  El Segon Premi, for-
mat per una bicicleta elèctrica i un conjunt de regals
va recaure en Sandra Vergeli, de Platja d’Aro, mentre
que el Tercer Premi, consistent en un cap de setmana
al municipi i també un conjunt de regals, va corres-
pondre a Catalin Capraru, de Palafrugell.

Protagonistes

Baix Empordà Digital - 27



Baix Empordà Digital - 28

Del 2 de desembre de 2017, tot coincidint amb
l’Encesa de Llums de Nadal al municipi, i fins al passat
5 de gener d’enguany, jornada de la Cavalcada de
Reis, tothom que comprava per un valor mínim de 20
euros en algun del centenar de comerços i serveis del
municipi adherits a la campanya podia desar una but-
lleta de participació amb les seves dades personals a
les urnes distribuïdes en els mateixos establiments i,
per tant, optar a algun dels tres premis del sorteig.
Una iniciativa de promoció turística i comercial pro-
moguda per l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro amb
el suport de les diverses associacions empresarials del
municipi i la col·laboració del Grup Andreu i
Cyclingpointemporda Platja d’Aro que posava punt i
final en el programa d’activitats de Nadal al municipi.
Entre altres propostes, ha inclòs durant cinc setmanes
el 17è Concurs de Felicitacions Nadalenques, l’exposi-
ció del tió monumental i la gran Bústia Reial, les ex-
posicions col·lectives de caire nadalenc al Castell de
Benedormiens de Castell d’Aro, el Pessebre Vivent de
Castell d’Aro, els concerts de Nadal de la Coral de la
Vall d’Aro i de l’Escola Municipal de Música, la mostra
del Fons Municipal d’Art a la Masia Bas de Platja
d’Aro, el Parc Infantil de Nadal El Mar dels Nens, o el
Campament Reial i la Cavalcada dels Reis de l’Orient.
L’activitat al municipi però, no s’atura i la propera
gran cita és una nova edició del Carnaval, del 3 al 14
de febrer.

La Diputació de Girona 
aprova l’ampliació de xarxa 

de les vies verdes
- Empordà. El ple de la Diputació de Girona va

aprovar el 19 de desembre per unanimitat tres projec-
tes d’ampliació de la xarxa de vies verdes de la de-
marcació, pressupostades per uns 5,18 milions d’eu-
ros. El tram amb més inversió prevista és el que am-
pliarà els camins entre el Pirineu i la Costa Brava (amb
un pressupost de 3,6 milions), seguit del projecte per
fer el tram entre Sant Joan de les Abadesses i la Vall
de Bianya (1,3 milions) unint el Ripollès i la Garrotxa.
El tercer és “El Camp Llarg, un pont entre l’urbà i el
rural” al Pla de l'Estany, que compta amb un pressu-
post de 215.248,65 euros.

La diputada delegada de Programes Europeus,
Maria Àngels Planas, va explicar que un cop signats
els convenis amb els ajuntaments corresponents calia
tirar endavant els projectes per tal d’avançar en la se-
va licitació i execució. 

El plenari també va donar el vistiplau als encàrrecs
dels ajuntaments de Garrigàs i Begur per a la instal·la-

ció de calderes de biomassa. Els acords són fruit dels
convenis signats amb ambdós consistoris a través dels
quals la institució s’encarrega de gestionar la compra
de les instal·lacions. Precisament, la Diputació impulsa
un pla per fomentar la instal·lació d’aquests aparells i
ha atorgat des del 2014 més d’una quarantena de
subvencions. Fins ara, n’ha instal·lat 38 a tota la de-
marcació. En aquest sentit, el ple també va aprovar les
noves bases que han de regular l’atorgament d’ajuts
als ajuntaments.

Un grup de voluntaris treballa
per recuperar el forn de calç
de Fonteta per fer-hi una cuita

- Forallac. Un grup de voluntaris està portant a ter-
me el procés per recuperar la cuita de calç al forn gran
de Fonteta, a Forallac. Un procés llarg i complex que
ha de culminar el març de l’any vinent. Amb aquesta
iniciativa es vol homenatjar i recordar la importància
que va tenir l’activitat en la configuració social i eco-
nòmica del municipi fins al primer terç del segle XX.
La producció de calç de Fonteta i Sant Climent de
Peralta tenia una gran demanda ordinària a la comar-
ca, i una part de la producció es carregava en ferro-
carril i en vaixells i viatjava fins a Barcelona.

Un treball que ja ha fet aflorar restes amb uns re-
sultats sorprenents. Entre les troballes destaca la des-
coberta als estrats de l’olla del forn de la restes del
carbó de l’ultima cuita, la cendra i la calç que hi va
quedar després de desenfornar-lo, ara fa més de cent
anys. Tot plegat enterrat sota un metre de sediment
que precisament ho han conservat fins avui.

L’activitat d’aquesta recuperació s’està portant a

Protagonistes



Baix Empordà Digital - 29

terme per fases, amb la col·laboració de voluntaris i
algunes de les poques persones que recorden com es
feia la calç. El primer pas, que es va iniciar el març pas-
sat, va consistir en la neteja i el desbrossament del
forn. Aquesta va ser una oportunitat per conèixer el
forn i parlar amb les persones que assessoraran la cui-
ta: Enric Mateu, Josep Puig i Josep Matés, tots tres ve-
ïns de Fonteta. Un procés llarg que és possible gràcies
a la implicació d’una bona colla de voluntaris. Tots ells
coordinats pel mestre terrisser Josep Matés, de
Fonteta, que des de fa uns anys està treballant i coor-
dinant les parts implicades en aquest projecte.

També ha estat imprescindible la col·laboració dels
propietaris del forn i d’un camp del costat, d’on s’ex-
traurà el material per a la cuita. Forallac té una gran
tradició en recuperació de patrimoni, com ara la car-
bonera i la rajoleria del Mas Frigola.

Més de 300 nedadors 
en el primer bany de l’any 
a la platja de Sant Feliu

- Sant Feliu de Guíxols. Els participants del primer
bany de l’any a la platja de Sant Feliu de Guíxols van
voler donar la benvinguda al 2018 amb aquest acte
de valentia. La temperatura ambient era de 13ºC, la
mateixa que marcava l’aigua del mar, però el vent de

garbí que feia a la una del migdia refrescava encara
més l’ambient. “No està gaire freda, l’any vinent ani-
ré a Rússia”, feia broma un dels participants vingut de
Calonge. Aquest era el cinquè cop que hi participava.

D’altres, en canvi, era la primera vegada que se
submergien en aquesta platja el primer dia de l’any. És
el cas de la Flora, que admetia que la capbussada era
“una il·lusió” que havia tingut des de sempre.
Enguany ho ha pogut fer realitat aprofitant que ha
vingut des de Quart amb uns amics per celebrar el
Cap d’Any a Platja d’Aro. 

Com cada any, hi havia nedadors de totes les
edats: des d’un nadó de mesos fins a una dona de 81
anys. L’Oriol, de vuit anys, explicava que li havia agra-
dat l’experiència però també reconeixia que el fred
l’havia portat “de pet” a la tovallola perquè “l’aigua
estava congelada”.

La tradició de fer aquest primer bany de l’any a la
platja de Sant Feliu de Guíxols la van començar fa més
de vint anys un grup d’amics com a un acte de “va-
lentia” i un “repte” entre ells. Amb el pas dels anys
s’ha convertit en un acte popular que atrau a desenes
de participants i també a acompanyants que, amb els
abrics posats, s’ho miren des de la sorra o el passeig.
Venen de diferents punts de la demarcació però tam-
bé d’altres punts de l’Estat i l’estranger. S’organitza
des del Centre Excursionista Montclar i el Club
Aquàtic Xaloc amb el suport de l’Ajuntament i és una
acte gratuït.

Enguany també van posar una boia a l’aigua, a uns
25 metres de la sorra, per als menys atrevits i una se-
gona, a uns 80 metres, per als més agosarats. Quan
els banyistes van sortir de l’aigua, es van poder refer
amb un brou i xocolata calentes i també coca i cava.
La novetat d’aquesta edició va ser una foto de família
cinc minuts abans de donar el tret de sortida per im-
mortalitzar el moment.

Protagonistes



Inici les obres per reformar 
el port de Sant Feliu 

i integrar-lo millor al municipi

- Sant Feliu de Guíxols. Les obres al port de Sant
Feliu de Guíxols ja han començat. L’actuació té com a
principal objectiu la urbanització de la zona del moll
del Fortí i acostar la infraestructura als visitants, do-
nant continuïtat al Passeig Marítim. El president de
Ports de la Generalitat, Ricard Font, va explicar que
l’actuació vol ressaltar la “vocació urbana” i per això
es millora “la zona de passeig de l’espai portuari”. El
projecte està valorat en 390.000 euros i està previst
que les obres s’acabin abans de finals de juny. Entre
les previstes hi ha la millora de la mobilitat i els acces-
sos, s’ordenaran els recorreguts pel turó i es canviarà
la il·luminació per una de LED. 

Les obres han començat a la zona del moll del Fortí
en relació a les diferents activitats portuàries i turísti-
ques juntament amb edificacions existents. Més en-
davant, es renovaran els paviments de la zona per di-
ferenciar els diferents usos. L’espai tindrà més zones
enjardinades i mobiliari urbà.

Aquesta actuació forma part, segons Ricard Font,
d’una estratègia per eliminar “les barreres entre port,
ciutat i ciutadans” i contribuir a millorar “espais ciu-
tadans”. Un fet que no és únic d’aquesta obra sinó
que forma part d'una “línia estratègica”, segons va
assegurar. Per aquest motiu, s’està treballant per mi-
llorar la connexió del turó del Fortí amb el museu de
Salvament Marítim. En aquest turó hi haurà recorre-
guts marcats amb escales i espais terrassats. Les ac-
tuacions també preveuen canviar l’enllumenat actual
per un amb tecnologia LED, juntament amb la reno-
vació de tots els serveis. A més, els Pilons del moll an-
tic es posaran en valor com a elements històrics.

El Pessebre Vivent de Llofriu 
es consolida

- Palafrugell. La 5ª edició del Pessebre Vivent de
Llofriu va servir per consolidar aquesta activitat nada-
lenca dins les més representatives durant aquesta
època de l’any. Després de 5 edicions, el pessebre s’ha
convertit un dels més emblemàtics a la comarca del
Baix Empordà. Una de les novetats d’aquest any era el
reforç de la il·luminació de les escenes i el quadre del
naixement, que va tenir lloc a l’altar de l’església. Cal
destacar que va comptar amb més de 30 quadres es-
cènics i amb la participació de més d’un centenar de
persones repartides al llarg del recorregut. 

L’Associació de Veïns i Amics de Llofriu i la Parròquia
de Llofriu, amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Palafrugell, van tornar a organitzar aquesta tradicional
representació, que té com un dels trets diferencials el
seu entorn, ja que es desenvolupa entre els carrers i car-
rerons petits, acollidors i emblemàtics d’aquest nucli del
municipi de Palafrugell. Al llarg del seu recorregut, els
visitants van gaudir d’una sèrie de quadres que alter-
naven les escenes bíbliques amb escenes de la vida
quotidiana de fa més de dos mil anys, fet que ajudava
al visitant a situar-se en el temps. 

Reobertura del mirador de Sa
Roncadora a Aigua Xelida

- Palafrugell. L’àrea de serveis de l’ajuntament de
Palafrugell va reobrir el 2 de gener l’accés al mirador de
Sa Roncadora a Aigua Xelida, que havia quedat im-
practicable fa uns mesos quan un temporal va provocar
la caiguda d’un pi i el trencament de les escales que
permetien accedir-hi. Les antigues escales de pedra han
estat substituïdes per unes noves escales metàl·liques. 

Sa Roncadora destaca per ser una escletxa de la
roca que té una entrada al mar i una sortida a terra
ferma, formant un pont.
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Els alemanys Diesch 
i Autenrieth guanyen 
la Christmas Race 2017

- Palamós. La Christmas Race 2017 ja és història.
El 22 de desembre va acabar aquesta prestigiosa re-
gata internacional de classes olímpiques i juvenils amb
la celebració de la Medal Race, en la qual els deu pri-
mers de cada classe es disputaven les medalles. La pa-
rella alemanya formada per Diesch i Autenrieth va
guanyar en 470 i es va endur el Trofeu Manuel Albalat

al vencedor absolut de la Christmas Race.
Els alemanys van acabar imposant-se als espanyols

Jordi Xammar i Nico Rodrígues. En 470 femení, la vic-
tòria va ser per les franceses Jennifer Poret i Camille
Hautefaye. En 49er, va guanyar l’eslovè Peter Lin
Janezic, mentre que en 29er el triomf va ser per a ale-
many Florian Steuerer. El regatista estonià Deniss
Karpak es va imposar en classe Finn, i en Làser
Standard la victòria va ser pel britànic Daniel Peter
Huw Whiteley mentre que la seva compatriota Alison
Young, campiona del món, va fer bons els pronòstics
i va guanyar en Làser Radial femení. En aquesta ma-
teixa classe però en categoria femenina, victòria pel
menorquí Pere Ponsetí. Victòries espanyoles en 420,
per Wichy Hernández i triplet en el podi a Europa:
Oriol Piña, Marc Arrufat i Alejandro Pareja. Tot plegat,
després de cinc dies de competició amb jornades irre-
gulars pel que fa al vent però que al final van perme-
tre que es disputessin bona part de les proves. 

La Christmas Race 2017 va comptar amb la parti-
cipació de més de 600 regatistes vinguts de 5 conti-
nents. L’organització, el Club Nàutic Costa Brava-Vela
Palamós, pensa ja en l’Optimist Trophy, que converti-
rà Palamós durant el mes de gener en la capital inter-
nacional de la vela infantil.

Palamós tornarà a ser 
la seu del Rally Costa Brava

Històric a l’abril
- Palamós. La relació entre la vila palamosina i el

ral·li de regularitat per a vehicles clàssics és especial-
ment significativa en aquesta XV edició, donat que la
FIA (Federación Internacional del Automóvil) ha deci-
dit conjuntament amb Rally Classics, que sigui aques-
ta la prova que proclami al Campió del “FIA Trophy for
Historic Regularity Rallies”, l’autèntic campionat euro-
peu d’aquesta especialitat, que atrau els millors espe-

cialistes del món. El XV Rally Costa Brava Històric,
amb l’honor de ser l’única prova puntuable per l’eu-
ropeu de l’especialitat, tindrà un recorregut d’un total
de 1.037km en 28 trams, essent el 50% de regulari-
tat. Les característiques de l’itinerari es mantindran en
secret fins poc abans de la seva celebració.

Després de l’aliança signada per un trienni l’any
passat, Palamós serà la seu central de la competició i
acollirà la major part dels actes, des de les verifica-
cions, el parc tancat, el podi de sortida, el village, un
tram espectacle, els finals d’etapa i l’acte de lliurament
de premis. L’oficina de direcció de la cursa estarà si-
tuada a l’Hotel Trias, lloc on s’allotjaran els membres
de l’organització i tots els equips participants.
Precisament, les verificacions administratives i tècni-
ques es desenvoluparan durant el 19 d’abril, així com
el “Welcome Tapas Rally Palamós”, amb una selecció
dels productes més preuats de la zona.

La sortida de la prova tindrà lloc des de Palamós a
les 15 hores del divendres 20 d’abril des del podi ins-
tal·lat en el passeig marítim. Aquesta primera etapa
acabarà per al primer participant ja en plena matina-
da, a les 02:55 hores de l’endemà. En aquesta matei-
xa jornada, corresponent al dissabte 21 d’abril, dona-
rà inici la segona etapa a les 11 hores; tots dos inicis
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d’etapa començaran amb un tram espectacle. El ral·li
acabarà a les 23:45 hores amb un bufet que se servi-
rà al mateix parc tancat.

Les novetats d’aquest any són molt positives per to-
tes les parts que participen en el desenvolupament de
la prova. D’una banda, la vila de Palamós aconsegueix
per segon any consecutiu ser protagonista del Rally
Costa Brava Històric que suposa, entre altres, desesta-
cionalitzar l’àmplia oferta que té la ciutat durant l’any i,
també, acollir una especialitat que fins l’any passat no
se li associava. Pel que fa a la FIA, amb la competició
aconsegueix centrat tota l’atenció en un ral·li molt
apreciat pels participants que segueixen l’europeu i que
ajuden a completar una llarga llista d’inscrits. 

Les abelles i la seva màgia
- Santa Cristina d’Aro. L’entitat cultural Amics de La

Casa Màgica de Santa Cristina d’Aro va tancar l’any
2017 amb una conferència ben melosa. El dissabte 16
de desembre, el dia previ a la celebració de la Marató
de TV3, a Santa Cristina d’Aro es va parlar dels benefi-
cis de la mel, entre altres, com a remei desinfectant.

La conferència, que va anar a càrrec de Jordi Juan
Buscà, President de la SAT Abellaires Empordanesos, va
ajudar al públic a conèixer amb més detall qui són i què
fan les abelles obreres, els abellots i les abelles reines, les
seves danses... Uns insectes que pateixen el canvi climà-
tic i que des d’un temps ençà els ha sorgit un nou de-
predador: les abelles asiàtiques. Per a més informació es
pot consultar el web www.abellaires.com. 

L’acte va anar acompanyat d’un vídeo i d’un petit
col·loqui i es va cloure amb una degustació de mel de
romaní, de farigola i romaní, de castanyer, d’arboç i
també es va poder tastar el pol·len i el pròpolis.“La mà-
gia de les abelles” va tenir lloc a les vuit del vespre a la
sala d’exposicions “la Caixa” de Santa Cristina d’Aro.
Va comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Santa Cristina, de l’Skal Internacional de Girona i de La
Casa Màgica –col·lecció Xevi. // Glòria Jara i Albertí

Santa Cristina acaba l’any 
presentant tres llibres

- Santa Cristina d’Aro. El divendres 15 de desembre,
poc abans de celebrar la 67ª edició de la Nit de Santa
Llúcia a Barcelona, a Santa Cristina d’Aro es van pre-
sentar 3 llibres editats per editorials que malgrat no ser
de gran embranzida són un exemple de bon treball.

La sala infantil de la biblioteca municipal Baldiri
Reixac de Santa Cristina, decorada en motiu del 20è

aniversari de Harry Potter, es va
omplir de gom a gom. Roser
Rosés, amb 91 anys d’edat, va
iniciar la vetllada literària pre-
sentant Trenes tallades: records
d’una nena de Rússia, editat per
Cal·lígraf. Un llibre que narra les
seves vivències que va haver
d’enfrontar després que els seus
pares, a l’any 1938, l’enviessin a
l’URSS per no haver de viure la
Guerra Civil. Uns anys, 11, que
va haver de viure fortes penúries
i passar per Estats Units i Mèxic
abans no va poder tornar a casa
seva, a Barcelona. 

Seguidament va ser el torn
de presentar dos llibres més, es-
crits per persones de Santa Cristina. Antònia Codina,
després d’assistir en els tallers d’escriptura que la bi-
blioteca organitza periòdicament, es va decidir a es-
criure el llibre que es titula Des del front més llunyà,
publicat per Factoria de lletres. Es basa en les cartes
que el seu pare va escriure a la mare de l’Antònia
quan estava al front lluitant en la Guerra Civil. El llibre
es complementa amb la contextualització de la vida
de l’època. 

Per últim, Joaquim Pijoan va presentar el segon lli-
bre de la trilogia de les seves memòries. Si l’any pas-
sat va treure a la llum el primer llibre Tempus Fugit, on
relata les seves memòries de la infància, enguany va
ser el torn de El jardí de les delícies, on parla dels re-
cords de la seva primera adolescència que va viure a
la Vall d’Aro entre els anys 1960 i 1968. Els dos llibres
estan editats per Gregal. La vetllada literària es va
cloure amb un petit col·loqui i una copa de cava. //
Glòria Jara i Albertí
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CENTRE MUNICIPAL D'EDUCACIÓ
DE PALAFRUGELL

ENCENALLS DE FILOSOFIA

25 de gener de 19 a 21 h

Com afrontem les nostres pors…? Vine i en parlarem
mentre fem un pica-pica. Conduirà la tertúlia Rita Valero,
professora de filosofia.

COMUNICACIÓ I EMOCIONS

27 de febrer de 19 a 21 h

Vols aprendre a resoldre els conflictes mitjançant
tècniques teatrals?
A càrrec de la Maria Mèndez, formadora I mediadora

XERRADES D’ESCOLA DE FAMÍLIA

29 de gener a les 19.30 h 

Protecció de la privacitat dels menors a Internet.
Consells i recomanacions per a una navegación
segura a la xarxa.
A càrrec d’Aura Gispert, advocada especialista
en dret a internet i comunicació digital.

I més endavant: 
19 de març. Junts podem transformar l’educació? A càrrec de
Xavier Aragay, economista i activista de la transformació educativa.

12 d’abril. Educar adolescents sense perdre la calma. A càrrec de
Jaume Funes, psicòleg, educador i periodista especialitzat en temes
relacionats amb  l’adolescència.



6 euros

A la venda als quioscos i llibreries

Calendari 2018
Sants, Festes Majors, Llunes

i Campanyes Gastronòmiques de l’Empordà

Revista del Baix Empordà - Empordà Gastronòmic

Col·lecció edicions de

Revista del
Baix Empordà

www.revistabaixemporda.cat



Cultura

El Terracotta Museu de la Bisbal
d’Empordà va quedar petit el ves-
pre del divendres 12 de gener per
la presentació dels nous números
de Revista del Baix Empordà, dedi-
cat a la “Ceràmica i terrissa”, i
Empordà Gastronòmic, amb “La
vinya i el vi” com a tema central.
L’acte va comptar amb l’assistència
de 110 persones, que van desbor-
dar l’espai inicialment previst pels
organitzadors i van escoltar amb
atenció i gran interès les interven-
cions de Gerard Xarles i Lluís
Molinas, editor i coordinador de
les publicacions, Xavier Rocas,
conservador del Terracotta Museu,
i Xavier Albertí, president de la
Denominació d’Origen Empordà.
Va tancar la presentació l’alcalde
de la Bisbal d’Empordà, Lluís Sais i
Puigdemont, que va agrair a les
publicacions tant la feina feta al

llarg dels seus més de quinze anys
d’història com el fet que triessin la
capital del Baix Empordà, i un lloc
tan emblemàtic com el Terracotta
Museu, per a la presentació.
Seguidament, l’acte va finalitzar
amb un tast de vins de la DO
Empordà que va ser molt ben re-
but per tots els assistents.

Revista del Baix Empordà dedi-
ca el tema central del seu número
59 a la ceràmica i la terrissa, un
dels oficis més importants de la
nostra comarca dels últims 500

anys. Amb textos de Ferran
Codina, Josep Falgueras, Jordi
Frigola, Glòria Jara, Ramir Lacasa,
Esther Loaisa, Gabriel Martín Roig,
Rosa M. Masana, Joan Molla,
Xavier Niell, Evarist Puig, Xavier
Rocas, Pau Roig, Dolors Ros i
Narcís Subirana, la publicació re-
corre des de la ceràmica prehistòri-
ca i la ceràmica ibèrica d’Ullastret
fins als forns de la terrisseria roma-
na del Collet, a Sant Antoni de
Calonge, passant, entre d’altres te-
mes, per la terrissa negra de

LA BISBAL D’EMPORDÀ

El Terracotta Museu, ple a vessar per
la presentació de Revista del Baix
Empordà i Empordà Gastronòmic
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Palamós, les pipes de ceràmica de
Palafrugell, la ceràmica artesana
de la Bisbal o la cuita de forns de
rajolers de les Gavarres. Sense per-
dre en cap moment la perspectiva
històrica, el monogràfic tampoc
descuida l’actualitat de la ceràmica
i la terrissa a casa nostra, amb arti-
cles en profunditat sobre els dife-
rents usos que han tingut i tenen
encara avui olles, càntirs, gerres,
perols, cassoles i altres elements
fets d’argila, i extensos articles so-
bre el renovat Terracotta Museu, el
45è aniversari de l’Escola de
Ceràmica de la Bisbal i una entre-
vista en profunditat amb Salvador
Figueras i David Rosell, dos dels
principals responsables de
l’Associació de Ceramistes de la
Bisbal, actualment una de les més
grans i importants de Catalunya.

Com és habitual, la publicació
també reserva un espai per a arti-
cles independents relacionats amb
la cultura, la història, el patrimoni
natural i les tradicions del Baix
Empordà, entre els que destaquen
“Restes megalítiques prop de la
necròpolis altmedieval de Bevià, al
terme de Madremanya”, d’Enric
Carreras, Gabriel Martín i Josep
Tarrús, “Francesc Vancells (La
Bisbal d’Empordà, 1801-1863). Els
hisendats esdevenen liberals”, de
Jordi Frigola, “La Costa Brava en
colors”, de Marc Lemonche-Coll,
“Josep Puig Clausell, un artista de
cap a peus i una persona de talent
i solidària”, de Josep Bofill, la com-
memoració dels 25 anys de la
Carbonera de Sant Climent de
Peralta, a Forallac, o“Ocells terris-
saires. L’evolució com a recurs de
supervivència”, de Jaume Ramot,
president del Grup de Natura
Sterna de Castell d’Aro. 

Pel que fa a l’Empordà
Gastronòmic, la primera revista de
gastronomia de l’Empordà supera
el seu primer any d’història amb
un monogràfic dedicat a “La vinya
i el vi”, amb entrevistes amb
Carles Albertí i Oriol, president de
la DO Empordà, i Carles Alonso,

propietari del celler Carriel dels
Vilars, i reportatges sobre la inau-
guració i millora de les instal·la-
cions de Vins i Licors Grau, els
Premis Vinari i sobre la collita d’en-
guany, entre d’altres. Igual que en
els seus números anteriors, la pu-
blicació dedica també un espai
destacat a la cuina empordanesa
actual i tradicional, amb entrevis-
tes amb els xefs Quim Casellas
(Hotel Restaurant Casamar de
Llafranc) i Lluís Fernández Punset

(Els Pescadors de Llançà), una acu-
rada selecció de receptes (amb
textos de Tomàs Brull, Iolanda
Bustos i Jaume Fàbrega, entre d’al-
tres), notícies d’actualitat –entre
les que destaquen la celebració del
Fòrum Gastronòmic de Girona i la
concessió de la primera estrella
Michelin al Restaurant Castell de
Peralada– i articles sobre els orí-
gens de la nostra cuina i els pro-
ductes de proximitat i Km. O de
l’Empordà.

Cultura

Després de la presen-
tació, els organitzadors
de l’acte van poder gau-
dir d’un elaborat menú
degustació de 17 plats
gentilesa del nou restau-
rant La Caleta, obert fa
poques setmanes al carrer
Indústria número 3 de
Palamós. El seu xef, Joan
Ropero, va elaborar un
menú amb tota mena
d’exquisideses, proposant
un recorregut des del mar
–anxoves, cloïsses, nava-
lles, popets, amanida de
sardina fumada, bunyols de bacallà...– fins a la muntanya –cruixent
de peus de porc amb botifarra de perol i foie, cua de bou estofa-
da...–, tot plegat maridat amb cinc vins de la Denominació d’Origen
Empordà. Una cuina totalment recomanable per gaudir de la millor
gastronomia empordanesa, i el millor fi de festa imaginable per una
vetllada inoblidable en un dels locals gastronòmics amb més projec-
ció al Baix Empordà per aquest 2018 que acabem d’encetar.

Menú degustació a la Caleta de Palamós

El xef del restaurant la Caleta de
Palamós, Joan Ropero amb l’historiador
gastronòmic Jaume Fàbrega i el presi-
dent de la DO Empordà Xavier Albertí
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Cultura

Una nova programació d’espec-
tacles familiars portarà el bon hu-
mor a deu petites viles, gràcies a
una iniciativa de l’actor i productor
teatral Pep Vila, conegut pels
“Cursos d’Imbecil·litat” que impar-
teix, i que ha trobat acollida del
Consell Comarcal del Baix Empordà.

La programació va començar el
14 de gener amb “Trípula”, obra
de Farrés Brothers que proposa un
viatge a un món desconegut sense
moure’s de lloc, i que es va veure al
Pavelló Municipal Pepi Palomeras
de Verges, vila on el 27 de desem-
bre va tenir lloc la presentació del
nou programa. El 18 de febrer,
“Menú cabaret”, espectacle de
Sola & Tully, portarà destresa, hu-
mor i poesia al Teatre de Rupià, i
Marcel Gros proposarà un viatge
cap a la imaginació el 4 de març al
Local Polivalent de Parlavà amb els
seus “Contes Amagats”.

I així fins a deu espectacles dife-
rents en deu poblacions diferents
de l’Empordanet, tal com es va ex-
plicar a la sala de plens de
l’Ajuntament de Verges, on va tenir
lloc la presentació del Programa de
Teatre Familiar “Il·lusiona’t”, amb la
presència de representants dels
ajuntaments participants del projec-
te. A l’acte també hi va assistir el
conseller comarcal de Cultura del
Consell Comarcal del Baix
Empordà, Jaume Fontdevila, i va ser
presentat per l’alcalde de Verges,
Ignasi Sabater. El programa vol
compartir la ficció entre “pares i
fills, avis i nets, donant sobretot
protagonisme als més joves, oferint
un espai i temps per a la il·lusió i
una oportunitat per gaudir del tea-
tre i les arts escèniques en general”,
van comentar els organitzadors.

Pep Vila, que té un espai de ta-
llers, cursos i producció d’especta-
cles teatrals a la localitat de Tor, va
explicar a Diari de Girona que la in-
tenció és “convertir aquesta pro-
posta en estable” i buscar més en-
davant la manera de crear “un fes-
tivalet d’estiu”.

En la roda de premsa, Sabater
va aplaudir la iniciativa “perquè fa
arribar les arts escèniques al major
nombre possible de vilatans, fent
una aposta per la qualitat, la diver-
sitat i la creació de públics”. A la
vegada, va agrair als ajuntaments
de l’entorn i al Consell Comarcal
del Baix Empordà l’aposta decidida
per la promoció cultural “ja que la
cultura ens fa persones lliures, ens
fa créixer, ens diverteix, ens fa ser
poble i ens fa compartir”.

El conseller comarcal Fontdevila
va subratllar la importància que té
la col·laboració entre els pobles per

tirar endavant projectes. “Aquesta
és una proposta fruit de l’entesa
entre un munt de pobles petits que
han imaginat com fer realitat allò
que no tenen a l’abast”.

El programa compta amb el su-
port de la Diputació de Girona, el
Departament de Cultura de la
Generalitat i el Consell Comarcal
del Baix Empordà, i es completa
amb “Sóc un pallasso”Q, de
Claret Clown (Jafre, 18 de març);
“Kumulunimbu”, d’Ortiga Teatre
(Ultramort, 8 d’abril); “Pianissimo
Circus”, de Cirquet Confetti
(Bellcaire d’Empordà, 22 d’abril);
“El domador de puces”, de Fèlix
Brunet (Colomers, 6 de maig); “A
taula!”, de Peus de Porc (La
Tallada d’Empordà, 13 de maig);
“La rateta que...”, de Cia. B
(Foixà, 27 de maig), i “Operació A.
V.I.”, de Farrés Brothers
(Garrigoles, 10 de juny).

BAIX EMPORDÀ
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Cultura

Un grup de fotògrafs amateurs
de Sant Feliu ha fet un documental
sobre les vivències de dotze àvies
del municipi que van patir la Guerra
Civil quan eren infants. Les nenes
de la Guerra, que es va estrenar el
14 de gener al Teatre Municipal, de-
talla històries frapants sobre els
bombardeigs, la fam i la por que
van viure aquells anys.

La directora Amàlia Freixas ha
explicat que són “dotze grans his-
tòries” que els han donat una lliçó
“d’humilitat” i que els ha estat
molt difícil resumir en seixanta mi-
nuts les dotze hores d’entrevistes a
totes elles. Algunes de les protago-
nistes s’emocionaven en la presen-
tació del documental realitzada
uns dies abans de l’estrena.
Actualment tenen entre 86 i 98
anys i assenyalen que els fa “mol-
ta il·lusió” haver-ho pogut explicar
perquè les seves històries perdurin.

La idea va sorgir el novembre
del 2016 quan una dotzena de fo-
tògrafs amateurs de Sant Feliu de
Guíxols, agrupats sota l’equip 10
Auris, van decidir que calia recupe-
rar la memòria de la Guerra Civil
de la ciutat. El seu objectiu, segons
ha explicat la seva directora, no era
destapar grans històries sinó “en-
senyar emocions i sentiments de
gent anònima”. 

Les seves protagonistes tenen
entre 86 i 98 anys i han explicat la
seva història a través d’entrevistes
fetes entre febrer a març del 2017.
Entre les vivències recollides, hi ha
dones que van perdre familiars al
camp de batalla, germans que no
han tornat a veure’s fugint de la
guerra o la duresa de viure sepa-
rats dels pares durant mesos. No
totes ho van viure a aquest muni-

cipi del Baix Empordà. També hi ha
històries viscudes a Badajoz,
Madrid o Barcelona, si bé la majo-
ria són del municipi. “Són exem-
ples del que pateixen les criatures
quan hi ha una guerra, el mateix
que està passant en els conflictes
actuals”, va afirmar Feixas.

Vuit de les dones que apareixen
al documental van recordar alguns
d’aquells moments en la presenta-
ció. Pilar Iglesias s’emocionava
quan explicava un bombardeig que
va viure quan tenia dotze anys
mentre tornava a peu cap a casa
acompanyada dels pares i germa-
nes. En veure les avionetes de guer-
ra es van estirar al terra. “Venien a
bombardejar el gas de Sant Feliu
(...) Quan vaig veure que l0avioneta
es decantava i anava ametrallant,
em vaig veure morta; feien la volta
i a sobre nostre sentíem les bales,
xiu xiu, que passaven”.

La gana que van passar també
va marcar-los aquella època. La
dona explica que torraven els glans
per fer-ne cafè amb un plat de fer-

ro i que menjaven fonolls, peles de
pèsol i faves per complementar el
tall de pa al dia i un litre d’oli al
mes que donaven de racionament
a la població. “Allò no era gana,
era fam”, va concloure

Una altra dels testimonis, Maria
Dolors Ferrer, relatava que se’n va
anar de Barcelona fins a Aragó a ca-
sa d’una tia pensant-se que estaria
millor. El que va succeir, però, és
que va patir encara més els efectes
de la guerra fins al punt que no te-
nien ni sabates per vestir. “Però ens
en vam sortir i ara estem aquí”, va
afegir. Tenia 9 anys i ara en té 90. 

La selecció dels testimonis s’ha
fet a través del boca orella. Tenien
clar que havien de ser dones.
Segons la directora, s’ha volgut fer
un homenatge a totes aquelles do-
nes que van haver de tirar enda-
vant les famílies amb moltes difi-
cultats perquè molts homes esta-
ven al front. “No hem pogut expli-
car les històries de les mares, no hi
hem sigut a temps, però hem pres
el relleu a les filles”, va assenyalar.

SANT FELIU DE GUÍXOLS
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Cultura

Si hagués de fer un llistat de
personalitats que han nascut a
Santa Cristina d’Aro i a gran part
de l’Empordà i de la Costa Brava i
que han conegut la fama de pri-
mera mà, pràcticament només po-
dria parlar de l’il·lusionista Xevi.
Una fama que després de 60 anys
de trajectòria encara li permet viu-
re moments únics.

Una vida màgica. De la Costa
Brava al món és el títol d’un mag-
nífic llibre que ha editat Mans
Màgiques del Món i que és una
petita mostra de la carrera artística
de l’il·lusionista Xevi. El llibre conté
articles escrits per Xavier Castillón,
Joan Domènech, Lluís Falgas,
Víctor Gay, Glòria Jara, Lluís
Molinas, Joaquim Pijoan, Ricard
Planas, Josep Puigbó, Xavier
Romero i Josep Valls, persones que
hem tingut la sort i l’honor de co-
nèixer la seva màgia. També conté
nombroses cites de personalitats
de diferents àmbits així com pen-
saments del mateix Xevi, però so-
bretot el llibre està format per fo-
tografies. Ni més ni menys, que
1.082 imatges: 19 fotografies
d’articles publicats en diferents
mitjans de premsa escrita, 201 fo-
tografies de programes, cartells de
promoció, acudits, dibuixos, cari-
catures, quadres, etc. que li han
dedicat, 862 fotografies d’actua-
cions, festivals, conferències, cur-
sos, 390 de les quals són en blanc
i negre i 472 en color. 

Tot i el gran nombre de pàgines
que té, 688, i de fotografies, l’im-
mens arxiu de l’il·lusionista va fer
difícil confeccionar aquest resum

gràfic de 60 anys d’il·lusions. Una
vida que comença amb el jove
Javier Sala com a rapsode i les seves
primeres actuacions màgiques a la
nostra comarca fins a l’actual il·lu-

sionista internacional Xevi, més co-
negut popularment com el mag
Xevi. Entre aquestes 6 dècades de
treball incansable el llibre repassa la
vida del “prestidigitador”, del

SANTA CRISTINA D’ARO
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Una vida màgica. De la Costa Brava 
al món: el nou llibre que repassa la 
trajectòria de l’Il·lusionista Xevi



“profesor Xevi, as del malabaris-
mo”; de l’il·lusionista més jove de
Catalunya, d’Espanya i fins i tot
d’Europa.

El llibre també repassa la petja
màgica que ha deixat a la ràdio, a
la televisió, al cinema, a la publici-
tat; creant jocs de màgia, així com
el seu número més difícil, el de fer
aparèixer el Museu de la Màgia. El
llibre també dedica tot un capítol a
la conducció a cegues que va ini-
ciar-se a Empuriabrava, una proesa
que li va permetre guanyar el

Rècord Mundial i el Rècord
Guinness a Barcelona i que més
tard va repetir a diferents ciutats
d’Espanya, de Portugal, Cuba...

També recull la seva vessant pe-
dagògica acostant la màgia a les
escoles, a les universitats, fent ex-
posicions i conferències, escrivint
articles, publicant llibres... I per úl-
tim, les actuacions, a milers, en
festivals i trobades màgiques orga-
nitzades per ell mateix o bé ame-
nitzant festes en sales de gran luxe
i actes de tot tipus per a mainada,

a residències de gent gran, a hos-
pitals, presons, etc. algunes d’elles
de manera solidària, a persones
amb deficiències visuals... I és que
en Xevi té molta màgia. És capaç
d’il·lusionar, com molt pocs artis-
tes, a petits i a grans. Per aquest
motiu és mereixedor de tants reco-
neixements tal com queden reflec-
tits en el llibre. 

Després d’aquest tast màgic em
plantejo si encara hi ha algú que
dubta que en Xevi és un dels giro-
nins més fotografiats, i un dels ca-
talans més aplaudits? L’il·lusionista
Xevi ha dedicat tota la seva vida a
la màgia, aquesta disciplina que li
permet viure amb il·lusió i després
de 60 anys de màgia encara és ca-
paç de sorprendre’ns amb un llibre
de gran format. Les seves mides
són: 27’5 cm d’alçada, 21’5 cm
d’amplada, 4 cm de gruix i amb un
pes de 2 quilos i 700 grams.

Com el Museu de la Màgia, co-
negut popularment com La Casa
Màgica, el llibre també requereix
moltes mirades atentes per copsar-
ne la màgia que l’ha fet possible.
Una vida màgica. De la Costa Brava
al món és un homenatge a la figu-
ra de l’il·lusionista, però també ser-
veix perquè els de més edat viatgin
a través de la memòria fotogràfica
i perquè els més joves aprenguin
d’on prové gran part del patrimoni
que avui té la màgia.

Una vida màgica. De la Costa
Brava al món ha comptat amb la
col·laboració de la Diputació de
Girona, dels Ajuntaments de Santa
Cristina d’Aro, de Castell-Platja
d’Aro i S’Agaró, de Sant Feliu de
Guíxols, de Palamós, de Calonge-
Sant Antoni, de Palafrugell i de
Llagostera, i de La Casa Màgica. El
llibre està a la venta a la llibreria
Montse de Santa Cristina d’Aro, a
la llibreria Guineu de Sant Feliu de
Guíxols i a la llibreria 22 de Girona.

Qui li agradi la màgia, la foto-
grafia, el món de la faràndula, de
l’art... No es pot deixar perdre
aquest llibre! // Glòria Jara i Albertí

El nou llibre de l’il·lusionista Xevi, un altre joc de màgia. 
Foto: Glòria Jara
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A la vila del Peix Fregit

L’
abreviatura de Nandu, tan catalanesca,
correspon al nom de Ferran, un dels
més gloriosos per la barrila que han fet
arreu del mon. Ja el significat de la pa-
raula és ben explícit: Ferran vol dir tant

com “home lliure”. Res d’estrany té, doncs, que els
Nandus vulguin viure la llibertat que els pertoca i que
s’hagin assenyalat sempre per llurs aficions venusianes,
bàquiques i sardanapalesques, col·locant el mingo allà on
han sigut.

Però qui era en Nandu de Llofriu?.
No, no es tracta pas de un personatge, “El Nandu de

Llofriu” va ser un setmanari eròtic-satíric que es va pu-
blicar entre el 23 de novembre de 1922, el dia en que apa-
regué el primer número i el 27 de setembre de 1923, que
sortí el darrer, quan es va deixar de publicar. Sense cap
vinculació amb la nostra vila, triada únicament com a pa-
radigma del mon pagès. Va ser prohibit per l’autoritat
perquè era poc apte i indecorós per a la gent culta i de bé,
que sobretot no el llegia, però es preocupava de protegir
la moralitat dels qui ho feien!. 

Al Nandu, amb la seva companya sentimental la
Tuies, se’l representava en tires i vinyetes amb els atri-
buts de pagès vestit de festa, camisa amb corbatí negre de
llacet, jaqueta, barretina, pantaló de vellut espardenyes
de cinta i bastó. Un rústic amb la debilitat de baixar un
cop al mes al cap i casal per a fer unes saludables visites
a les cases bones.

Tot va començar el mateix any de 1922 quan Tallers
Gràfics Costa va comprar la capçalera del setmanari pi-
caresc Papitu, al llibreter Francesc Granada Pons. El pro-
pietari, Santiago Costa, va imposar noves relacions labo-
rals als redactors i dibuixants i aquests, descontents, van
abandonar la publicació per crear El Nandu de Llofriu,
darrere el qual hi havia un personatge singular, Joan
Sanxo Farrerons, empresari, editor, anarquista, paladí del
naturisme, mànager i promotor de boxa, traductor, pro-
motor de la sardana i per sobre de tot pornògraf. L’edició
eròtica els va anar be.

Quan la nova publicació ja tenia uns mesos d’exis-
tència i una tirada de prop de quaranta mil exemplars, l’e-
ditor Santiago Costa, veien que la captació de clientela
s’agegantava, va treure un nou setmanari El Nandu, amb
l’ànim de confondre els clients i entorpir la bona marxa
que havien empès els seus competidors. Així és que quan
el dijous 1 de març de 1923, havia d’aparèixer el núme-
ro 15 del setmanari, sortí també El Nandu, amb aquell
mateix número i la intenció manifesta de coincidir amb el
competidor per provocar el caos.

Uns pocs mesos desprès es proclamà la dictadura de
Primo de Rivera, el 13 de setembre de 1923, autoritaris-

me que va imposar la suspensió de les dues publicacions.
El 4 d’octubre de 1923 es va editar el primer número de
La Tuies, continuadora de El Nandu de Llofriu, que a la
portada feia aparèixer  la noia en el moment de pujar en
un tren, mentre comenta: 

-Terratrèmols al Japó, bolxevics a Rússia, camises ne-
gres a Itàlia, guerra a Turquia, ocupació
a el Ruhr... Mare de Déu, Mare de Déu,
no sé pas com s’acabarà tot això!. 

Suposem que es tracta del Tren Petit
aturat a l’abaixador de Llofriu. Sinó
que?.

Ramir Lacasa

El Nandu de Llofriu
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Salut
L’Hospital de Palamós obre

12 llits per fer front a l’augment
de casos de grip

A
partir de dilluns, l’Hospital de
Palamós disposarà de 12 llits addi-
cionals a la seva oferta hospitalària
per fer front als alts nivells d’epidè-
mia de grip que hi ha a tot

Catalunya. Aquests llits s’ubicaran a la 4a planta i
es mantindran inicialment durant 4 setmanes, és a
dir, fins l’11 de febrer. 

Aquest augment de llits s’emmarquen dins el ni-
vell 2 d’alerta activat del Pla Operatiu davant l’in-
crement de la demanada assistencial i que inclou
també un reforç del servei d’infermeria durant la nit
i també de la informació sobre recomanacions als
pacients amb grip i consells sobre la prevenció de
contagis.

Incidència de la grip

Des del 4 de gener, l’activitat gripal a Catalunya
ha entrat en fase epidèmica, ja que s’ha situat en els
248 casos per cada 100.000 habitants, i triplica els
casos de la setmana anterior. Per aquesta temporada,
el llindar epidèmic era de 109,4 casos per 100.000
habitants.

Els indicadors de morbiditat mostren que l’acti-
vitat gripal a Catalunya presenta un nivell que es cor-
respon amb l’activitat epidèmica creixent d’una tem-
porada gripal habitual.

Què cal fer davant de la grip?

Tot i que l’Hospital de Palamós disposi de 12 llits
addicionals, els professionals sanitaris recomanen que
davant dels símptomes gripals de febre i malestar ge-
neral, es truqui a Sanitat Respon al telèfon 061 per tal
que orienti sobre les diferents opcions.

En general, la grip es pot passar fent repòs a ca-
sa, bevent molt de líquid i també amb antitèrmics pe-
rò mai antibiòtics. Si els símptomes són més greus o
es forma part de la població de risc –sobretot emba-
rassades, gent major de 65 anys i gent amb malalties
cròniques- es pot acudir al mateix CAP on el servei
d’atenció continuada pot atendre cada cas i derivar-
ho, si cal, als serveis d’urgències de l’hospital.
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L
i recordem que entre el dia 1 de gener i el 31 de
març han de presentar-se les següents declara-
cions: formulari ETE al Banc d’Espanya, de-
claració Model D-6 al Ministeri d’Economia i

Competitivitat i Model 720 a l’Agència Tributària.

Formulari ETE

(Enquestes de Transaccions Exteriors)

Qui hi està obligat?
Estan obligades a presentar aquest formulari les per-

sones físiques i jurídiques residents a Espanya que realit-
zin transaccions econòmiques amb l’exterior o bé que
tinguin actius o passius situats a l’estranger, sempre i
quan se superi el llindar d’1.000.000 d’euros.

Quin és el termini de presentació?
El termini de presentació finalitza el proper 20 de ge-

ner del 2018.

Model D-6

(Declaració de valors dipositats a l’estranger)

Qui hi està obligat?
Hi estan obligades les persones físiques i jurídiques

residents a Espanya que disposin de valors dipositats a
l’estranger en empreses que cotitzen en borsa de valors o
mercats organitzats. S’ha de presentar en qualsevol dels
casos, ja que no estableix un import mínim per quedar

obligat a presentar-lo.
Quin és el termini de presentació?
El termini de presentació del Model D-6 finalitza el

proper 31 de gener del 2018.

Model 720

Qui hi està obligat?
Estan obligats a presentar el Model 720 els contribu-

ents residents fiscals a Espanya que siguin titulars de
béns i drets a l’estranger.

Per l’exercici 2017, la declaració serà obligatòria
quan:

- Els imports declarats anteriorment hagin experi-
mentat un increment superior a 20.000 euros.

- Se superi per primera vegada el llindar dels 50.000
euros en alguna de les categories de béns (comptes, va-
lors, béns immobles).

- S’extingeixi la titularitat d’un bé o dret que fos ob-
jecte d’informació  en una declaració anterior. 

Quin és el termini de presentació?
El termini de presentació del Model 720 finalitza el

proper 2 d’abril del 2018. 

Rosa Guanter. Sòcia-directora

rguanter@tax.es

TAX Palafrugell, Palamós i Torroella de Montgrí

Serveis
Obligacions de presentació en relació

amb els béns situats a l’estranger



Moments màgics
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Herència màgica

Un mag té una propietat quadrada en la qual hi ha construït un es-
tudi màgic que ocupa una quarta part de la propietat, tal i com mostra
el dibuix A. La resta de la finca és jardí i el repartirà entre els seus qua-
tre fills però en quatre parts EXACTAMENT iguals. 

Saps com ho farà el mag?




