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El proper dia 27 de juliol, el Consell Comarcal celebrarà els vint-i-cinc anys que es
va constituir. L’acte serà un reconeixement
a la tasca que ha desenvolupat el Consell
Comarcal al llarg de tots aquests anys i una
reafirmació de la institució com a ens administratiu que forma part de l’estructura
territorial del nostre país. També, lògicament, serà un reconeixement per a totes
aquelles persones que han treballat o treballen per la comarca.

ja es va crear amb aquest objectiu, tot i que
la nostra realitat comarcal no es va fer plenament efectiva fins l’any 1988, quan va
ser aprovada pel Parlament de Catalunya.

Malgrat que en els darrers anys l’organització administrativa és un tema que cal debatre i replantejar, i que els consells comarcals
són unes institucions molt joves i amb una
trajectòria curta en comparació amb altres
administracions, la tasca que han desenvolupat tots aquests anys i el treball conjunt
que han dut a terme amb els ajuntaments
han estat fonamentals per prestar serveis de
proximitat bàsics per al ciutadà, que d’altra
manera no s’haguessin pogut efectuar.

Per altra banda i abans de posar punt i final
en aquesta editorial, l’entrevista de l’apartat
«Gent del Pla de l’Estany» d’aquest número l’hem dedicada al dissenyador i arquitecte Rafel Marquina, que va morir la primera
setmana de juny, durant el procés d’edició
de la publicació. Rafel Marquina, establert
des de fa anys al Pla de l’Estany (inicialment a Serinyà i, en l’actualitat a Galliners,
Vilademuls) va tenir una trajectòria professional destacada, en què va despuntar
en l’àmbit del disseny industrial, a més de
ser l’inventor del setrill antidegoteig. No
voldria acabar, doncs, sense fer un especial
esment en record seu i a la seva persona.

És fonamental, doncs, que les dues administracions locals bàsiques d’organització
territorial, els ajuntaments i el Consell Comarcal, puguem treballar conjuntament
i defensar el nostre marc competencial i
econòmic, cadascun des del seu posicionament, per poder oferir uns serveis de proximitat eficients i de qualitat al ciutadà. És
així l’única manera que podrem assegurar
l’accés als serveis públics a tot el territori amb igualtat de condicions. De fet, la
Mancomunitat Intermunicipal de l’Estany,
creada l’any 1976 com a òrgan gestor i alhora com a entitat per impulsar els serveis
comarcals que s’acabà transformant amb el
que en l’actualitat és el Consell Comarcal,

No perdem de vista, doncs, els orígens amb
què es van crear els consells comarcals i per
a què es van crear. És en benefici de tots
la pervivència de les administracions locals,
que són les que treballen directament en el
territori i pel territori.
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Impulsen equipaments
de caràcter social a Banyoles

NOTÍCIES
AJUNTAMENT DE BANYOLES
Text: Ajuntament de Banyoles
Fotografia: Pere Duran

El passat dissabte 9 de març el Centre
Obert i altres serveis de l’equipament El
Portal, el Centre de Distribució d’Aliments i l’Oficina Jove del Pla de l’Estany
van ser els protagonistes de l’actualitat de
Banyoles. La consellera de Benestar Social
i Família, Neus Munté, s’hi va desplaçar
per visitar els tres equipaments acompanyada de l’alcalde de Banyoles, Miquel
Noguer, regidors del consistori banyolí,
alcaldes de la comarca, el president del
Consell Comarcal del Pla de l’Estany,
Jordi Xargay, el conseller comarcal de
Joventut, Lluís Butinyà, el director dels
Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació
a Girona, Ferran Roquer, i el director general de Joventut, Toni Reig, entre altres
autoritats.

Posteriorment van visitar el Centre de
Distribució d’Aliments, a la ronda del
Monestir de Banyoles, que atén les necessitats d’alimentació a la comarca del Pla
de l’Estany. Es tracta d’un nou concepte
de distribució d’aliments per a les famílies, basat en un sistema de punts. Actualment, segons dades del febrer del 2013,
al Pla de l’Estany un total de 260 famílies
necessiten rebre aliments, que equival a
unes 900 persones.

La primera visita va ser al Centre Obert,
situat a l’equipament El Portal, al carrer
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de Migdia de Banyoles, que ofereix una
tasca preventiva davant de situacions de
risc de menors per millorar-ne la qualitat de vida i fomenta la seva integració
i socialització a la comunitat així com la
implicació dels tutors i tutores legals en
l’evolució de l’infant. El Centre Obert
s’adreça tant a infants en situació de risc
com a les seves famílies. És, per tant, un
servei social molt important. L’Ajuntament de Banyoles ha reformat l’edifici
que l’acull. De fet, l’equipament El Portal i el Centre de Distribució d’Aliments
han rebut una important aportació de “la
Caixa”. La gestió dels serveis va a càrrec
de l’Àrea de Benestar Social del Consell
Comarcal, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya. A El Portal també
s’ofereixen serveis d’atenció psicològica a
dones i a menors que pateixen violència
masclista.

Finalment, les visites programades als
equipaments de caràcter social van acabar
amb la inauguració de l’Oficina Jove del
Pla de l’Estany Cal Drac. De fet, és una
variació de l’enfocament de l’espai jove
Cal Drac, situat al parc de Pompeu Fabra, de Banyoles, fruit d’un conveni a tres
bandes entre l’Ajuntament de Banyoles, la
Direcció General de Joventut i el Consell
Comarcal del Pla de l’Estany. Entre altres
funcions, té la missió de difondre convocatòries d’ajuts, informar dels tràmits i recursos per trobar feina, cercar habitatge i
resoldre dubtes en salut.

Treballs de neteja de la llera
de la riera Matamors

L’Ajuntament de Camós va finalitzar, el passat mes de març, els treballs per recuperar la
secció natural de desguàs d’un tram de la llera
de la riera Matamors, al seu pas pel terme municipal de Camós, per evitar desbordaments.
Aquesta actuació ha tingut un cost de 7.623 € ,
3.000 dels quals han estat subvencionats
per la Diputació de Girona, i ha estat duta
a terme per l’empresa Salvador Serra, SA.
L’actuació ha consistit, bàsicament, a netejar
l’entrada i la sortida del pont de Can Prat, en

NOTÍCIES
AJUNTAMENT DE CAMÓS
Text / Fotografia: Ajuntament de Camós

una llargada de vuit a deu metres per cada
costat del pont, deixant els dos ulls totalment
oberts; desbrossar els dos costats de la riera
Matamors, en una alçada aproximada de dos
metres per sobre del nivell de l’aigua, i retirar
la brossa des de la resclosa de Can Milleres
fins al creuament de can Llusca.
Els treballs han donat una major capacitat de desguàs a la llera, fet que minva el
risc de desbordament de l’aigua en aquesta
zona rústica de Camós en cas de crescudes
sobtades del cabal.

L’Ajuntament de Camós
ha demanat finançament
per a tres projectes
L’Ajuntament de Camós ha demanat a la
Generalitat de Catalunya subvencions per
finançar tres projectes municipals a través
del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya
(PUOSC) 2013-2016.
La primera de les actuacions que es preveu dur a terme aquest 2013 és la millora del pavelló municipal. Es calcula que

l’adequació d’aquest equipament costarà
prop de 36.500 € . Les altres dues actuacions previstes són la construcció d’un
passallís al Matamors i la pavimentació
d’un tram del camí de can Llusca, amb
un cost de 70.000 € .
També s’ha sol·licitat al PUOSC una ajuda per arranjar el camí de la Font del Salt

Dalmau. L’import d’aquesta actuació és de
prop de 52.500 € .
A banda d’aquestes inversions, l’Ajuntament de Camós ha sol·licitat ajuda per les
despeses de reparacions, manteniment i
conservació segons la línia de subvencions
per al quadrienni 2013-2016.
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L’anguila, un peix que
s’esmuny entre les mans

FAUNA AUTÒCTONA DEL PLA DE L’ESTANY
Text: Carles Feo i Quer, biòleg
Fotografia: Lluís Zamora

L’anguila és d’aquells animals complexos que
ho tenen tot en un: llefiscós, musculós i bellugadís, amb forma de serp, difícil d’agafar;
capaç de sortir de l’aigua per remuntar els
rius i rieres quan hi ha obstacles petits en el
camí, i aguantar llargues estones sense aigua;
apreciat per a la pesca i per a la gastronomia,
i amb un cicle vital sorprenent i encara molt
desconegut.

anguiles sortien de sota terra, com per generació espontània. Hi ha cites antigues
que descriuen aquest fet a l’estanyol d’Espolla. Actualment ja se sap que és una espècie migradora, que es reprodueix al mar
i viatja fins als rius, on passa la major part
de la seva vida. La seva reproducció té lloc
al mar dels Sargassos, davant el Carib, entre les Bermudes i la Hispaniola, a l’oceà
Atlàntic, i les larves que neixen viatgen
per mar seguint el corrent del golf de Mèxic fins a les costes europees, a les quals
arriben al cap de dos anys en forma d’angula i completament transparents. Un cop
a la costa, les angules es poden quedar en
aiguamolls litorals o remuntar els rius, on
es transformaran en anguiles pigmentades o grogues. Per remuntar els rius són
capaces de reptar per ribes humides, parets inclinades i petites rescloses, i arriben
a sortir, fins i tot, fora de l’aigua. Al cap
de nou anys, creixeran fins a tornar-se anguiles platejades, que, un cop assoleixen
el seu estadi final de maduració sexual, ja
estaran a punt per tornar a emigrar en direcció, una altra vegada, cap a les zones
de reproducció al mar, on moriran un cop
alliberats els ous.

Descripció
És un peix allargat, de cos cilíndric a la
part anterior i comprimit lateralment a la
part posterior, amb dues aletes als costats
i una única aleta contínua fusionada a la
banda dorsal, caudal i ventral. Una de les
seves principals característiques és que no
té escates visibles i que presenta una muco-

sitat que la fa molt relliscosa en sortir fora
de l’aigua, i molt esmunyedissa si s’agafa
amb les mans. La mucositat també la protegeix de les infeccions bacterianes i els
fongs. El cap és gros, amb una mandíbula
prominent i amb dents petites, i, a diferència de la majoria de peixos, les ganyes
formen una obertura petita en els laterals a
la base de les aletes pectorals. La coloració
varia d’un to marró verdós a platejat depenent de l’edat de l’exemplar. Presenta una
gran capacitat per nedar amb moviments
ondulants del seu cos serpentiforme.
Ecologia i hàbitat
La història de les anguiles segurament és
poc coneguda per molta gent, i és molt
curiosa. Fins no fa gaire es creia que les

Viuen en masses d’aigua, i prefereixen un
fons amb substrat de fangs i sorra on s’enterren o s’amaguen. Estan actives principalment de nit, en què s’alimenten de
macroinvertebrats de l’aigua, mol·luscs,
crustacis i peixos, i són essencialment
omnívores. Durant el dia s’enterren, igual
que a l’hivern, quan solen restar inactives.
Se n’alimenten nombroses espècies com
ara les llúdrigues, els bernats pescaires i els
corb marins.
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Distribució
La seva distribució és molt àmplia a Europa i el nord d’Àfrica. A causa de les preses que es troba en els cursos fluvials, ha
desaparegut de gran part dels grans rius
peninsulars, com l’Ebre. A la comarca del
Pla de l’Estany, les anguiles eren abundants a rius com ara el Fluvià, el Terri i
tots els seus afluents, fins i tot a l’Estany
i els estanyols. La contaminació del riu
Terri i les barreres en forma de resclosa al
Fluvià van impedir durant molts anys la
pujada de nous exemplars i l’espècie es va
arribar a fer rara. Als anys noranta, es van
realitzar algunes repoblacions d’anguiles
dins el projecte de recuperació de la llúdriga a les comarques gironines i per fer
contents els pescadors. Actualment és una
espècie present de manera escassa als rius
i rieres de la comarca. De fet, es considera
que en els últims trenta anys ha disminuït
de prop del 95 % dels seus individus de
manera general. A l’Estany se’n troben de
molt grans.
Pesca i gastronomia
La pesca de l’angula és tradicional a les desembocadures dels rius: el Fluvià, el Ter,
la Muga, l’Ebre, etc. Es practica utilitzant
nanses, entre altres arts, entre l’octubre i el
març. S’ha calculat que el negoci de l’anguila mou prop de 180 milions d’euros
l’any a Europa. Una part de les captures
realitzades pels pescadors s’utilitza per fer
repoblacions en rius per mantenir l’espècie. Pel que fa a l’anguila pròpiament dita,
ha estat també capturada per a l’alimentació. Es considera un peix amb bones
propietats i forma part de molts plats tradicionals de la costa i també de l’interior.

A la comarca del Pla de l’Estany ens han
explicat que es pescaven amb botifarra o
fuet, sobretot durant la nit sota les rescloses, com al riu Fluvià. També es curiós
saber que s’utilitzava un paraigua al revés
per agafar o guardar les anguiles, a causa
de la dificultat d’agafar-les amb la mà. Es
tenen també registres històrics d’acords
entre l’abat del monestir de Banyoles i
la parròquia d’Usall per millorar la pesca
d’anguiles a l’estanyol de Cutzac, al nord
de l’Estany, i que l’abril del 1912 el senyor
Darder va alliberar, en diversos punts de
la comarca, unes cent mil anguiles provinents del centre ictiològic de Barcelona.
Estat de conservació
La situació de l’espècie en l’àmbit mundial
és crítica, ja que la caiguda en les captures
d’angules és constant des del 1980 a tota la
seva àrea de distribució. De causes, n’hi ha
moltes, començant per la sobrepesca, que
afecta les fases d’angula, la contaminació
de les aigües i les construccions dels rius
(embassaments, rescloses, etc.), que frenen
els moviments dels adults. Una amenaça
recent ha estat la introducció d’un nematode que parasita l’anguila, i li afecta la
bufeta natatòria. També la modificació
dels corrents marins, com a conseqüència
de fenòmens naturals o de l’efecte del canvi climàtic, pot estar afectant greument
l’espècie.

litat i la quantitat d’aigua i la recuperació
dels mateixos rius. A Catalunya està prohibida la pesca esportiva de l’angula i només
es pot pescar l’adult si fa més de 35 cm, i
amb pesca sense mort. Hi ha un control
i unes limitacions de la pesca comercial
d’angules i anguiles al litoral i desembocadures de rius per tal que en els propers
anys es pugui recuperar, un luxe d’espècie
que hem de conservar.

Nom comú: Anguila
Altres noms: Angila
Nom científic: Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)
Ordre: Anguil·liformes
Caràcter: Autòctona. Migradora catàdroma
Vida: 12 anys, els mascles, i 20,
les femelles
Mides: Les femelles, fins a 100 cm,
i els mascles, fins a 45 cm
Hàbitat: Rius, rieres, canals, estanys
i aiguamolls
Cria/ous: 9 milions d’ous
Conservació: No protegida, amb
un pla de gestió específic

Des de la Unió Europea s’estan dedicant
molts esforços a la recuperació de l’espècie
pel seu interès ecològic i socioeconòmic.
Es proposa una reducció de les captures, la
millora de la connectivitat dels rius, l’eliminació d’obstacles, el control de la qua-
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Xocolates Torras (Cornellà
del Terri). De l’Estany al món
en un segle

EMPRESES DEL PLA DE L’ESTANY
Text: Pau Esparch, estudiant de periodisme
Fotografia: Esteve Vilarrubies

Arribant a Banyoles per l’entrada sud, just
abans de creuar el terme municipal de
Porqueres, la fàbrica de Xocolates Torras
ocupa des del 1973 els últims metres de
territori de Cornellà del Terri. Tot i que
el negoci familiar arrossega més de 120
anys de trajectòria, la ubicació de l’empresa ha canviat uns quants cops, igual
que els seus propietaris. Des de fa una
vintena d’anys la família Sans de Mataró
porta les regnes de Xocolates Torras, que
ha esdevingut un referent a Europa en la
producció sense sucre. L’empresa exporta
actualment als cinc continents del món i
centra gran part del seu negoci en el mercat internacional. La indústria produeix
prop de dues mil tones anuals de xocola-

el fillastre va heretar l’empresa de xocolata i la va arrendar a Cels Costa i Joan
Boschmonar. Malgrat que a principis
del segle XX el negoci gaudia de prosperitat econòmica, les desavinences entre
els dos socis van provocar que la societat es dissolgués i el 1924 el fill d’un
dels arrendataris i aleshores director de
l’empresa, Josep Costa, la va comprar a
Melcior Barceló.
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ta amb una facturació que supera els set
milions i mig d’euros. I malgrat la dura
crisi econòmica, Xocolates Torras continua augmentant el catàleg de productes a
través del seu equip de recerca i innovació. De fet, aquest any l’empresa preveu
invertir un milió d’euros en maquinària
amb l’objectiu d’ampliar la capacitat de
producció.
Des del 1890
Xocolates Torras va néixer el 1890 de
la mà de Dolors Torras, que va instal·
lar el negoci a dues sales de la fàbrica
de paper del Molí Nou, cedides pel seu
fillastre i propietari de l’espai, Melcior
Barceló. Amb la mort de Dolors Torras,

L’any 1927 Xocolates Torras es va traslladar al número 29 de l’antic carrer Álvarez
de Castro, en una nova fàbrica amb màquines modernitzades que produïen fins a
tres mil quilos diaris de xocolata. Llavors
l’empresa distribuïa majoritàriament els

seus productes per Banyoles i la província
de Girona, tot i que també donava servei
a Barcelona.
Amb l’arribada de la Guerra Civil, la fàbrica va patir un desmantellament i va ser
col·lectivitzada, encara que no va deixar
d’elaborar els seus productes. La companyia va convertir-se en una fàbrica proveïdora de xocolates durant el període de
racionament, que va durar fins al 1950.
En la dècada dels quaranta la fàbrica va
reprendre la producció de xocolata amb
llet i xocolata negra i va començar a fabricar xocolata d’ametlla i d’avellana. En
aquell període els fills de Josep Costa,
Celso i Joan, van incorporar-se a la companyia, que va adoptar el nom de «Hijos de J. Costa a Chocolates Torras, SA».
Va ser una època de prosperitat en què
l’empresa proveïa al detall però també a
l’engròs, mitjançant magatzems de distribució a Girona, Barcelona, Lleida, Tarragona i Andorra.
El 1959 la companyia va adquirir el
nom amb el qual es coneix avui en dia,
Chocolates Torras, SA. Aleshores, sota la
responsabilitat de Celso Costa, va viure
un dels canvis més significatius. I és que
la indústria es va traslladar a les instal·
lacions on encara s’ubica actualment. La
nova fàbrica es va inaugurar l’any 1973
a la carretera Girona-Banyoles, al terme
municipal de Cornellà del Terri. Amb
aquest trasllat, l’empresa va esdevenir un
referent gràcies a la maquinària d’última
generació que convertia la companyia en
una de les més avançades de l’època en
tecnologia.

En paral·lel, Celso Costa tenia un altre
negoci dedicat a fabricar planxes i rentadores industrials. En aquest sector va
conèixer la família Sans de Mataró, provinent del món del tèxtil amb marques com
Abanderado i Princesa. I el 1992, Costa
va vendre Xocolates Torras a aquesta indústria familiar del Maresme. Així, des
de l’any dels Jocs Olímpics, els Sans han
assumit la direcció de l’empresa.
La gran transformació
L’actual director general i gerent de Xocolates Torras, Xavier Recoder, explica que
des del 1992 el negoci ha viscut una destacada transformació. «Llavors l’empresa
no tenia un projecte empresarial definit
ni una facturació important», relata Recoder, que afegeix que «tant la maquinària com el catàleg de productes eren

antiquats» ja que la fàbrica no s’havia
modernitzat des de la seva inauguració,
el 1973. És per això que la família Sans
es va marcar com a objectiu renovar la indústria i ampliar la gamma de productes,
més enllà de la xocolata negra, blanca i
amb llet. Recoder assenyala que «l’empresa anava de caiguda, sense arribar als tres
milions d’euros anuals de facturació», i
que un dels primers canvis va ser en la
imatge corporativa «perquè a principis
dels noranta encara es mantenien els dissenys dels anys seixanta i setanta».
Segons el gerent, la remuntada de Xocolates Torras va arribar entre el 1997 i el
1998, quan es va buscar una via de mercat particular i el negoci familiar va fer
una aposta per fabricar xocolata sense sucre amb la intenció d’exportar-ne la pro-
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ducció. A finals dels noranta, l’empresa es
va convertir en una de les primeres marques espanyoles que comercialitzava xocolata sense sucre «ja que aleshores no hi
havia cap multinacional que oferís aquest
producte». A part, aquesta expansió no es
va limitar a la península Ibèrica sinó que
la indústria de Cornellà del Terri va aprofitar per obrir-se al mercat internacional.
El 1992, «la distribució de Xocolates
Torras se centrava en les comarques gironines, perquè a Catalunya hi havia poca
presència i a la resta d’Espanya gairebé ni
es repartia». Xavier Recoder afegeix que
«llavors vam optar per al territori europeu, més que l’espanyol, tot i que actualment a Espanya ens situem al capdavant
de la producció de xocolata sense sucre».
Pel que fa a Europa, l’empresa comparteix el lideratge amb una firma belga. «La
marca Xocolates Torras arriba en aquests

moments a quaranta països dels cinc continents del món», indica Recoder, que
destaca que algunes de les principals àrees
de mercat són Austràlia, el golf Pèrsic i
Llatinoamèrica. A més, el director general del negoci explica que «mundialment
també es produeix sota l’etiqueta Torras
i a través de marques blanques» que es
distribueixen no només a Espanya, sinó
a països europeus com Alemanya, França,
Anglaterra, Itàlia i Portugal.
El secret de l’èxit
La clau del creixement d’aquesta indústria durant els darrers quinze anys ha estat
la xocolata sense sucre. Xavier Recoder
assegura que l’èxit d’aquesta producció,
adreçada a qualsevol client i no exclusivament als diabètics, rau «en el bon gust
que ofereix Xocolates Torras». Segons
Recoder, el secret del seu sabor s’amaga
entre «matèries de primera qualitat, una

fórmula ben trobada i una important feina de recerca». En aquest sentit, el gerent
assegura que «tenim una àmplia gamma
d’edulcorants i uns gustos autèntics», a
part d’un gran ventall de productes, ja
que l’empresa continua apostant per la
xocolata sense sucre i per això disposa
d’un equip propi en innovació.
Actualment, el negoci familiar compta
amb trenta-vuit treballadors. Encara que
l’empresa havia tingut més empleats, fa
uns deu anys es va haver de presentar un
expedient de regulació d’ocupació (ERO)
per al 30 % de la plantilla «per ajustar-la
al volum de vendes». Ara hi ha dos torns
de producció de dilluns a divendres i un
d’addicional el dissabte al matí. Xocolates
Torras va arribar l’any passat a les dues
mil tones anuals de fabricació de xocolata
amb una facturació de prop de set milions i mig d’euros. Malgrat el context de
crisi econòmica, Recoder afirma que «els
últims cinc anys hem augmentat progressivament la facturació» i que aquest 2013
«tenim prevista una inversió d’un milió
d’euros en maquinària per poder incrementar la capacitat de producció».
Així, el director general de l’empresa explica que Xocolates Torras «no pateix»
especialment la crisi econòmica perquè
«els últims cinc anys hem aconseguit
augmentar la facturació anual» gràcies,
en gran part, a les exportacions. A més,
la indústria continua potenciant els seus
productes, sobretot la gamma de xocolata sense sucre, amb la presència a fires
internacionals. D’aquesta manera, el negoci familiar del Pla de l’Estany exposa
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les darreres novetats dels seus productes
al costat de les altres marques que també
són referència mundial.
La renovació constant
La trajectòria centenària de la fàbrica es
combina amb la introducció de la tecnologia punta en tots els àmbits. A part
de la inversió en maquinària, l’empresa
disposa de comptes propis a les xarxes socials (Facebook i Twitter) per potenciar
la interacció virtual amb els clients. En
aquest sentit, Xocolates Torras ha posat
en marxa des de fa un parell de mesos
una botiga en línia perquè els consumidors puguin comprar tot tipus de productes des de casa.
Aquest últim servei ofereix el repartiment
de la comanda a qualsevol país del continent europeu. Xavier Recoder assenyala
que el negoci pretén «arribar a tots els
clients d’Europa» i que, pocs dies després

d’estar operatiu, «ja vam rebre les primeres comandes des d’Anglaterra». Recoder
indica que un altre dels al·licients de la
botiga en línia és la possibilitat de comprar qualsevol tipus de xocolata de l’empresa, ja que mitjançant Internet «es posen a disposició la totalitat dels productes,
que no sempre es troben als supermercats
o a la resta de canals de distribució».

habituals de la marca que tenen interès a
conèixer les instal·lacions on s’elabora la
xocolata que consumeixen». I és que l’actual emplaçament de Xocolates Torras ha
esdevingut una icona per a totes aquelles
persones que, més enllà del Pla de l’Estany, han endolcit el dia amb un mos de
xocolata de la casa.

Ara bé, la incorporació de tecnologia no
ha suposat la desaparició d’alguns trets
arrelats al negoci familiar, com per exemple les visites guiades a la fàbrica de Xocolates Torras, que es mantenen de dilluns
a divendres, especialment per a grups
escolars. Una iniciativa que no només es
limita al sector educatiu sinó que s’ofereix
a tothom qui vulgui descobrir els espais
de la indústria. En aquest sentit, Recoder afirma que «també rebem les visites
de turistes, sobretot anglesos i francesos,
perquè en certs casos es tracta de clients

Nom: CHOCOLATES TORRAS, SA
Adreça: Carretera Girona-Banyoles, km 15
Població: 17844 Cornellà del Terri
Telèfon: 972 58 10 00
Activitat: Fabricació de tot tipus de xocolata, especialment sense sucre, i comercialització d’àmbit internacional
Treballadors: 38
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Les bombes d’ariet
a la comarca

REPORTATGE
Text / Fotografia: Carles Puncernau Ferrer

Les bombes d’ariet tècnicament caldria
anomenar-les bombes hidràuliques d’ariet. Corresponen a un tipus de bombes que
pugen aigua de cotes baixes a cotes més
altes, fins a uns 100 metres de desnivell.
Utilitzen un petit saltant d’aigua o una resclosa tot aprofitant l’energia que comporta
l’aigua en moviment i la que allibera quan
s’intenta aturar-lo bruscament.

principal avantatge és, com s’ha dit, que
no té cap cost de consum, a més de les poques avaries que presenta. Per aquest motiu va ser un element molt valorat en les
cases de pagès isolades que no disposaven
de corrent elèctric. El seu auge a la comarca va ser des de primers del segle XX fins
als anys setanta, quan van ser substituïdes
per les bombes anomenades centrífugues.

Quan això es produeix es provoca el que es
coneix com «cop d’ariet», que fa tremolar
tots els tubs, amb risc de trencar-los. És,
per exemple, el que sentim a casa nostra
quan tanquem de cop una aixeta per la
qual circula aigua a pressió. Comparati-

vament també és el mateix que succeeix
quan desconnectem l’endoll d’una màquina que està en funcionament i es produeix
una espurna en els borns de contacte. Això
és el que passa en el corrent elèctric, però
quan parlem d’un corrent d’aigua aquesta
forma de dissipar l’energia es transforma
en un cop d’ariet, en sí molt energètic, que
fa pujar l’aigua des d’un punt més baix a
un altre de més elevat, i sense cap mena de
consum elèctric.
Aquest tipus de bomba és molt senzilla
de construir, i molt ecològica, només requereix elements simples de fontaneria, i
és molt fàcil de muntar i instal·lar. El seu

En l’actualitat només n’existeix una en
marxa, que sigui coneguda. Es troba a
la llera del Revardit, entre els municipis
de Camós i Palol de Revardit, i alimenta
d’aigua a dos masos: can Martorell i can
Coll, que es troben pujant riu amunt. En
Ferran Baig, l’actual llogater de la finca,
ens explica que «s’alimenta d’una resclosa
mitjançant una conducció amb una bassa
d’amortiment intermèdia». De fet, amb
un desnivell d’alimentació d’uns 1,8 m és
capaç d’impulsar l’aigua fins a 13 m a can
Martorell a 2 l/min, i fins a 43 m a can Coll
a 0,6 l/min, i sense cap mena de despesa.
Només ocasionalment, cada certs anys, cal
fer algun manteniment tècnic a l’aparell o
descolgar-lo després d’una riuada.
En aquest tipus de bombes la quantitat
d’aigua que s’aprofita per pujar és al voltant del 2 al 5 % del total d’aigua que hi
circula, la resta torna a la llera d’on prové.
L’ariet del Revardit porta gravades les inicials «FV», corresponents a Francesc Valentí,
el ferrer de Sant Esteve de Llémena que va
estar fabricant aquests ginys fins al 1999 i
que, fins i tot, els havia patentat. Segur que
a la comarca o a les seves rodalies encara
podríem trobar algun dels dos models que
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L’únic ariet en funcionament de la comarca: el de can
Martorell, que es troba a la llera del Revardit, entre
els municipis de Camós i Palol de Revardit, i alimenta
d’aigua dos masos: can Martorell i can Coll.

El gorg Blau d’Ollers, amb el tub d’alimentació de
l’ariet de can Gimferrer d’Ollers visible a la part alta
del saltant.

fabricava. Els hereus d’aquest ferrer són els
únics que poden oferir actualment bombes d’aquest tipus en tota la província de
Girona, juntament amb en Josep Casasses,
fabricant artesà d’Osor.
Si algun lector està interessat a veure funcionar una bomba d’ariet, cal dir que a Tortellà
n’engeguen una per la fira de Quaresma com
a demostració de la feina que es feia abans.
A can Llobera d’Orfes, on viu en Lluís Llovera, també es feia servir un ariet per pujar
l’aigua que rajava d’una deu. La conduïen
fins a un rec, per guanyar un desnivell de
prop de 2 m, i així la pujaven fins a la casa,
a uns 20 m per sobre del nivell de la bomba. En Lluís ens explica que «el va muntar
el seu pare entre el 1910 i el 1920 i que va
estar operatiu fins al 1930, quan les deus es
van assecar». Continua dient que «al final
l’engegaven del balcó de casa estant, amb
un filferro». Finalment recorda que també
el van utilitzar a l’octubre del 1940 arran de
les inundacions. Encara el té guardat a casa
seva com si fos una part de la seva infantesa.
En Lluís Llovera ens va conduir a l’ariet de
can Gimferrer d’Ollers. Aquest segur que
havia de ser el més gran de tots, ja que era
capaç de pujar l’aigua a uns 100 m de desnivell i portar-la a 1.500 m de distància,
que és el tram que s’ha de recórrer entre
el gorg Blau i el mas. Aquest lloc, de gran
bellesa i frescor ple de falgueres i heures, té un saltant d’aigua, d’uns 4 metres
de desnivell, que es troba a la riera de la
Fontsanta, a tocar del rec de Ramirol. A
la seva part alta encara es pot veure la resta
d’un tub que servia per alimentar l’ariet.

Aquest, segons ens explica la Joaquima
Gimbernat, propietària del mas, «va funcionar entre 1960 i 1970». També s’hauria pogut agafar l’aigua del Ramirol, ben a
prop, que té un saltant de 15 metres, l’únic
problema és que aquest torrent no assegurava una continuïtat amb el cabal d’aigua
com feia el de la Fontsanta. Aquest, clarament, havia de ser el més potent de tots els
ariets trobats en aquesta recerca.
El quart ariet del qual hem obtingut informació ha estat un que hi va haver a Serinyà fins al 1970. Els vilatans en recorden el
soroll intermitent, però sense interrupció,
un cop cada segon, més o menys. Segons
ens explica en Joaquim Montcanut, antic

masover de can Mollet, aquest es trobava
dins del molí del mas, a tocar de la llera
del Serinyadell, i captava l’aigua que baixava conduïda per canals fets de travertí des
del passallís de més avall de les voltes d’en
Gasparic, a la zona del Parc de les Coves,
fins al dipòsit de can Ferrer de les Torres,
vencent un desnivell una mica superior als
20 m, o als 10 si només li calia arribar al
viver de la finca. En Joaquim comenta que
segurament ja estava en marxa abans de la
guerra i que, amb molta probabilitat, la
gent de can Genover el va instal·lar cap als
anys 1910-1920, fins que va ser substituït
per un motor nou de benzina, «comprat a
Figueres», recorda. En aquests dos darrers
casos no es conserva l’ariet.
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Un altre seria el de can Lleal, a Olives, a tocar de Sant Esteve de Guialbes. Es conserva com una joia però ara no està operatiu.
Va ser dels primers a posar-se en marxa, ja
que el va instal·lar l’avi de l’actual propietari, Joan Lleal, que ja té noranta anys. Per
tant, es va muntar abans del 1900. Pujava
l’aigua de la font d’Olives, amb un cabal
de 3 o 4 l/min, una alçada superior als 50
m i una llargada de tub d’uns 400 m. Ara
potser seria més difícil de fer-la arribar fins
al mas, perquè entremig passa la línia del
tren. Va estar operatiu fins passat el 1960.
Aquest ariet d’Olives va servir d’inspiració
a en Josep Fort Planaferrana, avi de l’actual
propietari del mas del mateix nom a Sant
Miquel de Campmajor, que en va instal·
lar un al Ritort, que passava a tocar del seu
molí, a uns 15 metres de desnivell per sota
de la finca. Parlem de començaments del
segle XX.
Un darrer cas, modern es podria dir, és el
de l’ariet construït per en Ramon Castillo,
alumne de l’INS Josep Brugulat, que l’any
2005 va fer el projecte «Ariete hidráulico
didáctico», en què descriu «la construcció
d’una bomba elevadora d’aigua, o ariet hidràulic, la característica del qual és el seu
baix cost operacional, ja que no consumeix
benzina, gas, electricitat, ni necessita cap
altre font d’energia a part del corrent d’aigua del riu o torrent on es col·loqui. A més
es tracta d’una bomba totalment respectuosa amb el medi ambient». A més, aquesta
bomba, que es troba a l’institut, està feta
parcialment amb material transparent per
poder veure com funcionen les diverses
parts mòbils quan està en marxa.
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Aquest tipus de bombes les va idear un
dels germans Montgolfier, concretament
en Joseph Michel, el 1796, i al llarg del
segle XIX es van popularitzar molt, però
amb l’electrificació i els motors barats van
quedar en un ús molt reduït i específic (era
freqüent utilitzar-lo en les masies aïllades).
Pel que fa al funcionament de l’ariet és bastant senzill. Tot seguint la il·lustració que
acompanya el text, el funcionament és el
següent: es carrega el sistema amb aigua del
tanc (A) i s’activa la vàlvula C per iniciar el
cicle de purga o descàrrega. La vàlvula de retenció D no deixa buidar el calderí E i, en
buidar-se per sota, torna a entrar aigua pel
tub B fins que la vàlvula C es torna a tancar
de cop per la pressió de l’aigua que entra.
Llavors es produeix el cop d’ariet que en fer
pujar la pressió en el cos de la bomba fa entrar l’aigua, vencent la vàlvula de retenció D,
cap al dipòsit E i la fa pujar pel tub F, causat
per la pressió de l’aire contingut en el calderí
E. Així, una part de l’aigua que ha entrat pel
tub B puja fins al dipòsit G i l’altra surt per
la vàlvula C i torna de nou a la llera. Cal
tenir present que el rendiment de la bomba
és proporcional al cabal d’alimentació: quan
més gran és, més cabal de descàrrega obtindrem, i també quan major és l’altura de la
impulsió més podrà pujar l’aigua.
També, cedit per l’escola Casa Nostra, hem
pogut llegir un document redactat en català i sense firmar datat aproximadament
del 1936 que es titula: Origen i formació de
l’Estany de Banyoles. En aquest document
s’inclou el projecte «Aprovechamientos
Hidráulicos», presentat per una empresa
de Sant Feliu de Guíxols representada pels

SISTEMA DE FUNCIONAMENT D’UN ARIET
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A: Font d’alimentació
B: Tub d’impulsió
C: Vàlvula de descàrrega
D: Vàlvula de retenció
E: Càmera d’aire

C

F: Tub de descàrrega
G: Dipòsit de descàrrega
H: Altura de descàrrega
h: Altura de càrrega
Font: Viquipèdia

Srs. Painí i Llasó, en el qual es fa un estudi,
el 1928, per ampliar la zona de rec des de
la zona de l’Estany fins a la Perpinyana, seguint el Matamors fins a trobar el Terri, exceptuant el turó de Miànigues, tot fent pujar aigua amb un sistema de tres ariets des
de l’Estany amb la construcció d’un sifó.
En l’actualitat aquest tipus de bombes tenen molt d’èxit a Sud-amèrica, en zones
agrícoles on encara no tenen subministrament elèctric. Normalment són fetes amb
materials reciclables comuns per un cost
que no arriba als 200 € ; per contra comprar-ne un de bo i fet aquí pot costar uns
1.500 € .

Campanya mediambiental
al mercat setmanal
de Banyoles

CONSELL COMARCAL
Text / Fotografia: COIET i Àrea de Medi Ambient

Punt informatiu de la recollida selectiva de residus al
mercat setmanal de Banyoles dut a terme per personal i usuaris del COIET.

manal de Banyoles, personal i usuaris del
Centre Ocupacional i Especial de Treball
(COIET), els quals informen als ciutadans i ciutadanes sobre els diferents serveis i horaris que gestiona l’Àrea de Medi
Ambient del Consell Comarcal (la deixalleria fixa i mòbil, la recollida de trastos
i la recollida de restes de poda i jardineria). També distribueixen tríptics informatius, aclareixen dubtes en relació amb
el contenidor on s’han de dipositar determinats residus –especialment, els envasos, que van al contenidor groc, i que
són els residus sobre els quals es generen
més incerteses–, recullen suggeriments
i necessitats dels ciutadans i reparteixen
cistells i bosses per facilitar la separació de la matèria orgànica. Així mateix,
i amb l’objectiu de facilitar la recollida
d’oli domèstic, es pot portar l’oli de cuina al punt d’informació, el qual es durà
posteriorment a la deixalleria per fer-ne
el reciclatge oportú.
En el decurs d’aquest 2013 les àrees de
Medi Ambient i del COIET del Consell
Comarcal estan portant a terme una nova
campanya per informar de la recollida selectiva de residus a la població del Pla de
l’Estany i sensibilitzar-la mitjançant un
punt informatiu al mercat setmanal de Banyoles, els dimecres.
Amb aquesta iniciativa es vol incrementar
la participació ciutadana en la separació i
tria selectiva dels residus de paper-cartró,
vidre, envasos i matèria orgànica que es
generen en l’activitat quotidiana, a més
d’aclarir dubtes que han generat altres
campanyes que darrerament han tingut

una forta repercussió mediàtica. Per això,
el lema de campanya és: «Separes?... No
hi ha excuses!»
L’any 2012, al Pla de l’Estany, es va recollir
selectivament el 38 % dels residus municipals generats a la comarca i ja fa vuit anys
que disminueix la generació de la fracció de
rebuig dels residus municipals. Tot això s’ha
aconseguit gràcies a la participació ciutadana
en la recollida selectiva de paper, vidre, envasos i, durant aquests últims anys, de la matèria orgànica i les restes de poda i jardineria.
La campanya d’aquest 2013 la porten a
terme, cada dimecres en el mercat set-

Per tot plegat, el valor de la campanya
d’enguany del Consell Comarcal és doble: per una banda hi ha tot l’aspecte
ambiental i per l’altra hi ha l’àmbit social, atès que el COIET té per objectiu
millorar la inserció social i laboral de les
persones amb discapacitat de la nostra
comarca. El fet d’estar presents setmanalment al mercat millora de manera significativa alguns aspectes d’autonomia personal dels usuaris atesos, com ara la relació
i comunicació amb persones que no són
del seu àmbit més proper, la iniciativa i
la participació en activitats comunitàries,
així com els coneixements concrets en temes ambientals.
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Nou projecte d’excavacions
a les coves del Reclau:
el cau del Roure

El setembre de 2012 s’inicià un nou projecte d’excavació al Parc de les Coves Prehistòriques de Serinyà: el del jaciment del
cau del Roure i de la Zona Externa.
Recordem que les coves del Reclau, ubicades
al Parc de les Coves Prehistòriques de Serinyà, són un dels conjunts prehistòrics més
importants de Catalunya, tant pel nombre
de jaciments com per la singularitat de la
seva seqüència arqueològica, i per això els
seus treballs han assolit un gran interès, ja
que l’indret va ser ocupat de forma gairebé
continuada pels grups humans des d’inicis
del paleolític mitjà fins a l’època històrica.
Antecedents
El cau del Roure està situat a la part alta
del vessant on s’obren les coves del Reclau
i és una cavitat de conducte vertical que no
arriba als 3 m de fondària, amb una superfície d’uns 3 m2. La primera intervenció
al cau del Roure la va dur a terme Josep
M. Corominas els mesos de novembre i
desembre de l’any 1973. Hi va realitzar un
sondeig de 2,40 m de profunditat i va dipositar els materials procedents d’aquesta
excavació al Museu Arqueològic Comarcal
de Banyoles.
Diversos autors (Jordi Barris, Gabriel Alcalde, Josep Tarrús, Assumpció Toledo, Bibiana Agustí) estudiaren aquests materials
en els anys posteriors. A partir d’aquests
estudis, conjuntament amb les observacions de Josep M. Corominas, es tenia el
següent coneixement abans d’iniciar-hi
la intervenció. L’estratigrafia arqueològica del jaciment constava, de dalt a baix,
d’aquestes unitats:
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REPORTATGE
Text: Julià Maroto, Ethel Allué, Florent Rivals,
Manuel Vaquero, directors del projecte
Fotografia: Jordi Mestre / IPHS

– Una primera unitat, amb materials medievals i romans, que apareixien remoguts
i barrejats.
– Una segona unitat, d’època calcolítica
(2200-1800 aC). Corresponia a un moment en què es va utilitzar la cavitat com
a lloc d’enterrament, com a sepulcre col·
lectiu. Contenia materials que constituïren aixovar funerari (ceràmica –alguna
de tipus campaniforme–, eines i nuclis de
sílex, eines d’os, peces d’ornamentació d’os
i de petxina...) i que estaven associats a les
restes humanes (a un mínim de sis individus: tres d’adults i tres d’infantils).
– Per últim, un nivell paleolític amb poc
diagnòstic, que interpretàvem que estava
poc excavat.
El nou projecte
En aquest context es va plantejar un nou
projecte de recerca, que sorgí d’una col·
laboració institucional entre la Universitat
de Girona i l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES).
Membres d’ambdós centres, i sotasignants
d’aquest article, en són els directors, però
a més compten amb un ampli equip interdisciplinari amb personal de diverses
institucions.
L’objectiu d’aquest projecte d’intervenció
arqueològica és determinar-ne la importància, l’interès científic i la significació
en el marc del conjunt arqueològic del
Reclau, ja que és un dels jaciments menys
coneguts.
La campanya de 2012
La campanya de 2012 es va dur a terme
bàsicament entre el 17 de setembre i el

Obertures del cau del Roure vistes des de l’interior
de la cova.

Treballs d’excavació i topografia a la Zona Externa.

5 d’octubre de 2012. Es varen realitzar
activitats de neteja, sondatges, topografia
i prospecció. Hi va participar un equip
d’un total de vint-i-tres persones, amb
investigadors i estudiants essencialment
de la Universitat de Girona i de l’IPHES
/ Universitat Rovira i Virgili. Aquesta
campanya va tenir un caràcter preliminar
i orientat a obtenir dades inicials sobre
el jaciment que permetessin planificar
els propers anys. La finalitat no era començar l’excavació pròpiament dita, sinó
identificar-ne els indrets més favorables
per dur-la a terme.
De moment, les dades que es van obtenir
són encoratjadores, però cal esperar en tot
cas el desenvolupament de la intervenció
dels propers anys.
Els treballs a l’interior del cau
El sondeig d’en Corominas estava parcialment cobert per una acumulació de
terra remenada d’uns 50 cm de potència,
caiguda dels talls estratigràfics i de l’exterior de la cova. Es procedí a retirar-la i
el sediment es garbellà amb aigua. Es recuperaren moltes restes esquelètiques, en
què predominaven les de conill (si bé la
seva procedència semblava molt diversa
i poc antròpica), així com algunes d’humans, xai, cabra, gos i guilla, entre altres.
També, una falange de cavall, que pel seu
aspecte i fossilització semblava paleolítica,
però que estava rodada. Igualment, restes
d’amfibis, rèptils, ocells i micromamífers.
La cultura material hi fou molt escassa.
Cal destacar un cargol marí perforat (tipus columbèlid), que devia ser un objecte
d’ornamentació.

Una vegada extret tot aquest sediment remenat, es va poder comprovar que les excavacions dels anys 70 havien arribat a la
base de la seqüència i que, per tant, no hi
havia nivells per excavar per sota del dipòsit documentat per Josep M. Corominas.
La roca del substrat va aflorar a tota la superfície del sondeig. Un cop netejat aquest
sondeig, l’observació dels talls indicava
que el testimoni conservat, d’uns 140 cm
de potència, era molt homogeni i que no
es distingien unitats estratigràfiques. Per
tot plegat es va concloure, en aquell moment, que no hi havia un nivell paleolític
a la base de la seqüència, i que els materials
paleolítics trobats havien caigut erosionats
des de l’exterior (estarien resedimentats).

La major part del reompliment semblava
correspondre al moment d’enterraments
calcolítics.
D’altra banda, també es va poder observar
que estrictament el cau del Roure és tancat
i de petites dimensions; és a dir, forma una
cavitat entera i totalment tancada per ella
mateixa, sense connexió externa. Es descartà així la possibilitat de correlació sedimentària amb dipòsits exteriors.
Els treballs a la Zona Externa
Més novetats va ocasionar la intervenció
a la zona exterior, situada a uns 10 m al
sud-est del cau del Roure, i que s’anomenà
Zona Externa. Enganxada al talús de tra-
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En primer terme, l’entrada al cau del Roure. Al fons,
els treballs a la Zona Externa.

vertí, orientada est-oest, es va delimitar un
sondatge que corresponia a un rectangle
de 8 m x 3 m, paral·lel al talús, i que puntualment s’eixamplava un metre segons la
disposició d’aquest front travertínic. Es va
iniciar l’excavació retirant la capa de terra
vegetal, l’humus (estrat 0), de poc espessor
en aquesta àrea. De seguida es va començar a aixecar la capa d’argila, de tipus terra
rossa, situada per sota (estrat 1).
En aquest estrat 1 es van distingir dos
trams: el superior, gairebé estèril, i l’inferior, amb restes de fauna i alguns altres
objectes, si bé sense estar in situ. Aquesta presència de fauna era significativa i es
tractava bàsicament de restes de grans mamífers, que per la seva fossilització i per
semblar d’espècies salvatges –com el gran
bòvid i el cavall–, suggerien que eren materials paleolítics. D’aquest estrat, la part
inferior del qual es garbellà amb aigua, es
recuperà un nombre important de restes
esquelètiques, alguns cargols continen-
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tals, unes poques restes d’indústria lítica
–entre les quals destacava un fragment de
lamineta retocada de sílex, un fragment
de basalt, una bona mostra de plaquetes
i còdols de gres, i alguns fragments ceràmics poc significatius (ceràmica a torn i
material constructiu)–, així com, anecdòticament, una bala de plom d’època moderna. Eren materials desplaçats tant del
substrat com de la superfície, i per tant
d’edats molt diverses.
Per sota de l’estrat 1, la presència d’una
argila concrecionada, enmig de blocs de
travertí, marcà l’inici de l’estrat 2. Una vegada identificat, se’n va resseguir el sostre
i es va deixar la superfície preparada per a
la campanya d’aquest 2013. També es van
recollir, per evitar-ne la pèrdua, algunes
restes de fauna que ja formaven part de
l’estrat 2.
En vista dels resultats obtinguts, es va concloure que hi ha un jaciment a l’exterior

del cau del Roure, la Zona Externa, amb
un dipòsit sedimentari que no té cap relació amb el que s’ha documentat a l’interior
de la cavitat. Aquest jaciment és, almenys
a la part superior de la seqüència, un jaciment a l’aire lliure. Els materials documentats en l’estrat superficial (estrat 1) i
en el sostre de la seqüència (estrat 2) indiquen la presència d’un registre important
de fauna paleolítica, format per restes de
cérvol, ur (el brau salvatge), cavall, hiena
i conill, si bé de moment no se sap si la
seva acumulació es deu a una acció dels
carnívors (en particular de la hiena), dels
humans o de tots dos.
Es pot dir, doncs, que els treballs portats
a terme al cau del Roure durant l’any
2012 han permès constatar la importància d’aquest jaciment en el conjunt de les
coves del Reclau. Per a la campanya del setembre de 2013, es procedirà a l’excavació
sistemàtica de l’estrat 2, que és de fet el
primer nivell arqueològic (o paleontològic) d’aquest sector. Pel que fa a l’interior
del cau del Roure, s’excavarà el testimoni
conservat, que presumiblement correspon
majoritàriament al moment d’enterrament
calcolític. La recuperació amb tècniques
modernes de les restes humanes i de l’aixovar i les ofrenes funeraris contribuiran a
un millor coneixement d’aquest moment,
a cavall entre el neolític i l’edat dels metalls, al Pla de l’Estany.

Servei d’atenció psicològica
a menors que han patit
situacions de violència
masclista a l’àmbit familiar
«Tenies ganes de venir?, i saps per què ets
aquí?, saps què és el que es fa quan es va
al psicòleg?, què és el que t’agradaria fer
en aquest espai?... Puc imaginar que has
viscut algunes situacions difícils i dures a
la teva família, que possiblement en moltes ocasions has tingut molta por i t’has
sentit indefens, sense entendre què era el
que estava passant a casa teva, ni què estava passant al teu voltant. Estic segura
que els teus pares t’estimen molt, i que són
bones persones, però has de saber que, de
vegades, les persones adultes no han tingut
la possibilitat d’aprendre bé com ser bons
pares o mares i, així, s’han comportat de
forma equivocada i dura amb els seus fills.
Amb molta valentia i intel·ligència has
desenvolupat estratègies i comportaments
que t’han permès sobreviure en els moments més difícils, però també sé que ara
aquestes mateixes estratègies t’estan causant molts problemes. Des d’aquí, junts,
podem aprendre noves formes d’afrontar
les dificultats i de relacionar-nos amb el
món, constructivament, amb menys patiments i més satisfacció.»
Aquestes primeres línies reflecteixen part
del primer contacte que des del servei
d’atenció psicològica a fills i filles de dones
víctimes de violència masclista es realitza
amb els i les menors. Ja no és desconegut el
dur impacte que produeixen en el cervell
en desenvolupament de l’infant els actes
violents que s’han patit, directament o indirectament, de manera crònica i repetida.
Així, s’anomena trauma a la resposta física
i emocional d’un nen davant la repetida
presència d’esdeveniments que amenacen
la seva integritat física o la d’alguna per-

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
Text: Maria Álvarez Reyes, psicòloga i psicoterapeuta
Servei d’Atenció Psicològica a Menors

sona significativament important per a
ell. Aquests esdeveniments sobrepassen els
recursos i capacitats que tenen els menors
per afrontar-los, i provoquen dolor, sentiments de terror, impotència i desregulació.
A llarg termini, l’impacte dels esdeveniments traumàtics acumulats per aquests
menors provoca greus conseqüències en
el seu desenvolupament, en l’àrea afectiva, cognitiva, conductual, física/sensorial i
moral, així com greus dificultats en el desenvolupament de la competència social i
de vinculació.
No és possible pensar, avui en dia, que un
menor exposat a un context de violència
familiar, per no ser-ne víctima directa, no
en patirà les conseqüències a curt i llarg
termini. Així, tal com assenyalen diversos
autors, «els efectes de traumatització en els
nens i nenes que testifiquen violència vers
les seves mares són equiparables i fins i tot
més nefastos que els efectes en els nens i
nenes que són maltractats pel perpetrador»
(Barudy, J., i Dantagnan, M.).
Amb l’objectiu de contribuir a reparar el
dany patit i les seves conseqüències, i amb
la finalitat de facilitar i potenciar les capacitats i recursos d’aquests nens i nenes víctimes de violència intrafamiliar, es treballa
des del servei d’atenció psicològica a fills
i filles de dones que han patit o pateixen
violència masclista de l’Àrea de Benestar
Social del Consell Comarcal del Pla de
l’Estany, oferint un tractament psicològic
especialitzat.

l’infant pot explorar el seu món interior,
elaborar el dolor que ha patit, aprendre
noves formes de vincular-se sanament amb
l’exterior i desenvolupar la resiliència secundària («capacitat de sobreposar-se a les
adversitats de la vida malgrat haver viscut
experiències de maltractaments en l’inici
de la seva infància», d’acord amb Cyrulnik, B., Barudy, J., i Dantagnan, M.).
La implicació i el treball en coordinació
amb la xarxa familiar, educativa i social
són indispensables, amb l’objectiu de potenciar la capacitat del menor a desenvolupar-se suficientment sa per projectar-se
en el futur com una persona no culpable,
digna i valuosa.

El que s’ofereix des del servei és un tractament psicoterapèutic, un espai segur on
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Al Pla de l’Estany
la terra va tremolar

REPORTATGE
Text: Joan Anton Abellan

«Hi va haver un temps en què l’home va deixar de lluitar entre si, i la pau retornà a la terra... però per pocs anys, perquè llavors succeí
que les forces de la natura s’aliaren contra ell,
i la mort i la destrucció tornaren a regnar.»

les tropes espanyoles de Felip IV. A causa
d’aquest bombardeig l’església, la torre, el
monestir i la Pia Almoina quedaren força
malparats. El 1657, es produí una nova invasió de les tropes franceses i, tot seguit, la
reconquesta a càrrec de les tropes espanyoles. El 1689, tornaren els francesos i Banyoles fou ocupada per les tropes de Lluís XIV.
El 1694, Banyoles va caure en mans del duc
de Noailles, mariscal de les tropes del rei
Lluís XIV, i la tropa va ocupar el monestir.

Aquest text, que molt bé podria correspondre a un passatge d’un llibre de literatura
èpica, resumeix molt bé el que va passar a la
nostra comarca, i per extensió a bona part
de Catalunya, a mitjan segle XV.
Si mirem enrere i fem un repàs, veurem que
al llarg de la història han estat moltes les
lluites que s’han dut a terme per les nostres
terres i que han comportat la destrucció. I, si
aquest resum està centrat només en Banyoles, no és perquè la comarca n’hagués quedat
exempta, sinó senzillament perquè, pel sol fet
de tenir-hi el monestir de Sant Esteve, en les
notícies històriques escrites hi és més present.
A finals del segle VIII els musulmans ja arrasaren les terres gironines. Mig segle més
tard, a partir del 924 i fins al 942, es pro-

duïren diferents incursions de les hordes
hongareses, que arrasaren diverses poblacions gironines, entre les quals Banyoles i
el seu monestir, del qual no va quedar res
dempeus, ja que l’església fou totalment
incendiada. Durant bona part del segle XI,
la major part dels nobles de les comarques
del Nord de Catalunya van emprendre una
ofensiva conjunta contra els monestirs i les
esglésies, en unes lluites en les quals evidentment no va quedar exempta la població civil. Al segle XIII, i en concret el 1285,
es va produir la invasió de l’exèrcit francès
de Carles de Valois, en el decurs de l’anomenada croada aragonesa, declarada pel
papa Martí IV contra el rei Pere el Gran. El
1462 començaren les anomenades guerres
remences, l’any següent la vila banyolina
fou ocupada pel comte de Pallars i, el 1467,
bombardejada al llarg de disset dies per Joan
de Calàbria, duc de Calàbria i Lorena, fins
que aconseguí que claudiqués. El 1653 els
francesos destruïren part de les muralles i
saquejaren el monestir. Dos anys després, la
vila fou bombardejada i reconquistada per

Tot aquest seguit d’incursions, que evidentment repercutiren en tota la comarca,
foren una constant al llarg del segle XVIII
i bona part del XIX: el 1708, Banyoles,
que havia donat suport a la causa de l’arxiduc austríac Carles III, enfront de Felip V,
tornà a ser saquejada per l’exèrcit del duc
de Noailles i, dos anys més tard, foren les
tropes de Felip V les que ocuparen la vila.
El 1711, el general alemany Wetzel ordenà
l’enderroc de les muralles i, dos anys després, novament fou ocupada, aquest cop
pels francesos, sota el comandament de
Carafa... Després van venir, encara dins el
segle XVIII, la Guerra Gran i, ja en el segle
XIX, la guerra del Francès i les carlinades.
Però, si bé totes aquestes destruccions foren
degudes a la mà de l’home, n’hi ha unes
altres en les quals, tal com he dit en començar, hem de buscar un altre culpable,
i aquest culpable és la mateixa natura. Fou
precisament en una època en què l’home es
dedicava a reconstruir un país que tot just
feia poc anys havia estat arrasat per la pesta
negra, que l’any 1348 es va emportar més
d’un terç de la població i va deixar els camps
sense mans que els llauressin i els monestirs
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A mitjan segle XV es va produir un terratrèmol que
va ensorrar el campanar i bona part de l’església i
el claustre del monestir de Sant Esteve de Banyoles.

totalment buits, com ara el de Sant Pere de
Roda, en què van morir vint-i-quatre monjos en cinc mesos, i el de Santa Coloma de
Matella, a prop de Torroella, on només va
quedar una monja. Aquest fet es va reproduir els anys 1362, conegut amb el nom
de la «mortaldat dels infants», i el 1371,
amb el de la «mortaldat dels mitjans», que
va provocar un èxode total de la població
perquè tampoc es podien pagar els deutes
contrets amb els senyors feudals. Doncs bé,
quan tot just s’havien recuperat dels estralls
de la pesta, l’any 1373 va arribar un primer avís que la natura hi tenia quelcom a
dir. Fou el 3 de març, quan es van percebre
una sèrie de sismes, amb epicentre entre
les comarques de l’Alta Ribagorça i la Vall
d’Aran, que van afectar llocs tan distants
com Perpinyà i Barcelona. A Barcelona va
caure el cloquer de Santa Maria del Mar i
es va esfondrar el dormidor del convent de
les germanes clarisses. Aquest sisme, que va
tenir una intensitat de VIII a l’escala MSK
–dels 12 graus màxims que té, i que correspondria a 9 en l’escala de Richter– va arribar, tal com diuen les cròniques, més enllà
de les fronteres de la Corona d’Aragó. Però
al Pla de l’Estany, a banda d’un ensurt, no
hi va provocar res més.

Segons comenta Àngel Vergés en el llibre Llegendes
del Pla de l’Estany sobre Can Morgat: «[...] La major
part de les terres d’aquest mas que tenien valor, que
es trobaven al costat de l’estany, fou submergida en
el dit estany arran dels grans terratrèmols que es van
succeir per voluntat de Déu en aquesta pàtria i molt
principalment a Catalunya [...].»

mol, és a dir, l’energia que allibera, mentre
que la de Richter en mesura la intensitat,
però no ens indica l’energia alliberada. És
a partir de VI en l’escala MSK que la gent
comença a sentir pànic i les edificacions comencen a esquerdar-se.
Després d’aquell primer ensurt, tot just 50
anys després, a finals del febrer del 1427,
a Girona es començaren a percebre noves
sacsejades. A partir d’aquí, un seguit de
sismes amb epicentre a Amer es van començar a succeir. El 2 i 3 de març amb
una intensitat de V i el 14 i 15 amb una
de VI, van fer que en diverses parts de la
diòcesi de Girona la gent deixés les seves
cases i anés a viure als camps: «Mas apres
en diverses jornades del dit mes de Març
hi son estats molt pus forts e terribles, en
tant que quax totes les gents havents grau
pahor quels edificis nos enderrocasen han
desemparades les cases de llurs habitacions
estan en tendes que han fetes per camps e
patis lluny de perill de alberchs e parets.»
Aquest seguit de sismes, que a la nostra co-

marca foren percebuts però que no causaren destrosses, van fer que el dia 15 de març
caigués una part dels merlets del campanar
de Santa Maria d’Amer, cosa que va provocar l’esfondrament de la nau de l’església.
El 19 de març, l’epicentre es va desplaçar
i es va situar entre Amer i Osor. Amb una
intensitat VIII, va provocar l’esfondrament
de totes les cases de la vall d’Osor. La seguiren altres sacsejades, però amb menys
intensitat, els dies 21 i 22. Ja entrats en el
mes d’abril, el dia 5, van viure una nova
experiència: «La gent de Besalú està prou
espantada perquè de manera incessant, gairebé cada dia, a la vila, parròquia i vegueria, es percebien grans terratrèmols.» El 22
i el 23, de nou a prop d’Amer, en concret
a Lloret Salvatge, es produïren nous moviments, d’entre VI-VII, que van fer que el
terra s’obrís i que en sortissin gasos tòxics,
la qual cosa va causar les primeres víctimes
mortals: «L’any 1427 sortiren boques de
foch en un lloc que diuhen Lloret Salvatje
prop de Cellera, e lensaben pudor, e morien ausells si volaven sobre dites boques, e

Recordem que la zona dels Pirineus és una
zona sensible a registrar terratrèmols, perquè es troba just a l’àrea de col·lisió de les
plaques tectòniques de l’Àfrica i Europa.
Des del segle XV s’han produït disset terratrèmols d’intensitat superior a 8 en l’escala
de Richter, i quatre, amb una de superior
a 9 (entre XI i XII a l’escala MSK). La diferència entre aquestes dues escales és que
la MSK mesura la magnitud d’un terratrè-
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D’acord amb la visita pastoral amb data 9 d’octubre
de 1432, l’església de Sant Esteve de Sords va ser
destruïda totalment pels terratrèmols que es produïren l’any 1428.

lensaben pedrés, e morien homes, e feren
molt altre malíos terratrémols, que enderrocaren montanyes e secaren lo ríu.»
El 15 de maig, amb una intensitat de VIII,
l’epicentre se situà entre Olot i la Vall d’en
Bas: «Enderrocà en dit Bisbat (Girona),
Olot, Castellfollit, Ridaura, Sta. Pau, lo
Mellol, e altres cases honrades, e tots els masos de Bas [...] en lo mercadal de Bas, moriren dita jornada en dit lloch de Olot 15
persones, [...] en los altres llochs moriren,
pero no tants, com a Olot.» El 4 de juny,
«durante todo el día y noche no cesaron los
temblores», però foren molt febles. El seguiren els dies 8, 12, 14 i 15, però aquest cop
amb epicentre a Caldes de Malavella.
Després, sembla que la resta de l’any les sacsejades van anar desapareixent. Quan a poc
a poc la gent anava oblidant el que havia
passat, a les vuit del matí del dia 2 de febrer del 1428 es va produir un nou sisme,
amb una rèplica mitja hora més tard que va

causar molts danys a tot Catalunya, amb un
balanç superior al miler de morts. Es va deixar sentir a llocs tan allunyats entre ells com
ara Avinyó, Albí, Tolosa de Llenguadoc i
Tortosa: «Torna fer tant gran terratrèmol
que torna enderrocar Castellfollit e Olot, e
tota la vall de Vianya, é la Real, é Camprodon, e Puigcerdà, e molt altre mal feu, que
no fas menció: moriren en Castellfollit vuitantasinch personas, a la Real nou persones,
a Camprodon sent persones, a Sant Joan sas
Badesas que enderrocà, moriren quaranta
persones entre dins e defora: a Puigcerdà
sent quaranta persones, a dejus Castellfollit
morí una gran dona ab buit persones.»
L’epicentre, que va estar situat a Camprodon i va tenir una intensitat de IX, es calcula que al Pla de l’Estany la va tenir d’entre
VII i VIII. Aquest fou el motiu pel qual el
monestir de Sant Esteve –probablement
en part derruït i en part debilitat per les
sacsejades de l’any anterior, «a causa del
terratrèmol que per llarg temps ha tingut

força en aquest territori»– no suportés una
nova sotragada. Es va ensorrar el campanar
i bona part de l’església i el claustre, i això
que, l’any abans, els jurats de Banyoles havien demanat permís per fer una romeria fins
a la capella del puig de Sant Martirià per
demanar l’alliberament dels terratrèmols.
No sabem amb exactitud quin d’aquests
sismes va afectar més les construccions de
la comarca, o si fou, com en el cas de Banyoles, una acumulació dels efectes dels
sismes continuats –ja que els informes corresponen a les visites pastorals efectuades a
la diòcesi de Girona a finals del 1432, quatre anys després que s’haguessin produït els
darrers. Per aquestes visites sabem que, a la
nostra comarca, les esglésies de Sant Vicenç
de Falgons, Sant Feliu de Ventatjol, Sant
Sadurní de Vilafreser, Santa Llogaia del
Terri, Sant Esteve de Sords i Sant Bartomeu
de Matamala van ser destruïdes totalment
pels terratrèmols, i també la de Santa Maria de Rocacorba, i que Sant Esteve de Vilademí, Sant Marçal de Quarantella, Santa
Maria d’Olives i Santa Maria de Vilamarí
van quedar o bé enderrocades en part o bé
greument afectades. També va quedar constància de l’enderroc de diversos masos de la
comarca, com can Llapard de Camós.
I encara quedava un darrer episodi, uns
anys més tard, el 25 de maig del 1448, que,
si bé va estar allunyat de la comarca –l’epicentre se situà a Granollers–, va provocar
un cert pànic en la població, que temia que
es tornessin a reproduir els fets de feia 20
anys. Però la natura es va calmar, i aleshores
li va agafar el relleu l’home, amb la guerra
dels Remences.
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Voluntariat per la llengua.
Compromís i convivència

SERVEI COMARCAL DE CATALÀ
Text: Xavier López, responsable del servei

En Lluís comença a ser un veterà del programa Voluntariat per la llengua. Primer
es trobava amb en Babucarr, que estava
assolint un bon nivell de català, gràcies
també a la possibilitat de practicar-lo, i
ara la seva parella lingüística és la Zorica,
una aprenenta originària de Bòsnia que té
molt d’interès a poder fixar els seus coneixements de llengua. La Margarete, però,
encara fa més anys que hi participa. És
brasilera i va començar com a aprenenta,
per complementar les classes de català. Ara
ha fet el salt, i actualment ella és la voluntària, com altres companys del seu curs,
de la parella lingüística que forma amb la
Cornelia. En fi, un grup de dones de Sant
Esteve de Guialbes es van interessar també
pel Voluntariat per la llengua perquè van
detectar el mateix interès entre els seus veïns vinguts de fora. Encapçalat per l’Antònia, el grup ja fa dies que es troba al local
social del poble.

cies, de coneixences, d’enriquiment mutu,
també a la nostra comarca. I de tot plegat
n’estem molt satisfets, però amb un sentiment de satisfacció que no tindria cap sentit sense la tasca de totes les persones aprenentes i voluntàries que hi han participat i
que és la prolongació de la seva satisfacció.
Es tracta d’un gest simbòlic (10 hores durant un mínim de 10 setmanes), però de
gran abast, perquè genera una dinàmica
positiva i permet a les persones nouvingudes poder incorporar la nostra llengua
a les activitats quotidianes, laborals i de
relació social que, en definitiva, tots compartim. Si voleu obtenir més informació
sobre el programa, podeu visitar el nostre
web (www.vxl.cat) i el bloc del Voluntariat
per la llengua a Girona (http://blocs.cpnl.
cat/vxlgirona/). Per participar-hi, us podeu
inscriure directament a través d’Internet,
o us podeu adreçar al Servei Comarcal de
Català del Pla de l’Estany.

Aquests són només tres exemples de participants del programa del Voluntariat
per la llengua. La proposta s’ha consolidat
els darrers anys, igual que la resta d’activitats que exigeixen un cert compromís i
la voluntat d’esmerçar una part del nostre
temps a donar un cop de mà en el nostre
entorn més immediat. Podria semblar una

petitesa, però al darrere hi ha una reflexió
sobre el nostre paper en la societat i, sobretot, un gest de servei, d’oferiment, que ens
honora i que, en el cas concret del nostre
voluntariat, posa en relleu la importància
que, com a ciutadans, donem a la idea de
benvinguda i d’acollida.
També hi ha, però, un component de propòsit d’esmena. Quantes vegades no ens
hem adreçat en castellà a alguna persona
a qui no coneixem, només perquè el seu
aspecte ens diu que possiblement prové
d’un altre indret del món? Ho fem amb
la millor intenció, però no l’estem ajudant
gaire. En certa manera, li estem escatimant
la possibilitat de practicar una llengua
que segurament tot just està començant
a aprendre, a escoltar a la tele, a sentir al
carrer; una llengua que, en definitiva, és el
vehicle de comunicació propi de la societat
que el rep i un dels mitjans més poderosos
que poden contribuir a la nostra convivència. Perquè no només hi ha avantatges en
una direcció: el Voluntariat per la llengua
proposa una experiència basada en la reciprocitat, ja que nosaltres també podem
aprendre molt d’aquestes persones.
El programa compleix ara deu anys. Ha
estat una dècada plena de bones experièn-

Servei Comarcal de Català del Pla de l’Estany
C. de Catalunya, 48
(Can Puig de la Bellacasa, 17820, Banyoles)
Tel.: 972 57 35 50
A/e: plaestany@cpnl.cat
Web: www.cpnl.cat/plaestany
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Rafel Marquina.
Dissenyador industrial

GENT DEL PLA DE L’ESTANY
Text: Marta Bosch Teixidor
Fotografia: Carlota Marquina

El matí del 18 d’abril vam compartir una llarga
conversa amb en Rafel Marquina. Va ser un plaer i
un privilegi enorme. L’entrevista que llegireu pretén
sintetitzar la xerrada i reflectir l’estat anímic i intel·
lectual d’en Rafel, aquell matí. De fet, és el que
l’havia definit gran part de la seva vida. Marquina
va morir un mes i mig després, la primera setmana
de juny.
D’acord amb la família i les persones que l’han
acompanyat fins l’últim moment, reproduïm el text
tal com havia estat concebut abans de la mort. És
l’única forma possible d’acostar-se, humilment
però amb honestedat, a una trajectòria polièdrica
i apassionant.

En Rafel Marquina té 91 anys i un munt de
projectes engegats. Parla amb alegria contagiosa
i no renuncia a cap plaer, ni professional ni vital. El sol de primavera que toca a la balconada
del mas Bardera, a Galliners, ho demostra. Li
agrada estar-s’hi mentre dóna voltes a l’essència
arquitectònica i museogràfica del projecte més
ambiciós que té entre mans: el primer museu
del disseny artesanal que hi haurà al món. I
serà al Pla de l’Estany, a Galliners mateix, en
un terreny enganxat al mas. Marquina ha estat
un dels grans dissenyadors industrials de Catalunya. Des dels anys 50, el seu nom ha quedat
inevitablement lligat als setrills antidegoteig,
un dels objectes més copiats de la història del
disseny. «Amb la revolució industrial, la gent es
va adonar que la indústria havia convertit la
producció en sinònim de lletjor. Les màquines
feien en deu minuts el que abans l’artesà feia en
setmanes.» Li encanta parlar de la història del
disseny, i teoritzar-hi. En parla amb vehemència, tenyida, en moments, d’una lleu altivesa:
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«Tot i que el disseny industrial neix com a arma
econòmica per treure’s de sobre la lletjor, s’equivoca qui digui que el disseny és estètica. No ho
és. És funcionalitat, lògica i practicitat.»
Fundador de l’Associació de Disseny Industrial
(ADI-FAD), professor, arquitecte i escultor, va
néixer a Madrid però es va instal·lar al Pla de
l’Estany l’any 1975. Assegura que hi va renéi-

xer. I des de llavors no se n’ha mogut ni ha parat
de viure-hi i d’intervenir-hi.
L’any passat li van concedir la Creu de Sant
Jordi. No se l’esperava. Però gaudeix del plaer
del reconeixement i de la conversa. On sigui.
També a la balconada del mas. S’hi està sempre que no hi bufa la tramuntana: «No la
suporto!», exclama, seriós.

El trull de mas Bardera, una peça de més de doscents anys que forma part del projecte de creació
d’un museu de disseny artesanal que portava entre
mans Rafel Marquina. (Fotografia: Josep Curto)

S’hi està bé al mas Bardera?
I tant! Quan vaig arribar-hi, era el mas
runa Bardera! Em van fer l’encàrrec de rehabilitar-lo i, per tant, era més fàcil ser-hi
a prop.
Hi ha uns quants projectes en marxa
aquí.
Sí, de forma imminent inaugurarem la visita al trull que hi ha al mas, que té més de
dos-cents anys i que servirà perquè la gent
vegi com s’ha fet, tradicionalment, l’oli.
Per altra banda, des de fa sis mesos, estem
iniciant un projecte que donarà vida a un
museu de disseny artesanal. Serà una novetat mundial ja que hi ha molts museus de
l’artesania i museus del disseny industrial
però, probablement, aquest serà el primer
museu del disseny artesanal del món!

cindir de l’artesà amb el disseny artesanal?
No padre! Sempre hi ha un manetes que
soluciona qualsevol tipus de problema. Ja
tenim una peça que ho demostra: el trull.
No només deixarem que el mirin sinó que
també explicarem com funciona i per què
l’oli es fa així.
Els seus setrills són disseny artesanal o
disseny industrial?
Vostè ha posat el dit a la llaga amb un
tema que em persegueix des de fa cinquanta anys! Els meus setrills són tan
artesanals com un porró! Però alguns ho
amaguen tan bé que no es nota. Només
hi ha una peça que l’ha de fer el disseny

industrial, que és el tub de pyrex, que, per
altra banda, és l’element bàsic perquè el
setrill no degoti.
Quins productes hi haurà en aquest museu del disseny artesanal?
No vull revelar-ho tot ni donar massa detalls, però ara mateix estic fent la llista de
productes i, de moment, és llarga. Hi haurà des d’agulles d’estendre roba, que són
100 % artesanals, fins a porrons, escombres de bruc o estris de cuina antics.
Sempre diu que el disseny no és estètica.
Què és doncs?
Molta gent em diu que els meus setrills són

Com serà?
La primera peça del museu serà, precisament, el trull. És una peça extraordinària i és disseny artesanal. De fet, se’n pot
considerar qualsevol objecte que funcioni
d’una manera o una altra, amb qualsevol
tipus d’energia i que funcioni per a alguna
cosa. El museu serà en un edifici de nova
construcció que farem a tres metres del
trull. Ara mateix l’estic dissenyant. Serà
un edifici antitramuntana ja que aquí hi
bufa molt.
Què és el disseny artesanal?
Al món occidental hi ha dos o tres grans
museus de disseny industrial però què
passa amb el disseny artesanal? Existeix?
O existeix només un artesà que fa amb les
mans una determinada peça? Es pot pres-
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«Hi ha objectes que acceptem com a gran
disseny perquè ens agraden estèticament,
que no ho són en absolut!»

bonics i jo responc que a mi això no m’importa, el que m’importa és que no taquen!
Una de les frases que sempre repeteixo és
que, des del meu punt de vista, no hi ha
cap disseny dolent, el que passa és que si
no funciona bé no és disseny. La indústria
dels Estats Units diu que el que és lleig no
es ven, i deu ser veritat, però això no vol
dir que hi hagi coses que acceptem com a
gran disseny perquè ens agraden estèticament que no ho són en absolut! L’empresari no es pot convertir en el cap del tribunal
que decideix sobre un objecte.

Jo sé que sóc polèmic perquè tinc la meva
opinió molt clara. Alguns poden pensar
que estic una mica sonat i també deuen
tenir raó. Ara bé, crec que no es pot dir
davant d’un estudiant que una cadira es
ven perquè és maca. Si volen que m’ho
diguin a mi, però no a les persones que
s’estan formant!
La indústria sempre ho té clar, això?
Treballem per a la indústria, és obvi, i
ella mana i, per tant, ella vol produir
quelcom que es vengui. I això, en principi, ho dóna l’aspecte. Però no n’hi ha
prou que una cosa sigui maca. El consumidor es pot deixar arrossegar perquè
la cadira és bonica però no sap el mal
que fa poc temps després de seure-hi! El
disseny el que diu és que si faig cadires lletges és perquè la línia del cos és
lletja. Aquest és el fet diferencial! Qui
és el meu client? El públic i no pas els
accionistes!
Sempre que algú em diu que pretén fer
una cosa maca jo li responc que s’equivoca. Un got no ha de ser bonic sinó que
ha de servir per beure tranquil·lament, en
qualsevol postura. Jo ara estic malalt i, a
vegades, he de beure al llit. Doncs jo sé,
com sap molta gent, que a hores d’ara encara falta un got per beure amb dignitat
quan una persona està estirada.
Alguna vegada ha sentit que la indústria
li ha tallat les ales?
Alguna vegada no, quasi sempre! El 80 %
de les vegades no he pogut fer el que volia.
El millor producte que he fet, per exemple, no s’ha comercialitzat mai.
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Quin?
Fa quatre o cinc anys vaig dissenyar un
foc a terra amb la filosofia IKEA: te’l podies endur a casa amb una caixa que cap
al cotxe. Mai els he enviat el projecte perquè a vegades el temps se me’n va, però
sí que el vaig presentar a un fabricant de
llars, que va trobar que la idea era massa
cara. IKEA és l’empresa que està més lligada al disseny industrial. No tenen els
productes més bons ni els més macos però
són els que més s’apropen al concepte de
disseny industrial, el mateix disseny de la
botiga ho és. No te’n pots anar sense haver vist l’últim mocador que t’ofereixen!
Té altres frustracions, a banda d’aquesta llar de foc no comercialitzada?
Que alguns dissenys no s’hagin comercialitzat per a mi no és una frustració, potser és que, simplement, m’he equivocat
a l’hora de donar-los a conèixer. Faig la
reflexió de pensar que els altres no van en
la meva direcció o que sí que hi van però
a una altra velocitat: o bé m’han sobrepassat o encara no han arribat on jo sóc. No
és maco que digui això però mai no penso
que sigui culpa meva. Ho veig així!
Fa dos anys vaig fer un catàleg de vint
làmpades per a una empresa del sector.
Eren dissenys moderns i, en una fira a València, me les van posar al costat de llums
clàssics. A més, vaig conèixer el cap de
vendes i resulta que no creia en aquelles
làmpades. Jo no entenc de vendes però
era obvi que, amb aquell home, les làmpades no tindrien sortida! No crec que el
disseny fracassés sinó que potser s’havia
de canviar la cadena de venedors.

el conseller de Cultura, en Ferran Mascarell, per comunicar-m’ho i li vaig respondre amb una riota. Des d’aquell dia es
deu pensar que estic sonat! Ni tan sols ho
deia a ningú ja que no em semblava possible. Quan vaig veure que sí, que era real,
me’n vaig sentir molt orgullós. I encara
ara me’n sento. Només me la poso els dies
especials, però. Tot i això, fa molts anys
que no vaig al sastre i que porto vestits
comprats que no estan fets a mida i no
n’hi ha cap que tingui el forat per poder
dur-la tranquil·lament!

Dissenyador reconegut, arquitecte i escultor. Quina d’aquestes facetes l’ha fet
més feliç?
La meva màxima és molt simple: sempre
amb allò amb què treballo és el més important. Res més.
Als anys 60 vostè s’involucra en els inicis de l’Associació de Disseny Industrial
(ADI). Quina importància té l’entitat en
aquell moment?
La situació econòmica i social del segle
XXI és tràgica però als que hem viscut la
postguerra no ens ho sembla tant! Llavors
hi havia molta falta d’informació. Hi havia arquitectes com ara l’Oriol Bohigas o
en Josep Antoni Coderch que, una vegada al mes, anaven a Perpinyà per portar
revistes d’arquitectura tècnica. Aquí no hi
havia ni una punyetera revista!
També llavors, Antoni de Moragas i Gallissà [el primer president del Foment de
les Arts i el Disseny –FAD–] va ser dels
pioners a l’hora de fer cases sense promotor. Ell mateix ho era: reunia amics
i els demanava diners i, així, feia cases
modernes. Jo havia arribat a anar a Sòria
amb ell perquè volia subministradors de
portes que no les fessin amb motllures
i només en vam trobar allà, que era el
centre espanyol de la fusteria. Però llavors volia posar-hi una espiera petita, i
tampoc en trobàvem,ja que totes eren
d’aquelles tan grans!
En aquest context, en Moragas va fer
venir de Suècia i Itàlia un parell d’arquitectes que ens van fer una conferència. A
partir d’aquí ens vam organitzar i esperà-

vem crear una societat, però en el context
franquista era difícil. Un dia, però, vam
decidir lligar-nos al FAD, una entitat que
tot i que estava fundada de feia més de 20
anys no funcionava gaire. Vam passar de
ser ADI a ser ADI-FAD i vam agafar la
presidència i les regnes de l’organització.
Què el porta al Pla de l’Estany, l’any
1975?
Quan la gent em pregunta quan he nascut jo els dic que ho he fet dues vegades.
Una, l’any 1921, i l’altra, l’any 1975,
quan vaig arribar a Serinyà. Buscava una
casa per Girona i la vaig trobar allà, quan
no hi vivien més de trenta famílies.

Té molts projectes engegats. Té temps
per a tots?
La prioritat és el museu del disseny artesanal. Vull deixar-lo embastat i només em
sap greu pensar que, probablement, no el
veuré acabat. També tinc ganes d’enllestir un llibre que he fet sobre el disseny
a la llar però que el tinc encallat per les
fotografies. Vull concentrar-me en el que
crec que podré acabar. El vessant artístic,
per exemple, com a escultor, el deixo de
banda. De fet, algú ja m’ha dit alguna vegada que me n’oblidi, que no és el meu
àmbit... A vegades, hi ha gent que t’ho
deixa anar! (riu.)

L’any passat li van donar la Creu de Sant
Jordi, n’està orgullós?
D’entrada no m’ho creia. Em va telefonar
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Andoni Canela Urízar:
una profunda mirada cap
a la naturalesa i les persones

ARTISTES AMB EMPREMTA A LA COMARCA
Text: Joan Ventura Planella, articulista
Fotografia: Fons Estudi Andoni Canela

Andoni Canela és un fotògraf que fa sis
anys que viu a Banyoles. Destaca pels
seus reportatges sobre el medi ambient i
la naturalesa. Darrere d’una persona aparentment discreta, sorgeix un personatge
apassionat per la natura i la fotografia, la
seva professió. Canela transforma, a través de la càmera, els regals de la naturalesa i els converteix en art. Les seves fotos
han aparegut en diferents llibres i mitjans
de tot l’Estat i l’estranger.

David Seymour, Gerda Taro, Tina Modotti, Man Ray, William Klein, Helmut
Newton, Agustí Centelles, Francesc Català, Xavier Miserachs, Rafael Vilarrubias,
Josef Koudelka, John Baldessari, Hiroshi
Sugimoto, Jeff Wall, Bernd i Hilla Becher,
Martin Parr, Andreas Gursky, Nobuyoshi Araki, Sophie Calle, Nan Goldin,
Raymond Depardon, Paul Hansen, Manu
Brabo... i Tino Soriano i Andoni Canela,
tots ells artistes, són material per a l’arqueologia de les futures generacions.
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Va néixer a Tudela, Navarra, l’any 1969,
i es llicencià en periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona. Poc
després, va obtenir la graduació en fotografia al London College of Printing
(Regne Unit).
Una fotografia ben feta en el moment
oportú es pot convertir en art i en un retall de la vida diària. Les instantànies de
llegendaris de la càmera com ara CartierBresson, Robert Capa, George Rodger,

Una fotografia del llibre Looking for fochas, un recull
d’experiències a la natura, principalment des de l’entorn de l’estany de Banyoles.

Andoni Canela.

Canela i Soriano són vells amics que, quan
poden, es retroben i intercanvien les seves
experiències. Precisament va ser aquest últim qui va fer esment, amb elogis, de la
figura de l’artista navarrès de naixement i
ara també banyolí per mèrits assolits. Soriano, durant l’última entrevista per a la revista, va posar èmfasi en la seva experiència
internacional i la seva vàlua professional i
artística.

polar, Eclipsi de lluna, Erupció, Volcànica, Riu Noguera Pallaresa, Escull coral·lí,
Onades trencant en la costa, Bassa glaçada,
Icebergs, Dunes i deserts... Cada imatge és
calculada en la distància, la llum i l’oportunitat única. Les més de 130 fotografies
que hi apareixen mereixen el qualificatiu
de joies d’art.

Les fotografies de Canela sovint apareixen
en mitjans de comunicació de prestigi,
com ara El País, La Vanguardia, BBC Wildlife, Sunday Times i National Geographic.
La passió per la naturalesa
Andoni Canela és un apassionat de la naturalesa. Malgrat les seves inquietuds, té la
paciència per esperar llargues hores en plena natura per esperar que succeeixi quelcom, quelcom d’interès per transmetre a
la resta del món. Canela considera que la
bellesa d’algunes de les imatges de la natura són tant per gaudir-ne com també per
preservar-les de l’especulació. És un defensor a ultrança de la conservació del medi
natural, en el sentit més bàsic: si trenquem
la cadena, no només destruïm una part
important del patrimoni natural sinó que
ens desviem cap a una deriva irreversible i
posem en perill la continuïtat de la mateixa existència humana.
Ha fotografiat selves tropicals, deserts,
volcans, glaceres, mars i muntanyes d’arreu del món. Els seus objectius han captat
espècies de la fauna ibèrica com ara l’ós, el
llop, el linx, l’àguila imperial. L’any 2009
va obtenir un premi, el Godó de Fotope-

riodisme, per un treball realitzat sobre el
llop ibèric. També ha realitzat altres projectes en relació amb la fauna amenaçada,
com per exemple l’ós panda a la Xina, el
tigre de Bengala i el seu hàbitat a l’Índia,
l’ós polar a l’Àrtic i la balena grisa de la
baixa Califòrnia.
Al seu llibre titulat Aether (2008), hi ha una
mostra fotogràfica de cels, mars, muntanyes
i volcans, vistos des d’una perspectiva única.
Cada imatge és un petit retall d’història en
un instant pràcticament irrepetible. Canela
afirma que tot el que encara tenim de la natura hem de fer un esforç per conservar-ho,
i que la fotografia és una via més per frenar
els moviments especulatius, com també és
una altra forma de donar continuïtat a una
cosa que podria desaparèixer.
En el llibre esmentat hi ha diverses fotografies: Aurora boreal, Via Làctia, Estrella

D’altra banda, el seu últim llibre Looking
for Fochas (amb el subtítol «Observant la
natura amb el meu fill») és un recull d’experiències a la natura, principalment des
de l’entorn de l’estany de Banyoles, amb la
complicitat del seu fill Unai, que en l’actualitat té nou anys. Canela, en companyia
del seu fill, continua la seva línia de vigilant de la natura, però, en aquesta ocasió,
principalment des de la proximitat de la
vida quotidiana, entre la ciutat i l’Estany.
Alguns dels seus reportatges, exposicions i premis
Andoni Canela, en qualitat d’artista reconegut, és jove. Podríem dir que ha superat lleugerament la barrera dels 40 anys.
Ha estat reconegut a través de diferents
premis i ha realitzat una quantitat important de reportatges i exposicions.
Pel que fa als reportatges ha treballat
principalment per a National Geographic
i Magazine de La Vanguardia: Baobabs i
Raices de África (2004); Pirineos en invierno, Costa Rica en el bosque nubloso i Costa
Rica en las tierras bajas (2005); La especie
acorralada (el lince ibérico) (2006); Tras
la huella del oso pardo (2007); Svaalbard,
rumbo a los hielos i Las islas de los mitos,
(islas Marquesas) (2008); Osos en busca del
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Nens jugant a futbol, a Tanzània.

hielo (2009); Ojos salvajes, fotografiando la
fauna ibérica, Carroñeros ibéricos i La lista
de los fiordos (Vancouver) (2011), i Ruge,
Strómboli i Pandas, tesoros entre los bambús
(2012).
Pel que fa a les exposicions ha fet: Ether,
la esencia de los cuatro elementos (2007);
Mar de mares (2008, conjuntament amb la
pintora Assumpció Mateu); La mirada salvaje, El lince ibérico i Los cuatro elementos
(2010), i Flaixos (2011).
L’any 1995 va ser finalista del premi Fotopress per un reportatge sobre els incendis a
Catalunya durant l’estiu del 1994. D’altra

banda, el 1998 va rebre el premi de Barcelona Promoció per un reportatge de la ciutat publicat al magazín del diari La Vanguardia. El 2009 va obtenir el Premi Godó
de Fotoperiodisme per un reportatge sobre
el llop ibèric publicat també al Magazine.
El paisatge i les persones, amb Planeta
Fútbol
Andoni Canela és autor de diversos llibres:
- Catalunya una mirada (textos de Maritxell Margarit). Edicions PAU (1998).
- Planeta fútbol (text de Rodolfo Chisleeanschi). Editorial Blume (2003).
- Èter, l’essència dels quatre elements (textos de Meritxell Margarit, Sergio Rosi i

Fernando Urízar). Editorial Mediterrània
(2007).
- Un viatge somiat (texto de Xavier Moret).
Biplano (2008).
- L’ós cantàbric (text de Fundación Oso
Pardo). Caja Madrid / FOP (2008).
- La mirada salvatge. Trobades amb la fauna ibèrica (text d’Andoni Canela i Eva van
der Berg). Editorial Blume (2009).
- Parcs naturals pas a pas. Xarxa de parcs
naturals de la Diputació de Barcelona (Text
Xavier Moret). Diputació de Barcelona
(2011).
- El águila imperial ibérica. Fundació
BBVA i Fundació Amics Àguila imperial
(2012).
- Looking for Fochas. Editorial PAU. Education (2013).
Va participar també, l’any 2010, en el llibre La huella de Félix (text d’Odile Rodríguez de la Fuente) de l’editorial Grijalbo.
En el llibre Planeta fútbol, les imatges
parlen i expressen sentiments més enllà
de les ideologies, la riquesa i la pobresa.
És un conglomerat de paisatges excepcionals amb les persones, moltes de les quals
són captades des de la humilitat i, fins i
tot, la precarietat, amb un denominador
comú: el futbol. Boniques instantànies
d’espais naturals, en llocs quasi desèrtics,
on, en canvi, apareix una porteria de futbol, una combinació de persones amb
la pilota i els respectius paisatges. En un
d’aquests paisatges insòlits de Sòria, apareixen uns camps de conreu; al fons, uns
turonets amb una petita edificació blanca
i una porteria de futbol. Així comença la
frase del llibre: «Soria – Espanya. Antonio
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Fotografia dels camps de Sòria, del llibre Planeta fútbol.

Machado escribió en su dia: “Campos de
Soria, / tardes tranquilas, montes de violeta, / alamedas del río, verde sueño / del
sueño gris y de la parda tierra Hoy tal vez,
debería incluir los tres postes blancos que
enmarcan el paisaje.”»
Una fotografia... i un fotògraf per a la història
No fa gaire temps, el diari El País publicava unes imatges sobre la Guerra Civil
espanyola. S’hi podien observar imatges
inèdites i claus per a la història de soldats
i milicians al front d’Aragó en l’intent de
frenar les tropes colpistes. Se’n desconeix
amb exactitud l’autor, però, pel que se’n
desprèn, podria ser obra d’Andreu Puig
Ferran, fotògraf mort el 1982 i que, per
aquelles dates, va estar al front. Poc després
es va exiliar amb el seu arxiu, i va deixar un
rellevant llegat artístic i històric.
D’altra banda, enguany el premi Worldpress Photo ha estat per a Paul Hansen,
amb una fotografia d’unes persones
amb alguns cadàvers, envoltats amb un
mantell blanc, de nens petits, morts
per l’agressió israeliana de Gaza. És una
imatge tràgica plena de pena, dolor, ràbia i impotència, i, no obstant això, la
imatge desprèn una bellesa dins la tragèdia, alhora, per l’enfocament, la llum,
els colors i l’oportunitat en un marc de
denúncia contra una agressió inacceptable i desproporcionada. La instantània
de Hansen explica la història real, sense matisos. La literatura, les paraules, els
escrits poden tenir diferents interpretacions, però la fotografia no, és simplement
allò que veiem. En aquest cas són morts

innocents i, fins i tot, ho podríem definir
com a crims d’Estat.
Andoni Canela és un personatge aparentment discret i tranquil a qui li costa aguantar la mirada. Això no obstant, quan agafa
la càmera fotogràfica sí que mira fixament
els objectes, el paisatge i els ulls de les persones, i es converteix puntualment en un
personatge «impulsiu», des del seu tarannà
de calma habitual. És una mena d’impulsivitat artística i professional, d’inquietud i
constància per captar idees, persones, paisatges, animals... Les fotos són un últim
intent de mostrar el que encara ens queda al planeta i no ens podem permetre el

luxe de perdre... Ens queda aquesta part
genuïna, natural de la vida, la naturalesa
i les persones; si no la preservem contra
l’especulació no tenim present ni futur.
Aquestes són les belles imatges de l’artista
de Banyoles Andoni Canela, les que ens
ensenyen la realitat quotidiana. Són les
instantànies històriques d’un fotògraf per
a la història.
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Antigues guixeres
al Pla de l’Estany

Els pobles que formen part del que denominem zona lacustre –aquest espai geogràfic
que té particularitats d’ordre natural molt
rellevants–, tenen, des del punt de vista geològic, sòls amb grans continguts de guix
formats des de fa milions d’anys. Justament
en els darrers anys hem vist que la majoria
d’enfonsaments de terrenys que han tingut
lloc a la comarca (especialment a la zona
de Sant Miquel de Campmajor i Porqueres, amb la formació de petits estanyols)
han estat deguts al fet que els guixos que
contenien en el subsòl (que són materials
permeables) s’han dissolt i han originat els
estanyols. No és res d’estrany, doncs, que el
topònim relacionat amb el guix sigui present i hagi perviscut en diversos llocs de la
geografia del Pla de l’Estany, principalment
a Sant Miquel de Campmajor, amb la font
dels Guixos, el reixort dels Guixos, el pont
de Guixeres o el collet de Guixeres, i l’estanyol de la Guixera, a Usall, Porqueres. Tot
i que amb els anys se n’ha anat perdent el
rastre, en aquest mateix indret també existí
la casa coneguda per la Guixera.
L’afluència d’aquest material, el guix, ha
estat la raó per la qual en alguns llocs del
Pla de l’Estany s’han desenvolupat, en diferents èpoques, explotacions per treballar
la pedra de guix. Hem conegut alguns
exemples de guixeres, un fet que mostra
l’interès dels homes per saber aprofitar i
transformar el que la naturalesa ens proporciona. Recordem que el guix s’ha utilitzat des de molt antic com a morter per
unir pedres o maons.
Aquestes explotacions serviren per donar treball a diverses famílies, i avui són
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pràcticament inexistents, algunes ja han
desaparegut i d’altres estan esquerdades i
amagades enmig de les bardisses del bosc.
SERINYÀ
La guixera de Ca l’Illa
Les explotacions de guix de Ca l’Illa vénen de molt antic. En Xavi Illa Coromina ens ha facilitat la referència que l’11
d’octubre de 1746 Joan Illa Bonavia va
escriure: «Tinc arrendat un forn de guix
a Joan Quintana, guixater, per 7 lliures
barceloneses». D’altra banda, a través de
l’Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany, hem
pogut consultar els antecedents de l’activitat d’aquesta guixera des de finals del segle
XIX. En la matrícula industrial de l’Ajun-
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Text / Fotografia: Miquel Rustullet Noguer

tament de Serinyà del 1891, consta que
el propietari «Juan Illa muele 8 meses al
año». En el mateix any hi figura «José Juanola amb un horno de yeso». El 1893 apareix un altre empresari: «Eduardo Noguer
amb un horno de yeso continuo». Els anys
posteriors apareixen altres noms entorn
de l’activitat de l’explotació de guix, com
Domingo Juanola Xifra, que l’octubre de
1899 en formalitzà l’alta. L’abril de 1920,
Vicente Illa Genover es donà també d’alta
per un «horno de yeso intermitente». El
26 de novembre de 1923 l’alta va ser pel
«molino para moler yeso». El 1933 va ser
José Juanola Almar qui exercí l’activitat en
el «caserío Illa». Sembla que els anys de la
guerra el funcionament de la fàbrica de
guix continuà de manera activa. En el mateix llibre de matrícula industrial es deixa

En Joan Angelats, amb el seu fill, al costat del camió
carregat de sacs de guix, provinents de la guixera Yesos
Illa, de Serinyà. (Procedència: Joan Angelats Vilarnau)

constància dels imports fiscals que Vicenç
Illa Genover pagà a l’Ajuntament de Serinyà: l’any 1945 foren de 396,75 pessetes;
el 1956, de 719,62 pessetes, i el 1966, Josep Illa Claparols pagà 1.536 pessetes.1
Hem tingut la sort de poder comptar amb
la companyia i testimoni d’en Pere Coll
Llandrich (1932), que va començar a treballar-hi el desembre de 1958 i va ser-hi
fins que es va tancar la guixera, el 1976.
La pedrera i el forn
A l’altra banda del riu Ser, quasi davant de
ca l’Illa, enfilada enmig del bosc, trobem
l’antiga pedrera de guix. Mitjançant barrinades, es produïa una explosió que aconseguia fer caure els trossos de pedra de guix.
Els diferents especialistes en la col·locació
de les barrinades van ser en Joaquim Vidal Bartrina i, anys més tard, en Francisco
Abulí, que amb una barrina de ferro realitzava un forat per col·locar el cartutx
de dinamita, un sistema, certament, que
requeria habilitats i que no estava exempt
de risc. Un cop es desprenia la pedra l’acabaven d’estellar amb el mall, per fer-la més
petita i dur-la al forn per coure-la. Anys
més tard feren servir una matxacadora per
desfer la pedra de guix abans d’entrar al
forn. El forn nou era d’una gran capacitat,
potser d’uns 12 m de fondària, i estava situat a poca distància de la pedrera, per fer
fàcil el transport de la pedra. Es feia servir
la llenya com a combustible, de manera
que durant anys hi va haver una colla de
set picadors al bosc. En Joan Rubirola Canalies, exmasover de ca l’Illa, explica que
eren homes que feien una feina molt dura,
ja que picaven amb la destral cada dia. Du-

En Pere Coll remenant pedra de guix com la que havia
treballat als anys seixanta del segle anterior.

rant uns anys van fer servir les feixines de
pi, però després en Joan Rubirola mateix
transportava un remolc de tres tones d’alzina, amb un tractor petit que li permetia
arribar fins al forn. El forn estava construït
amb maons i formigó. El foc s’hi introduïa
per la part de baix; en canvi la càrrega dels
trossos de pedra es feia per la banda de dalt.
Una cuita durava unes deu hores. Un cop
cuit es transportava a la part de baix, a la
casa del molí, per acabar de moldre’l i ferlo ben fi. Per facilitar el trasllat de la pedra
de guix cuita fins al molí es van enginyar el
sistema d’una vagoneta, la qual mitjançant
un cable i corrioles arribaven des del forn

de dalt fins al molí, a través d’un desnivell d’uns trenta metres, per sobre el Ser.
A començament dels anys setanta es deixà
d’utilitzar el forn de dalt i se’n construí un
de més modern al costat del molí, que era
rotatiu i s’alimentava amb fuel.
El molí i l’ensacat
El molí de triturar funcionava amb força
hidràulica, que provenia de l’aigua del Ser,
i fins i tot durant una època també va donar
llum a les cases de la masoveria, ca l’Aulina
i can Peret, i a la mateixa casa de ca l’Illa.
La funció del molí era acabar de desfer el
guix i convertir-lo en pols. Després, a tra-
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El primer forn de guix de Ca l’Illa, el més antic, que va ser
substituït per un de més capacitat i de més producció.

En primer terme, en Carles Puncernau, i darrere, en Pere
Coll, sobre les restes de les construccions de la guixera
de ca l’Illa.

gava les palanques del riu, utilitzaven la
vagoneta per pujar i baixar.

vés d’una cinta transportadora, es portava
fins a la tremuja per poder dipositar-lo en
els sacs. Encara que antigament es feia un
per un, en els darrers anys, recorda molt
bé en Pere Coll, es realitzava de forma més
automatitzada. Allà mateix hi havia el carregador, ran del camí per on arribaven els
camions per poder efectuar la càrrega dels
sacs. En un treball precari com aquest, de
tant en tant es produïa alguna sorpresa,
com l’aiguat de l’octubre de 1962. En Pere
Coll recorda el desbordament del Ser com
un fet traumàtic. «L’aigua va arribar fins a
la porta de ca l’amo», precisa. En aquesta
ocasió i en d’altres, quan l’aigua arrosse-
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En Joan Angelats Vilarnau (1929), de Banyoles, va ser la persona de confiança de
la família Illa per transportar els sacs als
diferents clients (constructors o gent del
sector del guix), de Palamós, Sant Feliu
de Guíxols, Barcelona, Arenys de Mar,
Sant Celoni, Granollers... En el transcurs dels anys, el preu per sac va anar
variant molt, des de 3,50 pessetes a 12,
30, 40 i fins i tot a 60 pessetes. El transportista, la persona que s’encarregava de
distribuir-lo i establir els contactes amb
el client, cobrava de 0,75 a 1,50 pessetes per sac. El guix que es produïa a Ca
l’Illa (Yesos Illa) no era del tot blanc, però
era un guix molt fort i de molta qualitat;
«molt estimat pels guixaires», comenta
en Joan Angelats. Tenia molta demanda.
Recorda que durant una època produïen uns 1.200 sacs per dia i afegeix que
en un període de forta demanda només
amb una nit va transportar 600 sacs, tres
viatges amb 200 sacs cada vegada, per a
uns guixaires de Salt. Aquell cop, però, va
tenir l’ajut del fill gran de la casa, el jove
Vicenç Illa Coromina.
La guixera de Ca l’Illa va donar ocupació
a diversos homes. Entre d’altres sabem
de Joaquim Vidal, Francesc Tubert, Joan
Pelegrí, Joan Corominas, Francesc Abulí,
Pere Coll, Francesc Masdemont, Pere Vidal, Vicenç Masdemont, Joan Sala, Pere
Roura, Josep Geli, els germans Anicet,
Lluís i Joan Torrent, Josep Juan, Anicet
Juan i Albert Roura, Alfons Parella i Joan
Comajoan.

PORQUERES
Són dues les zones de Porqueres que ens
consta que hi ha hagut explotació de guix:
una a Usall i l’altra a tocar de Sant Miquel
de Campmajor, sota el serrat de l’Arn. Gràcies a les referències històriques que ens ha
facilitat l’arxiver municipal, Josep Grabuleda Sitjà, sabem que l’any 1329 Benet Mas
Vidal, d’Usall, va vendre a Berenguer Miquel, també d’Usall, una part d’una pedrera
guixera, una dada que ens dóna una idea
de l’antic ús d’aquest material a la comarca.
A Usall, en els terrenys al voltant del que

Vagoneta carregada de pedra de guix preparada per fer
el descens fins a baix al molí de ca l’Illa.

fou la bòbila de Ca n’Ordis, a prop de can
Cadavall, existí una pedrera, un espai amb
una casa que es va conèixer justament amb
el nom de la Guixera. Fou en aquest lloc en
què tenim constància que l’any 1877 Joan
Asamar Planas, de can Mingolina, fabricava guix, i pocs anys després també ho féu
Vicenç Nierga Besalú, de ca n’Ordis. Tots
dos consten en el registre de contribucions
industrials de Porqueres fins l’any 1911.2
Més allunyat, però dins el mateix terme,
hem conegut el que havia estat una altra
pedrera; li deien de l’Arn. En aquesta ocasió ens hem valgut del testimoni d’en Jesús
Campolier Font (1927), popularment conegut per en Jesús de l’Arn. Ell hi va treballar i per això hem sabut alguns detalls
d’aquesta pedrera i d’altres que hi va haver
a Sant Miquel de Campmajor.
La pedrera de l’Arn
Aquesta important explotació va ser a càrrec de Can Silet de Banyoles, l’antiga Agustí, SA. L’any 1941 trobem documentat
que Josep Agustí Siqués ja hi tenia un forn
intermitent. El 1945, el titular fou Esteve
Agustí Torras, que va durar fins a mitjan dècada dels cinquanta, aproximadament. En
Jesús Campolier explica que varen obligar
a anar-hi alguns homes del veïnat de Roca
que havien intervingut en la crema d’objectes religiosos i esglésies en l’esclat de la
guerra civil. «A fer guix per poder enguixar
novament les esglésies», els deien.

bé per endreçar-hi eines, cabassos, xapos,
pales, pics i barrines. Entre d’altres, sabem
que hi va treballar en Josep Teixidor Grabulosa i en Jesús Campolier, que hi va començar a l’edat de 17 anys, al costat del
seu pare, en Francisco Campolier Danés, i
va treballar-hi fins que va tancar la pedrera, després va incorporar-se a Ca l’Agustí
fins a un total de 36 anys.

xidor Teixidor, fill de Sant Miquel de
Campmajor, hem recorregut les traces de
les antigues guixeres d’aquest terme, com
la de tocar la casa del Masnou, un mas
avui cobert per les heures que produïa
guix abans de la guerra. Hi havia dos forns
i la pedrera, de la qual en resta un gran
forat cobert de vegetació d’on extreien la
pedra de guix.

Des de la pedrera al forn es traginava la pedra amb un carro i dos matxos; anys després
s’hi van construir unes vies i el transport es
feia amb vagonetes, explica en Jesús. La cuita començava al voltant de les 5 de la tarda
i s’acabava l’endemà pels volts de les 9 del
matí. La pedra cuita la recollien en carros
tamborells diferents menestrals de Banyoles
(en Fontpudosa, en Roig…), que feien el
transport fins al molí de Can Silet, a Banyoles, per acabar el procés del guix.

Guixera de Can Ramon Benet i de Can
Teixidor
La guixera de Can Ramon Benet estava
situada al clot de Mayola i fou explotada
per uns guixaires que eren de Sant Feliu de
Guíxols, segons diuen alguns testimonis.
Hi treballaven unes vuit o deu persones,
entre la pedrera, el forn i el molí. Justament a la pedrera es produí un accident
mortal. Va ser el 2 de desembre de 1957,
quan en Josep Roura Torrent li va caure
una pedra de guix al damunt mentre estava arrencant terra de sota, fet que li va
causar la mort. En el certificat de defunció s’explica que la mort va ser causada per
una «perforacion intestinal y consecuente
shok peritoneal». Tenia 21 anys.

SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR
Guixera de Masnou
Amb la col·laboració d’en Miquel Tei-

Hi havia la pedrera, dos forns de base quadrada de llenya i una barraca (l’únic rastre
que hem trobat), amb un foc, que servia
d’aixopluc als treballadors, així com tam-
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Antic forn del collet de Guixeres, a Sant Miquel de
Campmajor.

La llargada del temps històric i les diverses
èpoques d’aquesta activitat ho farien molt
difícil. La nostra pretensió ha estat de voler
posar en relleu l’explotació d’un material
molt característic del Pla de l’Estany, el
guix, i, alhora, mostrar les difícils condicions en què es duia a terme, així com les
dificultats en el treball i l’enginy d’uns i
altres (amos i treballadors) per arrencar la
pedra de guix amagada i convertir-la finalment en un producte de gran utilitat.
Agraïments

En Ferriol, de can Rovira, fou l’encarregat de fer les feixines durant els anys que
durà l’explotació. Amb l’ajut d’un podall,
subministrà tota la llenya per al forn; n’arribava a fer un centenar per dia i li pagaven 1 pesseta per cada una. Va començar
pel bosc de tocar l’Arn, va pujar cap a can
Reig, can Ginestar i fins a la partió a prop
de Rodeja. En Jesús feia les tragines amb
el seu carro i cobrava un ral per cadascuna
(0,25 pessetes). Recorda que en portava
125 a cada carretada. Quan es va esgotar el
guix d’aquesta pedrera els mateixos guixaires en van obrir una de nova: van arrendar
uns terrenys davant de can Teixidor, on hi
havia la pedrera, el forn i el molí, que fou
coneguda per la guixera de Can Teixidor.
El transportista que treia tot el guix, bo i
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ensacat, fou en Frigolé de Banyoles, que
també el portava a vendre cap a la banda
de Barcelona.
Guixera del Collet de Guixeres
Just en el cim del collet de Guixeres també tenim el que havia estat una guixera,
la més antiga de Sant Miquel de Campmajor, on encara es veu la paret de la qual
extreien la pedra de guix i, un xic més
avall, les restes dels murs d’una construcció del que havia estat un important forn
de guix.
A tall de conclusió
Aquest reportatge no ha tingut l’objectiu
de voler ser exhaustiu quant a les guixeres que havien existit a la nostra comarca.

Joan Anton Abellan Manonelles, Joan Angelats
Vilarnau, Núria Batllem Cabello, Tomàs Camós
Ramió, Jesús Campolier Font, Pere Coll Llandrich,
Joan Corominas Campolier, Enric Estragués Estrems, Josep Grabuleda Sitjà, Vicenç Illa Coromina, Xavi Illa Coromina, Pere Planas Teixidor, Joan
Pontacq Seguranyes, Carles Puncernau Ferrer,
Joan Rovira Badosa, Salvador Sarquella Canals,
Miquel Teixidor Teixidor.

1- Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany. Fons:
Ajuntament de Serinyà (25, 7).
2- Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany. Fons:
Ajuntament de Porqueres (306; U.doc.279 i 284).

Es crea una comissió
de regidors d’esports
al Pla de l’Estany

CONSELL ESPORTIU
Text / Fotografia: Consell Esportiu del Pla de l’Estany

Amb l’objectiu d’unir esforços, recursos i
sinergies de treball, el Consell Esportiu del
Pla de l’Estany va crear, el passat mes de
març, la Comissió de Regidors d’Esports,
representada pels onze municipis que integren la comarca. L’origen d’aquesta Comissió es troba en les aportacions fetes en
una assemblea general ordinària del Consell Esportiu del Pla de l’Estany, en què
s’acordà donar inici a aquest nou òrgan.

talment a les intencions que motivaren la
creació de la Comissió. Un dels punts més
comentats fou la necessitat de coordinar
calendaris de proves i activitats esportives.
Els assistents coincidiren en la necessitat
de disposar d’un mapa actual de les activitats esportives i de promoció de l’activitat física per poder-lo ordenar. D’aquesta
manera, i si escau, es podran agrupar les
activitats per tipologia esportiva o pel col·
lectiu a qui van adreçades per anunciar-les
de forma conjunta i, quan sigui possible,
unir-les per millorar-ne la promoció.

Aquesta Comissió es va crear amb l’objectiu d’unir i crear sinergies de treball entre
aquest col·lectiu per ajudar a millorar la
gestió esportiva municipal i el desenvolupament de les activitats, i sobretot per

optimitzar els recursos que cada municipi
destina a la promoció de l’activitat física
i l’esport en benefici de la població, en
aquests moments de dificultat pel que fa a
la gestió econòmica.
La Comissió està composta per un representant de cada ajuntament de la comarca,
el conseller d’Esports del Consell Comarcal i el president del Consell Esportiu, a
banda d’un representant tècnic de la mateixa entitat.
A la primera reunió es presentaren els
objectius i la composició de la comissió,
i sorgiren alguns temes que s’ajustaren to-

El Consell Esportiu exercirà les funcions
de coordinador de les propostes conjuntes
que puguin sorgir i, en qualsevol cas, la
intenció és mantenir l’autonomia de cada
ajuntament en la presa de decisió de les activitats que organitzen.
Els promotors que van crear la Comissió
destaquen la bona acceptació de la proposta per part dels assistents. Prova d’això
foren les intencions manifestades al llarg
de la reunió.

EL PLA DE L’ESTANY 37

El servei militar

ARXIU COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY
Text: Núria Batllem, directora de l’Arxiu

Informe dels mossos de la lleva de 1924 fet l’any 1940
(Ajuntament de Fontcoberta, document 96).

La gent més jove desconeix aquesta obligació dels homes, però tots aquells que
tinguin més de 35 anys sabran què era el
servei militar (conegut popularment com
«la mili») i què comportava i suposava.
Tenia la finalitat de proveir d’un exèrcit a
l’Estat espanyol, que podia ser utilitzat en
cas de guerra.
En arribar a la majoria d’edat, els nois havien de fer el servei militar, compost per
dos períodes: el servei actiu (que depenent
de l’època durava dos anys, any i mig o un
any), en què rebien instrucció militar (com
per exemple saber disparar o saber assaltar
posicions enemigues), després feien la jura
de bandera i finalment esdevenien soldats
i es concentraven en instal·lacions militars.
Un cop finalitzat aquest període, els homes entraven a la reserva militar i no en
sortien fins als 38 anys, en què quedaven
alliberats de mobilitzar-se en cas de guerra.
L’Arxiu Comarcal custodia una documentació molt útil per esbrinar els tràmits
que passaven els nois abans de fer el servei militar. Es tracta dels expedients de
lleves. Aquests expedients els van generar
els ajuntaments des de mitjan segle XIX
fins als anys 90 del segle XX. Apleguen la
documentació produïda per controlar els
nois que aquell any arribaven a la majoria
d’edat, fer-los la inspecció mèdica i determinar els que s’alliberaven de fer el servei
per impediments físics (com per exemple
ser baixet) i els que tenien pròrroga (com
era el cas habitual dels nois que sustentaven econòmicament la seva família). Després es procedia a sortejar els que acabarien fent el servei militar (perquè existia un
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nombre predeterminat de places de soldat
i si aquell any hi havia més nois que places
es sortejava qui les havia de cobrir). També,
cal dir que fins a la instauració del servei
militar obligatori, l’any 1912, es sortejaven
les quintes, de manera que només feien el
servei militar una cinquena part dels nois.
Les lleves militars poden ser interessants
per a dues finalitats: per a la recerca genealògica i familiar, ja que s’hi troba les dades
d’alçada, pes, salut, ofici o educació rebuda dels nois, i per a la recerca històrica de
caire socioeconòmic (si poden esbrinar els
favoritismes en l’alliberació del servei, els
impediments físics i econòmics que s’utilitzaven per alliberar-se o per tenir pròrroga del servei, o el creixement i la salut de la
població masculina). Mereix una menció
especial la recerca sobre la Guerra Civil i el
primer franquisme, que es pot fer amb la
documentació d’aquells períodes, com és
el cas de les mobilitzacions de les lleves per
anar a la guerra, el reenganxament forçós
d’aquells mateixos homes per tornar a fer
el servei militar en el bàndol dels vencedors, a la postguerra, o les relacions i llistes
de mossos on hi ha informes dels homes
que anaren a la guerra (s’hi pot veure si
serviren a l’exèrcit republicà o al nacional,
els que foren pròfugs, els que moriren al

front, els que en aquell moment es trobaven empresonats o en camps de concentració, els desapareguts, etc.).
Us proposem fer una ullada a aquesta documentació des de casa, a través d’Internet,
amb l’exemple del poble de Fontcoberta.
Aneu al nostre web http://cultura.gencat.
cat/arxius/acpe i entreu al cercador «Arxius
en Línia». Un cop aquí heu de demanar
una cerca avançada, després en el tipus de
document trieu «text manuscrit, mecanoscrit, imprès i altres», en el camp de títol hi
heu de posar el següent: «lleva» o «lleves».
En el centre trieu l’Arxiu Comarcal del Pla
de l’Estany, en el nom del fons demaneu
l’Ajuntament de Fontcoberta i per últim
cliqueu en l’opció de llista dels documents
amb imatge associada. Veureu que, en
total, us retorna 42 expedients dels anys
1925-1959. Si els voleu veure, només caldrà que cliqueu a sobre de cadascun d’ells
i després on diu accés al document digitalitzat i a la imatge ampliada.
Si ens voleu fer qualsevol consulta referent a un
altre poble de la comarca podeu consultar-nos-la
a acplaestany.cultura@gencat.cat.

EL PORTAL
UN ESPAI RENOVAT PER A INFANTS I FAMÍLIES

El Portal és un equipament de caràcter social situat
al carrer Migdia, que recentment ha estat rehabilitat per l’Ajuntament de Banyoles.
El nom de l’equipament fa referència a una de les
portes d’entrada de la muralla de la ciutat: el portal
de Girona, que ja es troba documentat l’any 1279
i estava situat en el camí que anava de Banyoles a
Girona. Prenia el nom, doncs, igual que el carrer de
Girona, del camí reial que enllaçava la vila banyolina
amb la ciutat de Girona.
En aquest equipament social s’hi presten els
següents serveis, gestionats per l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Pla de
l’Estany:
CENTRE OBERT
- És un servei que ofereix atenció socioeducativa
a infants i adolescents, fora de l’horari escolar, per
afavorir-ne el desenvolupament personal i la integració social.

PER A MÉS INFORMACIÓ:

- Exerceix una funció preventiva davant de situacions de risc de menors amb la finalitat d’evitar
el deteriorament i millorar la seva qualitat de vida,
i fomenta la integració i socialització del menor,
amb la implicació dels tutors i tutores legals en
l’evolució de l’infant.
ATENCIÓ PSICOLÒGICA A DONES QUE HAN
PATIT VIOLÈNCIA MASCLISTA
Servei de suport psicològic a dones que pateixen
o han patit situacions de violència masclista en
l’àmbit familiar, que ofereix:
- Suport psicològic i emocional, així com acompanyament en el procés de recuperació personal.
- Informació, orientació i/o tractament psicològic
adequat a la situació.
- Derivació a altres serveis, quan sigui necessari.
ATENCIÓ PSICOLÒGICA A MENORS DE DONES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA
- Ofereix atenció psicològica a menors que viuen

Àrea de Benestar Social
C/ Pere Alsius, 12, 1a - Banyoles
Tel. 972 58 03 88
www.cbsplaestany.cat

El Portal
C/ Migdia, 1 - Banyoles
Tel. 972 571 137

o han viscut situacions de violència masclista en
l’àmbit familiar, ja sigui directament o indirectament, per tal d’incidir tant en la reducció de riscos
com en la recuperació emocional i psicològica
dels/de les menors.
LA BALCONADA. ESPAI DE FORMACIÓ PER A
FAMÍLIES
Ofereix un espai condicionat per realitzar formació
adreçada a les famílies amb la finalitat d’orientar,
reforçar i oferir eines per exercir el seu paper educatiu d’una manera positiva i millorar les competències i habilitats parentals a l’hora d’educar els
infants.

A l’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Pla de l’Estany ens encarreguem de la recollida de voluminosos,
de residu verd i de gestionar la deixalleria comarcal.

DEIXALLERIA FIXA
Recordeu que podeu trobar més informació d’aquest i altres serveis a
www.plaestany.cat i facebook.com/separes

DEIXALLERIA MÒBIL
Descarregueu-vos els horaris actualitzats i les ubicacions per cada municipi a www.plaestany.cat

Informa’t dels horaris al: 972 58 18 58

RECOLLIDA DE RESIDU VERD
Què SÍ s’hi pot llençar?
- Restes llenyoses d’arbres i
arbustos
- Restes de gespa
- Fullaraca
- Flors seques
- Herbes
- Restes de l’hort

RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
Què NO s’hi pot llençar?
- Voluminosos
- Runes
- Escombraries
- Altres: testos, sacs, plàstics,
cartrons, ferros, etc.

Les restes vegetals que es recullin es portaran a plantes de compostatge
on, un cop triturades, es convertiran en adob orgànic o en altres aplicacions de jardineria.

Què hi podem portar?
Mobles, matalassos, electrodomèstics, trastos vells, etc.
Cal trucar prèviament al telèfon d’atenció a l’usuari, 972 58 18 58, a través
del qual s’establirà el dia, l’hora i el lloc en què es farà la recollida.
Consulteu el calendari de recollida al web www.plaestany.cat
i facebook.com/separes

