


SERVEIS

Telèfons i fax d’interès

Ajuntament de Sant Julià del Llor i 
Bonmatí:
Tel. 972 42 22 96 - Fax: 972 42 33 34 
e-mail: ajuntament@stjuliabonmati.com

Registre Civil i Jutjat de Pau de Bonmatí: 
Tel. 972 42 22 96 - Fax: 972 42 33 34

CEIP Sant Jordi:
Tel. 97242 1070-Fax: 97242 31 50 
e-mail: b7000123@centres.xtec.es

Parròquia de Santa Maria de Bonmatí:
972 42 08 07

Farmàcia M. José Medina:
972 42 22 31

Farmàcies d’Anglès:
A. Bonmatí: 972 42 08 89
T. Franch: 972 42 00 51

Farmàcia de la Cellera:
M. Jornet: 972 42 14 63

Farmàcia d’Amer:
S. Bassó: 972 43 03 16

Centre d’Assistència Primària (CAP) 
d’Anglès:
Tel. 972 42 14 98 i 972 42 16 04 
Fax: 972 42 19 24

Esplai de Sant Julià del Llor:
972 42 16 72

Banc Popular Espanyol:
Tel. 972 42 00 19
Fax: 972 42 00 19

Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, 
sucursal Bonmatí:
Tel. 972 42 15 50
Fax: 972 42 04 58

Bar-Restaurant Maria: 972 42 30 03

Restaurant La Barca: 972 42 09 63

Turisme Rural Can Vila: 972 42 37 12

Centre d’Emergències de Catalunya: 
112

Mossos d’Esquadra:
Santa Coloma de Farners: 972 18 16 75 
Fax: 972 84 22 01 - Urgències: 088

Direcció General d’Emergències i 
Seguretat Civil:
Oficines: 972 18 24 38
Urgències: 972 18 24 00 - Fax: 972 18 24 03

Urgències Bombers:
085

Teisa:
Oficines: 972 20 48 68 - Fax: 972 20 48 70 
Terminal Autobusos: 972 20 02 75

Fecsa- Endesa:
Gestions-Serveis Clients: 902 50 77 50
Avaries: 902 77 00 77

Correus d’Anglès:
972 42 22 21

Consell Comarcal de la Selva:
Oficines: 972 84 21 61 - Fax: 972 84 08 04 
Servei de Recaptació: 972 84 01 78 
Fax: 972 84 21 01

Hospital de Salt:
Centraleta: 972 18 26 26

Hospital Josep Trueta:
Centraleta: 972 94 02 00
Prog. Consultes Externes: 972 94 02 76, 
972 94 02 77 i 972 94 02 49 
Admissió urgències: 972 94 02 81 
Unitat d’atenció a l’usuari: 972 94 02 11, 
972 94 02 12 i 972 94 02 13

Serveis d’ambulàncies:
Urgències: 061
Unitat d’atenció a l'usuari: 904 10 03 17

Informació Sanitat respon: 902 11 14 44

Informació General:
012

Calendari de festes i 
tradicions locals

Cavalcada de Reis: 5 de gener 

Aniversari de la segregació del 
municipi: 22 de febrer

Marxa popular Anar-hi anant: últim 
diumenge de febrer

Aplec de l’Església Parroquial de 
Sant Julià del Llor: 3r diumenge 
d’abril

Setmana Cultural CEIP Sant Jordi: 
setmana del 29 de març al 2 d’abril 

Certamen literari de Sant Jordi i 
concurs de fotografia: 24 d’abril 

Aplec de Calders: 28 de març 

Festa Major de Bonmatí: dilluns de 
Pasqua Granada

Sant Cristòfol: 8 de juliol

Festa Major de Sant Julià del Llor: 
últim diumenge d’agost

Festa d’homenatge a la gent gran: 
11 de setembre

Fanalets de la Puríssima: desembre 

Concert de Nadal i torronada: 
desembre

Mercat setmanal: dijous al matí

RECOLLIDA DE TRASTOS 
VELLS:
El servei de recollida es porta a 
terme en el nostre municipi l’últim 
dijous de cada mes. És molt 

important que només aquest dia 
es dipositin trastos vells al costat 
del contenidors.

Horaris de serveis 
municipals i altres

OFICINES MUNICIPALS:
De dilluns a divendres, de les 9 del matí 
a les 2 de la tarda. Dilluns i dimecres, 
de les 5 de la tarda a les 8 del vespre. 
El mes d’agost, a conseqüència de les 
vacances d’estiu, les oficines municipals 
restaran tancades totes les tardes.

SECRETARIA:
Dilluns, dimarts i dijous, de les 9 del 
matí a les 2 de la tarda.

ALCALDIA:
Dilluns i divendres, de 12 del migdia a 
1/4 de 2 de la tarda. Cal concertar visita 
prèviament.

SERVEIS TÈCNICS:
Dilluns, de les 5 de la tarda a les 8 del 
vespre.

DISPENSARI MUNICIPAL DE 
BONMATÍ:
Dr. Daniel López i ATS Flora Algans: 
Dilluns, a les 5 de la tarda, i dimecres, a 
les 12 del migdia.
Dr. Manel Roman i ATS Gemma
Caparrós: Dijous a les 8 del matí.

SERVEIS ASSISTÈNCIA SOCIAL: 
Es pot trucar al telèfon directe 972 42 
12 45,
per concertar dia i hora, o avisar a 
l’Ajuntament.

FARMÀCIA M. JOSÉ MEDINA 

BONORA:
De dilluns a divendres, de 2/4 de 10 el 
matí a 1/4 de 2 de la tarda i de 2/4 de 5 
de la tarda a les 8 del vespre.
Serveis d’urgències diürn, de 9 del matí 
a 10 de la nit amb guàrdies localitzades 
al tel. 646 01 69 07

URGÈNCIES DEL CAP D’ANGLÈS:
24 hores diàries.

SERVEI DE NOTARIA:
Dimecres, de les 10 del matí a la 1 de 
la tarda, prèvia concertació visita al Tel. 
972 43 00 03

HORARI DE MISSES:
Dissabtes i festius anticipades, a les 7 
de la tarda.
Diumenges i festius, a les 11 de matí.

HORARI DESPATX PARROQUIAL: 
Dissabtes, de les 5 a les 6 de la tarda, i 
hores convingudes al Tel. 972 20 55 79

mailto:ajuntament%40stjuliabonmati.com
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LLINDA

’enciacoheiunitat i al'horentitats han demostrat, altra vegada,

-ENTREVISTA

LLINDA
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ACTUALITAT

No fora de justícia finalitzar aquesta salutació sense fer refe
rència a un dels cofundadors d'aquesta revista i de la trobada 
cl'exalunmes, en Benet Valentí, i que ens ha deixat testimoniatge 
escrit i gràfic del nostre municipi.
Finalment, no resta altra cosa que desitjar-vos unes bones 
vacances i clonar el meu agraïment a les persones i entitats que 
fan possible aquesta publicació.
Salut i felicitat per a tothom!

vida.

de treballar pel poble.
I parlant de persones, us recordo que abans d'acabar l'estiu 
tenim l'homenatge a la nostra gent gran, generació que ha estat 
graó imprescindible del benestar actual, i us demano la màxima 
dedicació per a ells i que marqui un dia molt especial en la seva

son altra cosa. Sempre és més important la gent. Des d'aquesta 
llinda vull agrair a les entitats que hagin viscut i compartit 
l'agradable activitat de participar directament a la festa. Una 
vegada més l'acció directa de la gent en els afers del poble 
demostra més rendibilitat, tant socialment com cívicament. Les

Ja hi som. L estiu amb aires de complicitat omple els nostres 
dies, i les vacances en són testimoni. Passejar per llocs bonics, 
agradables, tranquils o nostàlgics, rebre la lluentor de les 
onades del mar, gaudir de la verdor sempre generosa de la mun
tanya, deixar-se sorprendre per la senzillesa de la vida, o sim
plement emplenar el pit de no fer res. Però, abans de l'arribada 
de l'estiu, hi ha hagut molta activitat al nostre municipi, i la més 
espectacular sempre és la Festa Major de Bonmatí, i us en vull 
fer menció d'això, perquè comporta activitat de persones per a 
persones. Les obres de millora, les pedres, la construcció etc.
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Que passa si no hofeu...

Que passa si no ho feu..

Què passa si

corren un greu perill de patir lesions 
un accident mortal.

Què passa si no ho feu...

Recomanacions...

Recomanacions...

-Els passatgers dels seients del darrere 
que no vagin lligats tenen tres vegades

miri enrere en un seient del davant que 
disposi de coixí de seguretat.

Recomanacions:
-Les cadiretes per a nens salven vides. 
-Feu servir un sistema de subjecció 
adequat per a l’edat i el pes del nen. 
-El 90% de les lesions es podria evitar 
si els sistemes de subjecció per a nens 
es fessin servir correctament; seguiu 
atentament les instruccions d’ús.

Poseu-vos sempre el cinturó 
de seguretat
Què passa si no ho feu... 
-En cas d’accident, si no porteu el 
cinturó de seguretat, picareu amb el 
parabrisa, amb el quadre de comanda
ment i el volant.
-Els passatgers que no vagin lligats

Recomanacions:
-Per evitar lesions a causa de la fuetada 
cervical, ajusteu sempre el reposacaps 
quan pugeu al cotxe.
-Perquè sigui efectiu, el reposacaps ha 
d’estar tan a prop de la part del darrere 
del cap com sigui possible, i la part 
superior del reposacaps ha d’estar a la 
mateixa alçada que la part superior del 
cap o, com a mínim, no ha d’estar per 
sota del nivell dels ulls.
-Les diferents marques i models de 
cotxes ofereixen diferents nivells de 
protecció pel que fa als reposacaps.

Comproveu l’estat dels 
pneumàtics
Què passa si no ho feu...

-Poseu-vos sempre el cinturó, encara 
que sigui per a un trajecte curt.

Ajusteu el reposacaps
Què passa si no hofeu... 
-Les lesions provocades per la fuetada 
cervical són les més habituals en els 
accidents de cotxe.
-Les lesions provocades per la fuetada 
cervical són molt doloroses i, de vega
des, provoquen símptomes que duren 
molts anys després de l’accident. 
-Fins i tot els símptomes lleus, els mals 
de cap, la rigidesa muscular i el mareig 
es poden allargar mesos.

més possibilitats de patir lesions o un 
accident mortal que els passatgers que 
van lligats.

Recomanacions: 
-Els cinturons de seguretat salven 
vides. Comproveu sempre que els pas
satgers duguin el cinturó de seguretat. 
-El cinturó de seguretat augmenta un 
60% les possibilitats de sobreviure a 
un accident.

Penseu abans de conduir es una ini
ciativa de seguretat viària global de 
la FIA Foundation, la Bridgestone 
Corporation i clubs automobilístics 
de tot el món, entre els quals hi ha el 
Reial Automòbil Club de Catalunya 
(RACC).
La campanya promou missatges sen
zills de seguretat viària:
•Es destaquen accions que només tri
guen uns segons però que poden salvar 
la vida.
•S’identifiquen els principals factors 
de risc que poden provocar accidents 
greus o mortals.
Seguiu els consells del nostre expert 
en seguretat viària, un simulador de 
proves dels accidents més habituals i 
que esperem que no tingueu mai.
Penseu: feu servir sempre la cadireta 
per a nens, poseu-vos sempre el cin
turó de seguretat, ajusteu el reposacaps 
i comproveu l’estat dels pneumàtics.

Feu servir sempre la cadireta 
per a nens
Què passa si no ho feu... 
-Un accident a només 8 km/h pot matar 
un nen que no porti el cinturó.
-No porteu mai nens a la falda o en 
braços. En cas d’accident, el pes 
efectiu del nen augmenta 20 vegades, 
de manera que resulta impossible 
subjectar-lo.
-No col·loqueu mai una cadireta que

Penseu abans de conduir

o



drogues pot ser mortal.

Què passa si no hofeu...

-Molts medicaments produeixen som
nolència o d’altres efectes secundaris 
que causen pèrdua de concentració,

-No pugeu mai en un vehicle amb un 
conductor que hagi begut.
-L’alcohol provoca una menor capaci
tat de reacció, dificultat per calcular la 
distància i la velocitat, somnolència i 
pèrdua de concentració.
-Si beveu a altes hores de la matinada, 
l’endemà al matí encara podeu estar 
per sobre del límit permès.

No conduïu mai sota l’efecte 
de medicaments o drogues 
-Conduir sota l’efecte de medicaments

Recomanacions...

dueix pot afectar la capacitat de cal
cular distàncies, de mantenir-se en el 
carril i d’anar a la velocitat adequada. 
-Si podeu, apagueu el telèfon mòbil

-Adapteu la velocitat a la carretera, el 
trànsit i les condicions ambientals. 
-Es perillós conduir massa a prop del 
cotxe del davant, fins i tot, per sota del 
límit de velocitat.
-Conduïu sempre a una velocitat que 
us permeti aturar-vos còmodament 
en la distància que podeu controlar 
visualment.
-Reduïu la velocitat quan us trobeu 
amb vianants i ciclistes, especialment 
quan són nens.

Per obtenir més informació, consulteu 
el lloc web de la campanya: www.thin 
kbeforevoudrive. com

quan conduïu.
-Feu servir un mòbil amb mans lliures 
només si heu de rebre trucades quan 
conduïu. No allargueu les converses, 
no discutiu mai i atureu-vos i apagueu 
el cotxe si podeu.
-No escriviu ni llegiu missatges de text 
quan conduïu.

Vigileu amb la velocitat
-L’excés de velocitat és una de les 
principals causes dels accidents a la 
carretera. No supereu el límit de velo
citat establert.

augmenten el temps de reacció i difi
culten el càlcul de les distàncies i la 
velocitat. Llegiu atentament el pros
pecte o consulteu el metge.
-L’anestèsia d’una intervenció del 
mateix dia també pot afectar la con
ducció. Demaneu que us vinguin a 
recollir a l’hospital. 
-Les drogues com el cànnabis, l’hero- 
ïna, l’èxtasi i la cocaïna també afecten 
greument la conducció.

No feu servir mai un telèfon 
mòbil quan conduïu
-Es perillós parlar pel telèfon mòbil 
quan es condueix.
-L’ús de telèfons mòbils quan es con-

-Els pneumàtics gastats redueixen el 
rendiment. Si els pneumàtics estan 
gastats, es triga més a frenar quan la 
carretera és molla i augmenta el risc 
de patinar.
-Els pneumàtics baixos de pressió 
redueixen el control del vehicle, aug
menten la distància de frenada i es 
gasten més ràpidament.
-Els pneumàtics massa inflats reduei
xen l’adherència, disminueixen l’esta
bilitat de frenada i dificulten el control 
del vehicle.

Recomanacions:
-Heu de controlar els pneumàtics 
almenys un cop al mes. Les dades cor
rectes de pressió sovint es troben a la 
vora de la porta lateral del conductor. 
-Comproveu que els pneumàtics esti
guin en bon estat. Fins i tot les petites 
esquerdes haurien de ser controlades 
per un especialista en pneumàtics. 
-Tots els pneumàtics tenen indicadors 
de desgast. Aquests indicadors apa
reixen a les estries principals quan el 
desgast és de 1,6 mm, la qual cosa vol 
dir que s’ha de canviar el pneumàtic.

Si beveu, no conduïu 
-Beure i conduir pot ser mortal. 
-No begueu si heu de conduir.

INFORMACIÓ MUNICIPAL
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privat pel ferrocarril 
lectiu.

vehicle col-

-La millora en la gestió: elecció del 
mitjà més adequat en funció del 
recorregut (a peu, bicicleta, transport 
públic), la reducció d’intensitat ener
gètica en consum/tona i km i la con
ducció energèticament eficient. 
-La millora en la tecnologia de trans
port: eficiència dels motors, disposi
tius electrònics.

(*) Comunicat de premsa del Depar
tament de Treball i Indústria de la 
Generalitat de Catalunya.

insta a informar-se sobre quan s ha 
de passar per la inspecció tècnica dels 
vehicles (ITV). Alhora, els dóna infor
mació pràctica sobre les irregularitats 
que, detectades a parts del vehicle 
com, per exemple, direcció, frens, 
pneumàtics, oli o enllumenat, fan 
aconsellable portar-lo al taller abans 
de fer un viatge. A més, un cotxe en 
mal estat pot gastar un 12% més de 
combustible. Cal cuidar-lo i revisar-lo 
quan toqui.

El Pla de l’Energia: l’eina per 
millorar l’estalvi energètic en 
el transport
El sector del transport és el de major 
consum d’energia final a Catalunya. 
De fet, el vehicle privat consumeix el 
15% del total de l’energia que consu
mim a Catalunya. El consum principal, 
amb diferència, és de combustibles 
líquids derivats del petroli: benzina i 
gas-oil.
El Pla de l’Energia proposa línies 
d’actuacions per fomentar l’estalvi 
d’energia en el sector del transport i 
promoure l’ús eficient dels vehicles. 
Cal recordar que el 80% dels vehicles 
van ocupats habitualment per una sola 
persona, i que el 30% de les emissions 
d’efecte hivernacle provenen del trans
port per carretera.
Les línies principals de millora són: 
-La intermodalitat: canvi del vehicle 

El subdirector de l’Institut Catala 
d’Energia (ICAEN), Ignasi Nieto, i 
el subdirector de Seguretat Industrial, 
Lluís Gasull, van presentar el passat 
21 de juny la campanya “Cuida’m, 
gastaré menys” per fomentar l’estalvi 
de combustible, afavorir l’ús eficient 
del vehicle i incrementar la seguretat 
en la conducció.
Ignasi Nieto va destacar que “amb un 
bon manteniment del vehicle i seguint 
els consells de conducció eficient es 
pot estalviar un 20% del combustible, 
és a dir, un estalvi del 3,2% del consum 
final d’energia a Catalunya”. Amb una 
reducció del 20% de combustible, les 
famílies catalanes podrien estalviar-se 
uns 500 milions d’euros l’any.
La campanya, que es va difondre entre 
el 27 de juny i el 3 de juliol, coincidint 
amb la primera operació sortida de les 
vacances d’estiu, facilitava als usuaris 
consells pràctics que els permeten 
reduir el consum d’energia, fer un ús 
racional del vehicle i augmentar la 
seva seguretat en el vehicle.
A més, els usuaris disposaren de la 
informació editada a les estacions 
d’inspecció tècnica de vehicles, auto
pistes, àrees de servei, benzineres i 
aparcaments de les empreses que van 
col·laborar amb el Departament de 
Treball i Indústria per difondre la cam
panya “Cuida’m, gastaré menys”.
El subdirector de l’Institut Català 
d’Energia va dir que “aquesta 
campanya és un nou pas donat pel 
Departament de Treball i Indústria 
per aconseguir més estalvi i eficièn
cia energètica en la conducció. N’hi 
haurà més de campanyes pròximament 
i volem que les persones i les empreses 
s’hi sumin perquè l’estalvi és respon
sabilitat de tots”.

Un estalvi del 15% al 20% de 
combustible
Seguint els consells de la campanya 
“Cuida’m, gastaré menys”, els usua
ris podran estalviar fins a un 20% de 

combustible. Aixo vol dir que de cada 
cinc dipòsits un ens sortirà gratis. Les 
millors propostes per practicar una 
conducció econòmica són:
-Circulant amb una marxa engranada, 
sense accelerar i per sobre de les 1.500 
rpm, o a 20 km/h, el consum és nul 
(cotxes fabricats a partir de 1993). 
-Quan acceleris i desacceleris, canvia 
les marxes a les 2.000-2.500 rpm si el 
motor és de benzina i a les 1.500-2.000 
rpm si el motor és diesel.
-A 120 km/h els vehicles consumeixen 
un 44% més que a 100 km/h (es passa 
de 8 litres/100 km a 11,5 litres/100 
km).

L’ús eficient i racional del 
cotxe estalvia combustible
La campanya “Cuida’m, gastaré 
menys” informava als usuaris de com 
fer un ús eficient del vehicle i els pro
posava mesures concretes en benefici 
particular i, per extensió, de tota la 
societat. Alguns dels consells són: 
-Si fas un bon manteniment del cotxe, 
el consum pot disminuir un 12%. 
-Utilitza la ventilació forçada i procura 
circular amb les finestres tancades. La 
resistència aerodinàmica augmenta el 
consum en un 5%.
-Manté la pressió correcta dels pneu
màtics. Una pressió de 0,3 bars infe
rior a la recomanada consumeix un 5% 
més de combustible.
-Procura compartir el vehicle. Un 
vehicle ocupat per una sola persona 
consumeix cinc vegades més que el 
transport públic ple per fer el mateix 
recorregut.
-Atura el motor del cotxe quan rea
litzis estacionaments superiors als 2 
minuts. A ralentí, el consum del motor 
pot arribar als 0,7 litres/hora.

No passis de la ITV, per a la 
teva seguretat
La campanya “Cuida’m, gastaré 
menys” també incideix en la segure
tat dels usuaris. Per aquest motiu, els 

Departament de Treball i
Indústria presenta la campanya 

“Cuida’m, gastaré menys”(*)
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Vacances d’estiu: viatjar 
amb seguretat

Per a la majoria de nosaltres arriben 
les vacances més llargues de l’any. 
Si volem evitar mals majors, cal que 
posem tots els mitjans necessaris per 
estalviar-nos maldecaps tant a la casa 
que deixem com durant el trajecte i a 
la destinació triada. Cal deixar-ho tot 
ben lligat.

A casa nostra, compte amb els 
“pispes”

Què busquen els lladres? Passa
ports, diners, joies, material informà
tic, aparells d’àudio i vídeo, càmeres, 
videoconsoles i peces de roba. No 
tenen un tipus d’habitatge preferit ni 
un modus operandi concret: entren on 
ho tenen més fàcil. Per tant, convé fer- 
los difícil la “feina”:
- Instal·leu una porta blindada. Si no 
és possible, mireu que la porta tingui 
com a mínim dos punts de tancament 
i que no quedi un forat entre aquesta i 
el terra. Més del 50% dels robatoris en 
habitatges es produeixen per la porta 
principal.
- Si no tanqueu sempre la porta amb 
el màxim de voltes de clau, encara que 
sigui blindada, als lladres només els 
caldrà per obrir-la una targeta de crèdit 
o un plàstic dur.
- Poseu persianes en totes les fines
tres i balcons i assegureu-les amb un 
forrellat interior. No les abaixeu totes 
o, si més no, no del tot per no fer la 
impressió que la casa és buida.
- Col·loqueu reixes a les finestres de 
fàcil accés des de l’exterior. La sepa
ració entre barres mai no pot ser més 
gran de 12 centímetres.
- Les finestres i portes que donen a 
patis són zones especialment despro- 
tegides. Reforceu també les portes i els 
panys de terrats i garatges.
- Instal·leu alarmes.
- Abans d’anar-vos-en, comproveu que 
les portes i finestres han quedat ben 
tancades.

- Feu servil' dispositius electrònics que 
permeten programar, en horaris dife
rents, que s’encenguin i s’apaguin els 
llums de la casa, el televisor, etc.
- Si deixeu roba estesa, farà la impres
sió que hi ha gent a casa.
- No desconnecteu el timbre de la 
porta; això donaria pistes als lladres.

Uns quants consells 
importants
- Aviseu que marxeu només a la gent 
més pròxima perquè us puguin loca
litzar i deixeu a algú de confiança una 
còpia de la clau a fi que, de tant en 
tant, vagi a casa vostra, reculli la cor
respondència i, si fos possible, aparqui 
el cotxe a la vostra plaça.
- No hi deixeu diners, joies ni objectes 
de valor. Tampoc els amagueu en llocs 
insospitats, ja que els qui hi van al dar
rere els coneixen perfectament.
- Truqueu a la Policia si apareixen 
dibuixos al porter automàtic, l’ascen
sor o el portal. Els lladres els fan servir 
per marcar els habitatges: accés fàcil, 
gos, persones grans, dones soles...

El viatge, el que importa és 
arribar

Per al gran viatge de l’any, segu

rament amb trànsit dens i calor, és 
imprescindible tenir en compte unes 
quantes consideracions que ens han 
d’ajudar a arribar a la destinació sense 
gaires ensurts. I recordeu: les millors 
vacances són aquelles que es poden 
explicar.
- Planifiqueu el viatge, controleu l’iti
nerari a seguir i els horaris i eviteu les 
hores centrals que registren més trànsit 
i calor.
- Elimineu de T equipatge el que sigui 
innecessari, repartiu la càrrega, no 
deixeu coses soltes a l’interior i no 
tapeu la visió del mirall retrovisor. 
Recordeu que el cotxe guanya pes, 
redueix la potència i augmenta la dis
tància de frenada. Una vegada carregat 
l’equipatge, reguleu els llums, ja que 
amb el pes tendeixen a elevar-se.
- Quan es tracti de viatges llargs, és 
aconsellable aturar-se cada 2-3 hores i, 
si es viatja en grup, és millor fixar els 
punts de trobada per no conduir els uns 
darrere dels altres, cosa que condiciona 
el ritme i pot ser perjudicial.
- Manteniu la distància de seguretat, 
senyalitzeu les maniobres i feu servir 
el cinturó de seguretat, obligatori 
també per als ocupants de les places 
del darrere.



Estalviar aigua, un hàbit 
necessari

- No rentis els plats a mà amb l’aixeta 
oberta. Fes servir un recipient ple 
d’aigua. Estalviaràs 115 litres cada 
vegada.
- Si t’agrada beure l’aigua fresca, fica 
una ampolla a la nevera en comptes 
de deixar córrer l’aigua fins que surti 

freda. Estalviaràs fins a 9 litres.
- Si tens rentaplats, espera a omplir-lo 
per posar-lo en marxa i fes servir cicles 
curts. Estalviaràs entre 45 i 50 litres 
per cada cicle no utilitzat.
- No descongelis els aliments sota 
l’aixeta oberta, sinó passant-los del 

congelador a la nevera. Estalviaràs uns 
22 litres per aliment.
- Quan et canviïs de rentadora, com
pra’n una amb programes de rentat de 
baix consum d’aigua, amb selector de 
càrrega i controlador de nivell d’aigua. 
Estalviaràs fins a 135 litres per rentat.

INFORMACIÓ MUNICIPAL



els hi comportaria així com els
inconvenients. Finalment es van 
decidir i des d’aquest moment podem 

considerar-los a tots guanyadors. 
Faré a continuació un curt relat de com 
va anar la festa i la trobada.
El dissabte al vespre vàrem sortir* de 

l’envelat, els membres del pubillatge 
2004 juntament amb els candidats i

En primer lloc, vull agrair* als nois 
i noies que s’hagin presentat aquest 

any al pubillatge durant la passada 
Festa Major, a en Ferran, en Marc i en 
Gerard, com també a l’Imma i l’Anna. 

Cal dir que va ser una mica difícil 
convèncer-los a tots i sort vaig tenir 
de la Clara, la pubilla 2004, que em 

va acompanyar i em va fer costat per 
explicar-los que calia mantenir aquesta 
tradició, les moltes satisfaccions que

■•■■ír;.

B S' §* on



(1 
SA

candidates del 2005. Ens acompa

nyaven els representants d’Anglès, la 
Cellera, Breda i Vilassar de Mar i els 

hereus de les comarques gironines, 
familiars dels candidats com també 

to

una representació del Foment de les 

Tradicions Catalanes, per anar a sopar 

tots junts. Es respirava un cert nervio- 

sisme, sobretot entre els novells.

Durant el sopar l’ambient va ser 

distés, vàrem fer molta xerinola i 

ens ho vàrem passar molt bé. A més, 

televisaven el Barça, que va guanyar i 

també va contribuir a què el sopar fos 

més alegre.

Va ser bonic que els nois i noies de 

Bonmatí es retrobessin, ja que alguns 

no s’havien vist pràcticament des del 

col·legi de primària.

Els més veterans, amb la seva expe

riència, donaven ànims als candidats 

i això va fer que a la tomada tots 

estiguessin més tranquils i disposats a 

acceptar el repte de pujar a l’escenari i 

sotmetre’s a la votació popular.

A mitja part del ball es va fer la pre

sentació dels candidats i acompanyants 

-potser va ser una mica llarga, però cal 

tenir en compte que és un dia impor

tant per a tots ells-, es va fer la votació 

i la proclamació dels elegits, amb la 

grata sorpresa que aquest any tenim 

dues pubilles. Algú podria pensar que 

no tindríem les dues bandes prepara

des, però sempre en tenim alguna de 

més, tant per als grans com per als 

petits, per a possibles imprevistos. La 

dificultat va ser trobar un vestit de 

pubilla, per participar adequadament 

en els actes oficials que s’havien de 

celebrar el diumenge, com la seva 

presència a missa, a la inauguració 

de la zona esportiva, etc. i que vàrem 

solucionar amb un vestit que ens va 

deixar la pubilla d’Anglès.

Per al pròxim any animeu-vos tots els 

candidats, val la pena i ha de ser un 

honor representar el nostre municipi, 

alhora que fareu noves coneixences i

El dilluns, la presentació de les pubi- 

lletes i hereuets va ser tot un èxit. Els 

primers anys els havíem d’acompa

nyar agafats de la mà, perquè, com 

és natural, tenien vergonya de pujar 

a l’escenari, però aquest any, quan va 

ser l’hora, tots estaven a punt, eren una 

bona colla, tots il·lusionats i disposats 

a participar i gaudir de la seva festa. 

A tots se’ls va imposar la banda i van 

rebre el regal corresponent.

Seria bo que guardessin la banda per 

lluir-la el proper any quan acompanyin 

els nous hereuets i pubilletes del 2006. 

Per acabar, volem donar les gràcies 

als pares per acompanyar-los, perquè 

d’aquesta manera ja comencen a 

conèixer i estimar les tradicions cata

lanes i els serveix d’estímul per quan 

es presentin per a hereus i pubilles del 

nostre municipi.

Carme Lladó

K /
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La nostra Festa Major
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Ofici solemne

petits

A les 12 del migdia:

i grans

Tot seguit: Cantada d havaneres

l’Esglesia Parroquial

(cal portar banyador i
amenitzat pel conjunt Xàkara
càrrec del grup Terra Endins i Ball

Diumenge 28 d’agost

tovallola)

A la mitja part: Ball de l’escuma per

pal de Porqueres
danes a càrrec de la cobla La Princi
A 2/4 de 6 de la tarda: Audició de sar-

Porqueres
pretades per la cobla La Principal de
A continuació: Dues sardanes inter-

A les 9 del vespre: Botifarrada popu
lar

A 2/4 de 4 de la tarda: Campionat de 
botifarra

Dissabte 27 d’agost

Durant tot el cap de setmana hi haura 
activitats de lleure per a la mainada 
amb monitors.

27 i 28 d’agost de 2005

Programa de Major

La UdG premia un treball de
recerca sobre onmatí

Sant ■ A del

Bonmatí, una colònia embrió d’un 
poble és el títol d’un treball de recerca 
elaborat per la jove estudiant de Les 
Planes, Paula Mundet, que aquest 
any ha estat guardonat en la 6a edició 
dels Premis del Consell Social de la 
Universitat de Girona. Concretament, 
aquest treball sobre Bonmatí ha estat 
guardonat amb el Premi de recerca 
d’àmbit comarcal de la convocatòria 
del 2005 dels premis que des de fa 
6 anys atorga el Consell Social de la 
UdG.
Bonmatí, una colònia embrió d’un 
poble és el treball de recerca que la 
Pilar Mundet ha realitzat en haver 

acabat 2n de batxillerat aquest curs 
2004-2005. El tema va triar-lo perquè 
el seu avi, en Joaquim Costa, va néixer 
i havia estat masover de la la torre dels 
Bonmatí.
Pilar Mundet va iniciar el treball fa 3 
o 4 anys, quan va reunir-se amb Benet 
Valentí (e.p.d.) que va orientar-la a 
l’hora de definir el guió del treball i 
d’escollir les persones amb qui s’ha
via d’entrevistar. En aquest sentit, cal 
explicar que, amb l’objectiu de recollir 
diferents punts de vista en relació amb 
el tema, la Pilar Mundet va parlar amb 
la M. Teresa Bonmatí, néta del funda
dor de la Colònia; Josep Puigdemont, 

alcalde d’Amer quan es va produir 
la segregació; Josep Vidal, primer 
batlle del municipi un cop assolida la 
independència d’Amer; Josep Pigem, 
fill del Molí del Llor; Assumpció 
Vila, representant de la Toms, i Pere 
Motjer, entre d’altres.
La jove estudiant també va obtenir 
informació dels llibres publicats per 
Benet Valentí i dels diferents exem
plars de la revista “l’Amic”, a més 
de documentar-se en els arxius dels 
ajuntaments d’Amer i Bonmatí, el 
Museu de la Ciència i la Tècnica i els 
arxius particulars dels ja referits Benet 
Valentí i Josep Vidal.

13
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Anem d’excursió

Conèixer i aprofundir en les nostres 
arrels i sobretot passar-nos-ho bé era 
el que es va pretendre quan es va 
organitzar l’excursió del passat dia 11 
de juny.
Tot va començar arran de la conferèn
cia sobre el castell de Montsoriu que es 
va fer al poble amb motiu de la comme
moració de la segregació del municipi 
el passat 25 de febrer. Durant l’acte, 
els conferenciants varen oferir al poble 
la possibilitat d’anar a visitar el castell, 
que no està obert al públic donades les 
obres de restauració que s’hi porten a 
terme, però que ens l’obririen especi
alment per a nosaltres.
Vàrem acceptar Toferiment, i com a 
associació vam començar a treballar 
per poder realitzar aquesta visita, cosa 
que vàrem fer el passat juny amb una 
participació de 49 persones.
Per explicar una mica com va anar 
l’excursió, durant el matí es va fer la 
part esportiva i cultural. Diem espor
tiva, ja que l’autocar no arriba fins al 
castell i es va haver de fer una petita 
excursió de 45 minuts per arribar fins 
a dalt del castell, amb el suport de dos 
cotxes que varen ajudar a pujar les per
sones amb dificultats per caminar.
I diem cultural perquè se’ns va obrir 
expressament el castell i vàrem tenir 
a la nostra disposició un historiador 
de l’Associació Amics del Castell de 
Montsoriu i un arqueòleg del Museu 
Etnològic del Montseny “La Gabella” 
d’Arbúcies, que varen fer-nos fruir 
amb les explicacions sobre el castell 
i les troballes que s’hi han fet com a 
obra arquitectònica, i sobre la història 
que l’ha envoltat i que és la nostra his
tòria i la de la nostra comarca.
Un cop acabada la visita, i amb la 
gana que portàvem després de l’es
forç de pujar i baixar del castell, ens 
vàrem traslladar a dinar a Vent del Pla

14
(Breda).
Un cop havent dinat i ben descansats, 
vàrem aprofitar per visitar Breda i 
Vent del Pla. Breda com a poble se’ns 
va donar a conèixer a través del Museu 
Aragay, dels forns de ceràmica i del 
monestir, així com les botigues de

ceràmica que hi ha. Vent del Pla se’ns 
va a donar a conèixer a través dels 
indrets que apareixen a la sèrie i d’una 
persona del poble (un esporàdic que 
passava per allà) que ens va explicar 
molt bé com feien i com gravaven la 
sèrie a Breda.
Al caure la tarda, vàrem tornar cap a 
Bonmatí amb la sensació d’haver-nos-

ho passat molt bé i amb ànims d’orga
nitzar d’altres sortides en un futur. 
Per últim, volem aprofitar aquestes 
línies per agrair públicament a Jordi 
Tura, a Quim Mateo, de La Gabella, i 
a Marcel·lí Trunes, del Museu Aragay, 
la seva ajuda i dedicació durant aquell 
dia.

Associació Nova Frontera
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REPORTATGE

150 anys de colònies 
industrials

L’any 2005 es commemora el 
150 aniversari de la promulga
ció, el 21 de novembre de 1855, 
de la llei per la qual es dona
ven privilegis fiscals a negocis 
privats que s’establien de 
nou. Aquesta llei, malgrat que 
estava orientada a fomentar 
Festabliment de nous assen
taments agrícoles, va servir a 
Catalunya per a la creació de 
les primeres colònies industri
als que s’establiren al costat 
dels rius Llobregat, Ter i 
Cardener.

Colònies industrials de Catalunya, 
nuclis vius amb 150 anys d’història 
La colònia tèxtil és un dels elements 
més característics del nostre patrimoni 
industrial. Aquest element emmarcat 
en un paisatge singular dóna identitat 
pròpia al procés d’industrialització que 
va viure Catalunya. L’interès per les 
colònies industrials, i de les tèxtils en 
especial, no és pas nou, ben al contrari. 
Es un tema que ha atret l’interès dels 
estudiosos, que actualment ja
disposen d’un ampli ventall d’anàlisi 
que ens explica extensament la seva 
lògica històrica, social i econòmica, 
i ens mostren amb detall la seva evo
lució, des del seus inicis en l’activitat 
fabril, seguint pel seu desenvolupa
ment fins a la seva consolidació i pos
terior decadència.
Del gairebé centenar de colònies tèx
tils a Catalunya no en trobarem dues 
d’iguals: han estat i són encara pobles 
vius que han evolucionat al llarg de 
més de cent anys de vida, com la resta 
de pobles i ciutats del nostre país. No 
és el mateix la colònia dels orígens i la 
de finals del segle XIX, com tampoc 
no s’assembla la de l’etapa republi
cana, la de la guerra civil o la colònia 
de la postguerra, a la colònia actual

que viu immersa en una profunda crisi 
però que lluita per trobar el seu lloc en 
el segle XXI. Queda molt per conèixer, 
estudiar i treballar amb la finalitat de 
preservar una realitat heretada.
El que fa remarcable la colònia tèxtil 
catalana no és el fet de la seva qualitat 
arquitectònica i urbanística ni per pre
sentar un funcionament gaire diferent 
de la colònia obrera d’altres indrets 
d’Europa, sinó per la seva abundàn
cia, densitat i homogeneïtat formal. 
Aquests trets fan de les colònies tèxtils 
catalanes un fenomen singular que 
caracteritza el paisatge de les comar
ques del Bages, Berguedà, Osona, 
Ripollès i Baix Llobregat.
Les colònies, petits pobles equipats 
amb els serveis bàsics per mantenir 
autònomament una població dedicada 
de ple a la fàbrica, neixen en zones 
rurals a prop del riu a partir de mitjans 
del segle XIX. La seva concentració 
geogràfica dóna fisonomia a les valls 
fluvials dels rius Ter i Llobregat i dels 
seus afluents més cabalosos.

Origen de les colònies
La discussió general sobre la seva 
aparició parteix de dos models expli
catius: l’aprofitament de l’aigua com a 
font d’energia alternativa al carbó (tesi 
defensada entre d’altres per la historia
dora Gràcia Dorel-Ferré amb el cas de 

la colònia Sedó) i els avantatges deri
vats de la pau social, els salaris baixos 
i la consolidació de la colònia com a 
projecte a llarg termini (tesi defensada 
per l’historiador Ignasi Terrades amb 
el cas de l’Ametlla de Merola).
Segurament que es tracta d’un fet 
complex on també hi entren en joc 
molts altres aspectes com poden ser: 
les exempcions fiscals, els incentius 
legals a favor de l’ocupació de terri
toris despoblats, els costos reduïts de 
terreny i construcció, la tradició arte- 
sanal tèxtil, etc.
Sens dubte que la Llei de colònies 
agrícoles de 21 de novembre de 1855 
va ser el marc legal que va servir de 
catalitzador als industrials tèxtils per 
emprendre la creació de les colònies 
industrials. Les referències d’altres 
iniciatives europees, com el cas de la 
manufactura escocesa de New Larncik, 
també van contribuir al desenvolupa
ment al nostre país dels fenomen de les 
colònies industrials.
En la interpretació global de la 
industrialització catalana, Barcelona 
hi ha tingut un paper dinamitzador 
cabdal. La colonització de les conques 
fluvials acostuma a explicar-se pel 
desplaçament de fabricants del litoral 
cap a l’interior, atrets pels avantatges 
ja esmentats, però les aportacions 75



al màxim.
Pel que fa al Llobregat, no se’n va 
perdre ni un centímetre de desnivell, ja 
que les rescloses se situen cada 10 o 20 
metres de desnivell.

El carbó, segon recurs 
energètic
En èpoques de sequera augmentava 
considerablement el consum de carbó, 
tant el d’importació com el procedent 
de les conques mineres catalanes, tot i 
que els fabricants havien de pagar car 
el carbó per manca de ferrocarril.
El tren Manresa-Berga, finançat pels 
fabricants de les colònies, arriba a 
Olvan el 1887, molt després de la 
fundació de les primeres colònies. A 
la conca minera de Sant Joan de les 
Abadesses també es va construir el 
ferrocarril amb retard.
La construcció de ferrocarrils repre
sentà una potenciació de les màquines 
de vapor i va solucionar i abaratir els 
problemes de transport de primeres 
matèries (cotó) i producte manufactu

rat (teixit).

El factor social
L’origen del sistema de colònies com 
a model d’assentament industrial el 
podem situar a Anglaterra a mitjans del 
segle XVIII, encara que també tingué 
lloc a Suècia i Finlàndia. Les colònies 
se situaren a la vera dels rius, en zona 
rural, inicialment només amb la finali
tat d’aprofitar l’energia hidràulica dels 
vells molins i de disposar d’una mà 
d’obra rural mixta, que treballava al 
camp i a la fàbrica.
Ideològicament, durant el segle XIX es 
desenvolupa a Anglaterra un nou pen
sament humanitari-paternalista d’ob- 
jectius equívocs, ja que es preocupa 
per millorar les condicions de vida dels 
treballadors, però sempre donant prio
ritat a la lògica de la producció.
Les noves fàbriques-ciutat s’equi
pen amb dotacions socials de tota 
mena: culturals, religioses, docents, 
esportives, etc., a fi de fer la vida del 
treballador més confortable tot cercant
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documentades d’alguns historiadors 
locals (com Rosa Serra Rotés i Llorenç 
Ferrer Alòs), demostren que, en algu
nes comarques, el teixit d’indústria 
rural preexistent també desemboca en 
la industrialització, en aquell moment 
en què el treball assalariat s’organitza 
en fàbriques i el procés productiu es 
mecanitza. El fabricant d’interior, pro- 
vinent de l’artesanat local, reorganitza 
el seu negoci i construeix una fàbrica 
que amb el temps esdevé colònia.

Dues etapes d’implantació
En la cronologia de la implantació 
de les principals colònies industrials 
catalanes distingim dues grans etapes. 
El primer període va de 1858 a 1880, 
quan les colònies estan formades per la 
fàbrica de riu i els edificis més indis
pensables (habitatges per als treballa
dors, forn de pa i poca cosa més).
En el segon període, sorgit a partir de 
1880, les colònies es configuren com a 
veritables pobles industrials amb equi
paments i serveis com cafè, casino, 
escoles, botigues, església, torre de 
l’amo, habitatges obrers diferenciats 
segons l’estatus social dins la fàbrica, 
etc. Ambdues etapes assenyalen canvis 
profunds en el context econòmic, tec
nològic i social de totes elles.

L’aigua, font d’energia
És a mitjans dels segle XIX quan s’ini

cia la segona fase de la introducció de 
les màquines de vapor que era la font 
energètica més utilitzada en les fàbri
ques dels nuclis urbans. El desencís 
respecte al carbó autòcton obliga a 
reservar el carbó d’importació per a 
les indústries que no tenen alternativa 
energètica, cosa que obliga a abando
nar els recintes urbans i a instal·lar-se 
al Llobregat i al Ter per aprofitar 
l’alternativa energètica gratuïta de l’ai
gua.
És també a partir de 1858 que l’em- 
presa Planas, Junouy i Barné, de 
Girona comença a fabricar gran quan
titat de turbines que progressivament 
aniran substituint les rodes.
Tant el Ter com el Llobregat són rius de 
cabals modestos i molt irregulars i els 
fabricants no podien dependre només 
d’aquesta energia tan intermitent. La 
lluita per l’aigua era constant entre els 
industrials i el cert és que l’aprofitaren



REPORTATGE

estabilitat en la relació entre el treball, 
la família i el poble.
El ja esmentat cas de New Larnak, a 
Escòcia, és un dels exemples més sig
nificatius d’aquest pensament. Fou una 
colònia modèlica a cavall dels segles 
XVIII i XIX. El seu propietari Robert 
Owen va ser també un notable dirigent 
iniciador del sindicalisme britànic, un 
socialista utòpic.
El poble de nova planta es va comen
çar a construir l’any 1785 en un terreny 
difícil vora el riu, per utilitzar les cas
cades Clyde i potenciar el vell molí. 
Va arribar a tenir 2.000 treballadors. 
A més dels edificis industrials i dels 
habitatges hi havia: un magatzem o 
gran drogueria regida en cooperativa, 
els beneficis de la qual es reinvertien 
al poble; una casa pe a joves amb més 
de 300 llits, per albergar els aprenents 
i els nens; escoles, institut, església, 
cementiri, etc. Owen aplicà a la colònia 
les seves idees per al desenvolupament 
d’una harmoniosa societat.
Més enllà del fenomen econòmic i 
urbà
A Catalunya, les colònies industrials 
també són molt més que un fenomen 
econòmic i urbà. En aquests nous 
nuclis de poblament es va desenvo
lupar una intensa vida social, cultural 
i religiosa impulsada pels seus pro
pietaris i moltes vegades delegada a 
directors, capellans i mestres. A més 
dels habitatges per als treballadors, les 
colònies oferien una munió de serveis. 
Els primers anys hi havia la cuina 
comunitària (on es coïa el gra i es feia 
bullir el brou que les dones compraven 
sortint de la fàbrica), botigues (forn 
de pa, carnisseria, peixateria) i eco
nomats. De la petita farmaciola dels 
primers temps es va passar a un dis
pensari i les colònies més grans tenien, 
fins i tot, metge.
Les escoles es van fundar des de la 
posada en funcionament de les fàbri
ques: escoles per a nens, normalment a 
les mans d’un mestre laic o del capellà, 
i les escoles per a nenes, generalment 
regentades per monges que també 
s’encarregaven de la guarderia, que 
donaven una educació totalment dife
renciada.
A les grans colònies es feien classes 

nocturnes per a homes, vinculades 
a l’Escola del Treball, on s’aprenia 
teoria de filats i de teixits, i a partir 
de la dècada dels anys trenta, una for
mació dirigida a les noies: el Mana ge 
que consistia en aprendre a cuinar, fer 
conserves, economia domèstica, cosir 
i planxar, tenir cura dels malalts i 
infants, etc.

Activitats per al Heure
Les activitats culturals van tenir 
dos puntals clars: el cant, cors d’en 
Clavé i orfeons, i el teatre, que a les 
gran colònies es va completar amb la 
construcció d’una biblioteca. El lleure 
masculí passava pel cafè i pel casino, 
i el femení, per la gresca als carrers i 
places les nits d’estiu. Les activitats 
esportives no hi van mancar: primer el 
futbol, improvisat a la plaça o en una 
esplanada, i després al camp de futbol, 
seguit pel de bàsquet.
La vida religiosa, organitzada pel cape
llà de la colònia, era farcida d’actes 
litúrgics (processons, benediccions) i 
sagramentals (bateigs, comunions, 
etc.). Hem de recordar que moltes 
d’aquestes esglésies són centenàries 
i que aviat van assolir la categoria de 
parròquies.
Fontades populars i festes majors 
donaven a les colònies la cohesió d’un 
poble i als seus habitants el sentiment 
de pertànyer a una col·lectivitat que 
mantenia ben clares les diferències 
socials tant en Tàmbit laboral com en 
l’urbanístic, tal i com queda contrastat 
a les cases dels amos, el director, els 
encarregats i els treballadors.
També hi havia els actes oficials pater- 
nalistes: inauguracions d’esglésies i de 
serveis i festes concedides pels diri
gents, sovint presidides per autoritats 
locals i religioses, servien per renovar 
T autoritat dels dirigents i de la cohesió 
social de la colònia com a grup.
El debat continua obert: eren les 
colònies un fenomen merament 
d’explotació del treballador i on es 
donaven pràctiques de tipus feudal, o 
bé representaven un avenç important 
en la concertació de la força del capital 
i del treball en la recerca del paradís 
social com propugnava Owen? El que 
sí està clar és que la Catalunya d’avui 
no hauria estat possible sense el procés 

d’industrialització, i que aquest no es 
pot explicar sense les colònies fabrils. 
Un model urbanístic singular
La construcció de la majoria de les 
colònies industrials participen de dinà
miques comunes: el fenomen fabril i 
la concentració urbana. En canvi, els 
protagonistes i el seu bagatge cultural 
i tècnic són ben diferents. Les opcions 
formals de la colònia van lligades a la 
diferent naturalesa dels constructors. 
Ho analitzarem sobre dos exemples 
clarificadors estudiats per T arquitecte 
urbanista Pere Vall i Casas.
- La colònia modèlica (el cas dels 
Güell)
- La colònia anònima (el cas dels 
Viladomiu)
L’any 1890, Eusebi Güell inicia les 
obres de la seva colònia projectada 
al despatx d’Antoni Gaudí. Els 
protagonistes són: Tindustrial amb 
experiència, fortuna consolidada i 
una particular mixtura d’il·lustració i 
de filantropia, i el millor arquitecte, 
capaç de formalitzar la seva raonable 
utopia: amplitud de mires i qualitat 
formal agermanades en la construcció 
d’un model urbà aleshores progressista 
i culte, el suburbi obrer de baixa densi
tat en un entorn rural. (...)
En canvi, Tomàs Viladomiu Bertran 
(1809-1887) encarna l’industrial d’ar- 
rel muntanyenca entroncat al gremi i 
a les formes precapitalistes del tèxtil 
rural. Recolzat en una prolongada 
tradició familiar, aprèn l’ofici del seu 
pare, engrandeix el negoci heretat i 
se suma al llarg procés de perfecci
onament intern de la pròpia activitat. 
A l’edat de 59 anys, quan decideix 
afrontar el repte de la colònia, és un 
home experimentat que coneix tots els 
vessants del seu ofici. (...)

Les fàbriques de pisos, un 
patró característic
Entre aquests dos models extrems 
encabim tot el conjunt de colònies 
de Catalunya que reprodueixen una 
tipologia ja experimentada en edificis 
fabrils de nuclis urbans.
Les fàbriques de pisos, el model més 
generalitzat i més adient per adaptar- 
se als terrenys estrets i amb fortes 
pendents que ofereixen les altres valls 
del Ter i del Llobregat, són edificis de Z7
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dos o tres pisos amb golfes, de parets 
gruixudes de pedra que tanquen un 
espai d’uns 20 metres d’amplada que 
pot créixer fàcilment. Grans finestrals 
d’obra il·luminen les naus obertes amb 
revoltons sostinguts amb pilars de 
ferro colat.
La repetició seriada de les finestres 
només es trenca amb la torratxa del 
muntacàrregues i la verticalitat de la 
xemeneia. També hi ha exemples de 
fàbriques de colònia d’un sol pis, i fins 
tot, solucions mixtes.
Sembla que no és fins a finals del segle 
XIX que els arquitectes comencen a 
dirigir obres a les colònies; a partir 
de 1885 s’encarreguen dels edificis 
més simbòlics, les torres i les esglé
sies, els edificis que simbolitzen el 
poder econòmic dels seus propietaris 
i el desig de marcar clarament el seu 
estatus social.
Els habitatges es construeixen seguint 
dos models genèrics: les cases unifa- 
miliars amb petits hortets o jardins 
i els habitatges plurifamiliars, amb 
escala interior o exterior. I és que són 
els mestres d’obra els qui construeixen 
les colònies.

Un llarg passat amb un bon 
futur per endavant
Poc a poc es reconeix la importància 
col·lectiva dels cursos d’aigua com 
a reserves ambientals. La qualitat de 
l’entorn natural associat a T aigua i 
la riquesa dels patrimoni industrial i 
cultural acumulat en fornia de canals, 
rescloses, ponts, fàbriques i colònies, 

fan dels rius indrets preuats pel seu 
paper reequilibrador dins la Catalunya- 
ciutat.
Actualment emergeixen vora els rius 
catalans experiències de revalorizació 
que cal seguir amb atenció. Aquestes 
iniciatives tenen origen local i plan
tegen la conservació i planificació 
conjunta d’alguns àmbits fluvials de 
singular identitat i bona accessibilitat. 
La seva recuperació com a espais 
col·lectius depassa el marc urbà tra
dicional i assumeix un enfocament 
territorial més ampli, fet que porta 
a pràctiques de gestió i planejament 
supramunicipals.

El Parc del Ter
El Parc del Ter és un cas emblemàtic. 
L’encàrrec inicial de definir l’ordena
ció urbana de Manlleu entre el Canal 
Industrial i el riu Ter, esdevé un pro
jecte d’abast territorial que comprèn 
el curs de 4 km de longitud entre la 
Gleva-Voltregà i la Devesa.
El parc fluvial es projecta com a motor 
d’una reforma urbana al servei de 
Manlleu però d’efectes qualificadors 
i dinamitzadors compartits pel conjunt 
de poblacions que integren el seu sis
tema urbà.
Els ingredients característics de l’ope
ració són: una bona accessibilitat (el 
parc es desplega en un tram idoni per a 
l’ús lúdic amb una posició baricèntrica 
en relació a la Plana), una identitat sin
gular (el canal industrial de Manlleu 
és una peça rellevant del patrimoni 
industrial català) i un programa de 

qualitat basat en l’atractiu de l’aigua 
on coexisteixen usos diversos (lleure, 
serveis, habitatge i producció).
Tots aquests components es combinen 
en un projecte de futur, col·lectiu i 
il·lusionant, que cerca la convergència 
d’esforços.

Parc Fluvial Colònies del 
Llobregat
El Parc Fluvial de les Colònies vora 
el Llobregat, entre Navàs i Berga, 
planteja la revaloració d’un segment 
fluvial d’especial interès. En aquest 
cas, la peça de patrimoni central que 
dóna identitat al parc és la seqüència 
de colònies tèxtils més intensa dels 
rius catalans.
Aquest conjunt únic disposa d’una 
bona connexió amb Barcelona i el seu 
àmbit metropolità. Es troba, per tant, 
ben situat en relació amb un important 
mercat de consum turístic i segona 
residència i també d’empreses d’alt 
valor afegit interessades en un entorn 
amb una imatge pròpia i de qualitat. 
Aquestes experiències, i d’altres que 
aniran sorgint, contribuiran a la recu
peració, preservació i utilització del 
nostre singular patrimoni industrial en 
el marc d’un paisatge característic que 
dóna identitat pròpia al procés d’indus- 
trialització que va viure Catalunya.
L’any 2005, en què commemorem els 
150 anys de la promulgació de la Llei 
de Colònies, ha de ser una fita signifi
cativa en aquest procés endegat.

Grup d’Entitats Organitzadores

L’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí s’ha adherit 

a la commemoració dels “150 ANYS DE LES COLÒNIES

INDUSTRIALS” que organitzen una sèrie d’entitats públiques 

i privades, ajuntaments i municipis amb colònies industrials, al 

llarg de les conques dels rius Llobregat i Ter.

Amb aquest motiu anunciem una xerrada-conferència per 

al proper dia 9 de setembre, al lloc i hora que oportunament 

anunciarem i a la que tothom hi és convidat.
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(...) Després d’aquesta facècia reprenem el fil, ja que 
volem parlar d’una altra de les antigues tasques que 
eren freqüents a les nostres contrades i que, malaura
dament, avui també han desaparegut. Ens referim, en 
aquest cas, als moliners.
És possible que hom s’estranyi si diem que anys enllà 
Bonmatí i els seus contorns van ser terra de molins 
i moliners. Van ser uns molins fariners que durant 
segles van tenir un paper molt important en el desen
volupament de la vida, especialment per a la gent del 
camp. Per tant, no és pas per atzar que les arrels de 
Bonmatí estiguin simbolitzades a la plaça D. Manuel 
amb una roda molinera, com tampoc no és casual 
que en el naixement del Grup Bondia, l’any 1969, es 
volgués recordar els orígens moliners d’un poble que 
ressorgia.
Tot i que els molins paperers eren molt allunyats 
d’aquests indrets, trobem que el cognom Torras, l’any 
1700 ja figura com a fabricant de paper, una matèria 
que elaborava amb la força de l’aigua en un molí. 
Per tant, el 1903, quan els Torras s’estableixen a la 
colònia Bonmatí com a paperers, ja són portadors 
d’orígens moliners.
Momentàniament deixem de banda el molí del Llor, 
que trobem esmentat el 1229 i documentat el 1426. 
Del molí d’en Peixet de Trullàs, l’any 1886, el funda
dor D. Manuel Bonmatí n’obté la cessió de 2.340 litres 
d’aigua, que havien de servir per enfortir el cabal que 
necessitaria la colònia que tot just s’estava gestant. 
L’aigua pura i neta d’un rierol, envasada amb fustes, 
feixines i terra, un rec estret d’escàs cabal, una petita 
casota construïda amb fang i pedres i un parell de 
moles eren elements suficients per fer funcionar el 
molí. És clar que eren molins i molinots construïts per 
al servei familiar i veïnal, amb un baixíssim i lent índex 
de producció. Amb tot i això, es convertia en l’única 
esperança que tenien per moldre el gra els habitants 
dels casalots de mala mort que restaven allunyats del 
Ter. Allò que encurioseix és que uns cent metres riera 
avall ja es trobava un altre molí fariner... i després un 
altre. La font de can Rigau de Sant Julià, per a mi de 
records molt entranyables, escorre l’aigua a la riera de 
Bàscara, la qual s’esmuny saltironejant i lliscant per 
les pedres enmig d’una verda frondositat. Uns metres 
més amunt de la font, envoltada de ramatge, s’hi 
contemplen les parets mig enrunades d’un antic molí, 
possiblement fariner, que aprofitava les aigües de 
la riera de Bàscara que neix a Sant Climent d’Amer, 
passa pels clots de can Borrell i de la Pera. 
Antigament l’abundor de l’aigua de pluja i la que pro

porcionaven diferents fonts i viots que la riera recollia 
feien possible el funcionament d’un molí i el regatge 
de la terra de les seves voreres. No fa pas molt de 
temps que, entre la font de can Rigau i les restes del 
molí, encara s’aguantava un pont que els anys i l'em- 
bat de les revingudes de la riera han enderrocat. 
A uns cinquanta metres aigües avall hi ha una res
closa, una petita presa gairebé tota formada per obra 
de la natura, que retenia l’aigua per ser conduïda 
mitjançant un rec a un altre molí que hi havia uns 
dos-cents metres més avall. Aquest encara és cone
gut amb el nom del molí de l’Enric, el qual conserva 
restes de parets construïdes amb fang i pedra de 
quasi un metre de gruix. Es manté la volta d'entrada 
de l’aigua i, enfront, a la part nord de la muntanya, 
hi davallaven les aigües que aportaven les fonts, 
avui resseques, de ca l’Orella i de can Verneda, amb 
uns bassals en què malgrat l’escassetat de líquid 
hi tenien vida els peixos. L’aigua d’aquests bassiols 
segueix el curs cap a la volta del molí. Un parell de 
quilòmetres més avall, a les envistes de can Llorà 
Petit, hi trobem unes parets mig enderrocades que 
sens dubte pertanyien a un altre molí. Actualment les 
escorrialles de l’aigua continuen riera avall per darrere 
la Canova i can Llorà Petit, segueixen cap al pont de 
Bàscara i desemboquen al Ter, sota la fàbrica Casa
demont, sense trobar res que pugui demostrar-ne 
l’aprofitament a excepció de terres de cultiu. També a 
Constantins, en aigües de la riera de Calders, trobem 
l’existència d’un molí que els bonmatinencs coneixem 
pel Molinot. No voldríem deixar d’esmentar-ne un que 
degué existir a prop del Ter, tocant el carrer Vell de 
Sant Julià, un molí del qual avui només en queda el 
rastre de les restes.
Hom suposa que aquests molins tenen una antigor de 
segles, però solament en donen fe les ruïnoses parets 
que les inclemències del temps no han estat capaces 
de derruir totalment. No es troba cap document escrit 
ni testimoni oral que transmeti d’una generació a una 
altra el funcionament d’aquests molins. Les idees i les 
tècniques emprades aleshores devien ser tan rudi
mentàries com vulgueu, però no es pot pas negar que 
existia una intel·ligència natural en la ment d’aquells 
homes. És clar que la imperiosa necessitat de subsis
tir els obligava a ser més astuts.
Tot i que l’escassa molineria que existeix actualment 
honora el seu patró sant Martí l’11 de novembre, el 
Costumari de Joan Amades esmenta que els vells 
moliners veneraven el seu protector sant Eugeni 
moliner, el 23 d’agost. En aquesta diada reclamaven
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Aquesta fou una encer
tada solució per al 
propietari, mentre que 
al pobre moliner li calia 
triturar molts sacs de 
gra per treure un ren
diment que li permetés 
de sostenir la família, 
després d’haver pagat 
un duro diari d’arrenda- 
ment. Déu n’hi do, del 
desemborsament!

els costava de posar- 
se d’acord. D’aquí ve 
l’adagi ‘‘fer combregar 
amb rodes de molí”. 
Al seu dia el molí del 
Llor és traspassat a 
Isidre Pigem, posseïdor 
del molí de Nerós de

grosses des de la vigí
lia del 23 fins al matí 
de l’endemà. La dita 
era: per Sant Martí, no 
mol el molí.
Cases de pagès, avui 
moltes d’elles sense

La trituració del gra, el 
pagès la podia fer efectiva mitjançant dos tipus de 
pagament: amb diners o fent ús del dret que empa
rava el moliner i que consistia a cobrar molturant, o 
sigui, percebent amb espècies part del gra que havia 
mòlt.
Durant la guerra i la postguerra l'ajuda que els molins 
i moliners van prestar a la gent de la Colònia va ser 
molt positiva. Eren les mòltes de blat de moro conver
tit en farina per a la cocció de farro, també conegut 
per “farinetes”, un aliment que en èpoques d’estretor 
es convertí en el menjar dels pobres.
Després d’haver efectuat el canvi de professional en 
l'explotació, el nou moliner, amb treball i seriositat, 
de mica en mica, va tornar al molí el prestigi que 
feia temps que havia perdut. Acudien al molí del Llor 
pagesos de tots els indrets: de Sant Julià i de Cons- 
tantins, de Sant Martí de Llémena i de les Serres, i 
sense pont els de l’altre costat del Ter. Eren nombro
ses les corrues de carretes amb el pagès a davant 
“tocant les vaques”, que amb un pas lent i feixuc 
travessaven la plaça vers el molí.
Va durar molts anys la prosperitat del molí del Llor, 
fins que unes lleis rigoroses, provocades per una 
guerra, els inflexibles controls exigits en una post
guerra i, més tard, el progrés ocasionat per modernes 
i productives farineres, van sumar forces perquè de la 
història de l’emblemàtic molí només en resti el record 
i la placa de marbre que rau en la paret forana, on hi 
diu: Molino del Llor.

Benet Valentí

Sant Martí de Llémena.

activitat i la majoria 
desaparegudes, com 
són la Canova, can

Molí de Can Rigau

Costa, can Rigau, la Rovira, can Franch, cal Ros, els 
Vidals, can Verneda, can Rossell, ca l'Orella, la Cos- 
tica, can Paradís, la Calsina, el Masachs, can Caran- 
dell, la Còmica, cal Rei, etc., ben segur que eren els 
clients habituals d'aquests molins.
Quant al molí del Llor, que compta amb molts segles 
d’història, era mogut per la força hidràulica que li pro
porcionava l’aigua del rec de l’Anglasell de Sant Julià. 
A finals del segle XIX, a causa del progrés que expe
rimenta la Colònia, D. Manuel Bonmatí transforma el 
rec en un important saltant d’aigua, un salt que servirà 
per donar força i fer moure les noves indústries que 
s’estan creant. Si en recordem una mica l’activitat
dels últims noranta anys, trobarem que era un molí 
que funcionava amb tres jocs de moles: una servia 
per moldre grans panificables, una altra per moldre la 
farina i una tercera per moldre pedra.
Fins a l’any 1912, continuant el costum de la família 
Bonmatí, el fundador explota el molí i s’adona de la 
infidelitat del moliner responsable de la trituració del 
gra. Aquest indigne procediment el trobem notificat 
al diari de Girona El Norte del dia 18 de setembre de 
1912: «Por sustracción de cinco sacos de trigo y uno 
de harina del molino que en la colonia de su nombre 
posee D. Manuel Bonmatí de Cendra, han sido 
detenidos el molinero Juan Serra Vidal y otro sujeto 
llamado Salvador Riera Raballonet». Aquesta innoble 
actitud, que ja havia estat copiada repetidament per 
altres mossos, és motiu perquè D. Manuel prengui 
la determinació d’arrendar-lo a un professional que, 
mitjançant un pagament anual, l’usi i se’n beneficiï. 
Generalment els moliners no eren vistos amb gaire 
simpatia pels pagesos, ja que a l’hora del pesatge

el seu favor perquè 
fes baixar bon cabal 
d’aigua pels torrents, 
per tal que els molins 
poguessin funcionar. 
Els moliners obser
vaven la festa de llur 
patró i paraven els 
molins. Per donar una 
sensació més real de 
la festa, lligaven les 
rodes amb cadenes
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Francisco
Barea,
el Cartero

Nascut fa 78 anys a la localitat sevi
llana de Morón de la Frontera, on va 
estudiar als Salesians, es va casar amb 
Enriqueta Gordillo Montano i va tenir 
els seus tres fills. Francisco Barea 
Sierra viu des del 1974 a Bonmatí, 
on se’l coneix popularment com “el 
Cartero”, cosa gens estranya si es 
té en compte que va fer de carter del 
poble des que portava mig any entre 
nosaltres i fins que es va jubilar. La 
feina de carter la duia a terme durant 
el dia i la combinava amb la que feia 
a la fàbrica Matas de nits. Va haver 
de deixar la seva terra perquè, tot i 
treballar moltes hores, amb prou feines 
s’hi guanyava la vida i, per tant, tenia 
molts problemes per mantenir la seva 
família. Abans d’instal·lar-se amb la 
seva família a Bonmatí, ja havia hagut 
de deixar el seu poble per treballar 
un any en una fàbrica d’uralita de 
Sevilla i un altre any en una fàbrica 
de galvanitzats de la ciutat alemanya 
d’Hamburg, feina aquesta última que 
li va permetre estalviar prou diners per 
comprar-se una casa al tornar a Morón 
de la Frontera.

“Vaig néixer el 18 de gener de 1927 
a Morón de la Frontera, localitat 
sevillana coneguda arreu per la base 
aèria nord-americana”, explica en 
Francisco, que és un clar exemple 
dels milers d’andalusos que durant les 
dècades dels anys seixanta i setanta del 
segle passat emigraren a Catalunya per 
motius laborals i acabaren instal·lant- 
s’hi definitivament, contribuint al seu 
desenvolupament i convertint-la en la

En Francisco i l'Enriqueta quan van casar-se a Morón de la Frontera l’any 1957.

seva segona pàtria i, en molts casos, en 
la primera dels seus fills i néts.
“De petit, vaig anar a l’escola dels 
Salesians de Morón de la Frontera fins 
que van tancar-la perquè els últims 
temps de la República van matar la 
meitat dels capellans”, assenyala el 
Cartero, una persona extravertida i 
amant de la gresca que normalment 
no parla en català, tot i que l’entén 
perfectament.
“Als 11 anys vaig començar a fer 

d’ajudant de fuster, ofici que vaig 
acabar aprenent, ja que hi vaig treba
llar 4 anys, i que vaig deixar perquè 
només cobrava una pesseta cada set
mana treballant fins i tot els diumen
ges”, refereix en Francisco, que parla 
amb una gràcia innata característica en 
molts andalusos en general i sevillans 
en particular.
“Després de la fusteria vaig treballar 
5 06 anys en una fàbrica de guix, on el 
jornal era de 2,5 pessetes/setmanals”, 19



en Chavez, que li va dir que anés a 
treballar a l’aeroport Girona-Costa 
Brava. “Vaig anar-hi i no hi havia 
feina, però de seguida un paleta que 
estava hostatjat en la mateixa pensió 
que jo, una que hi havia al darrere de 
rAjuntament de Girona, em va portar 
a la fàbrica Matas de Bonmatí, on vaig 
parlar amb el director, el Sr. Bonet, 
que em va donar feina a mi i també 
a la família”, indica en Francisco, 
que quan portava 6 mesos vivint entre 
nosaltres va començar a fer de carter 
de Bonmatí, feina que feia de dies i que 
combinaria fins a la jubilació amb la de

“Aleshores, un meu cunyat que treba
llava a Alemanya em va dir que anés 
amb ell i que en un any guanyaria prou 
cèntims per comprar-me una casa. Li 
vaig fer cas i vaig treballar un any 
just en una fàbrica de galvanitzats 
d’Hamburg”, diu en Francisco, que 
afegeix: “Vaig estalviar prou cèntims 
per poder comprar-me una casa a 
Morón de la Frontera perquè, a part 
de les 8 hores de la jornada laboral, 
cada dia feia totes les hores extres que 
podia i, a més, gairebé tot el que gua
nyava ho enviava a casa, atès que al 
viure a la casa del cunyat Vúnica des
pesa que tenia era el tabac que fumava 
i que m'havia de comprar”.
Al tornar a Morón de la Frontera i

la fàbrica, on treballava de nits.
D’altra banda, comenta que la primera 
impressió que va tenir la seva família

treballar durant un any en una fàbrica 
d’uralita de Sevilla capital.

ponsables del Sindicat que de jovenet 
havia estudiat amb ell als Salesians,

en Francisco, que va continuar venent 
llenya fins a l’any 1969, quan va deci
dir vendre el parell d’ases i anar-se’n a

noi -Francisco Miguel- i ell mateix.
La idea d’emigrar a Catalunya l’any 

1974 li va donar un dels màxims res-

la Frontera, va durar 13 anys, ja que no 
es van casar fins al 1957. “Al comen
çar ella tenia 15 anys i jo en tenia 17, 
i vam festejar tant de temps perquè no 
teníem diners per casar-nos”, relata

hores de classe al matí i 4 hores més a 
la tarda”, explica el Cartero, que asse
gura que amb la prestació no en tenia 
prou per mantenir la dona, les dues 
noies -Dolores, Loli, i Concepción- i el

jove que festeja.
I parlant del festeig, el del Cartero amb 
l’Enriqueta Gordillo Montano, que 
també era natural i veïna de Morón de

comprar-se la casa, va passar un parell 
d’anys a l’atur, una època de la qual no 
conserva gaire bon record. “Cada dia 
havia d'anar al Sindicat, on ens feien 4

terra, com per exemple
dir “pelar la pava” per
referir-se a una parella En Francisco en Pactualitat.

sions pròpies de la seva
encara fa servir expres-

mengessin”, assenyala en 
Francisco, que, malgrat 
que fa més de 30 anys 
que és fora d’Andalusia,

tava al camp perquè hi

que totes les nits, després 
de pelar la pava, les por-

en tenia ni per al menjar 
de les ases, de manera

tan pocs diners que no
al poble, però guanyava

olivars a carregar fusta 
d'olivera per vendre-la

llenya. “Vaig comprar un 
parell d'ases i anava als

va deixar aquesta feina per 
establir-se pel seu compte 
i dedicar-se a vendre

manifesta el Cartero.
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de Bonmatí no va ser gaire 
bona. “On ens has portat?, 
va exclamar la mare, 
acostumada a viure en una 
ciutat com Morón de la 
Frontera al veure l'entrada 
de Bonmatí, la part de baix 
del poble, amb els blocs de 
pisos i carrers en força mal 
estat, els descampats amb 
herbes i fins i tot alguna 
rata...”, rememora el 
Cartero, que assegura que 
aquella primera impressió 
negativa es va transformar 
ben aviat en una percepció 
força més positiva, sobretot 
pel fet que al treballar la 
família es va assentar al 
poble.
Un altre record dels pri
mers temps a Bonmatí el 
va protagonitzar el seu 
fill Francisco Miguel, que 
actualment treballa de

planxista i que aleshores era petit, i 
que en Francisco relata de la següent 
manera: “A Morón el nen estava
acostumat a jugar al carrer amb els 
fills dels soldats americans de la base, 
molts dels quals eren veïns nostres, i 
al venir a Bonmatí i adonar-se que no 
entenia els nens que parlaven català, 
va dir: aquest americà no hi ha qui 
l'entengui”.

“El més important de la meva 
vida és la meva dona, després les 
meves filles i el meu fill, i després els 
gendres”, afirma el Cartero, que poc 
després d’instal·lar-se a Bonmatí es va 
vendre la casa de Morón i es va com
prar un pis a Mollet (Vallès Oriental) 
com a inversió, i posteriorment va 
adquirir un pis del carrer Sant Ramon 
de Bonmatí.

“Des que em vaig retirar, pels 
matins vaig a comprar i per les tardes 
vaig al local de reunió de la gent gran 
i entretinc les jubilades del poble”, 
assenyala per acabar en Francisco, que 
ja té dues nétes de la seva filla Loli i un 
nét de la Concepción.

R. Ponsatí

ENTREVISTA
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ESCOLA

migdia i de 8 a 10 del vespre.
Per obtenir més informació, dirigiu- 

vos a:
CFA Les Bemardes-Escola d’Adults 

de Salt
Cl Sant Dionís, 42- 17190 Salt
Tel. 972-24.14.10

b 700 7014@xtec. net
www.xtec.es/centres/b7007014

• Graduat en secundària.
• Cursos d’informàtica.
• Formació bàsica
- Conversa en català.
- Aprendre a llegir i escriure.
- Certificat de formació instrumental.
• Centre d’autoformació mestre Rafael 
Farré
Informació i matrícules: A partir de 
T1 de setembre, de 10 del matí a 12 del 

El Centre de Formació d’Adults Les 
Bemardes-Escola d’Adults de Salt és 
un centre públic de formació de per
sones adultes dependent del Departa
ment d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya. Disposa d’un equipament 
material i didàctic idoni i d’un equip de 
mestres amb experiència i voluntat de 
servei al poble. Aquest curs celebrem 
el trentè aniversari i volem refermar 
el nostre compromís de continuar 
fent de l’educació una eina solidaria 
de progrés personal i comunitari. No 
desaprofitis l’ocasió de formar-te i 
augmentar les teves opcions de benes
tar: vine a l’Escola d’Adults de Salt!

Programa de cursos i activitats for
matives
• Curs de preparació de la prova d’ac
cés a la universitat per a més grans de 
25 anys.
• Curs de preparació de la prova 
d’accés a cicles formatius de grau 
superior.
• Curs de preparació de la prova d’ac
cés als cicles formatius de grau mitjà.

El curs acadèmic 2005-2006 
al CFA Les Bernardes-Escola 

d’Adults de Salt

21

Sopar i ball a l’envelat 
de Bonmatí 

Dissabte 15 d’octubre de 2005
Sopar a benefici de la 
Cavalcada de Reis 2006
A l’envelat de Bonmatí

Tot seguit: Ball a càrrec d’en 
David Casas

Organitza:
- Grup Il·lusió
- Ajuntament de Sant Julià del Llor
i Bonmatí

http://www.xtec.es/centres/b7007014


SALUT

Mesures de protecció 
solar per a nens i joves (*)
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- Com que sóc un 
infant... els meus pares 
em cuiden i em prote
geixen del sol.
La meva pell, sobretot 
quan sóc molt petit, és 
extremadament fina 
i delicada i té més 
facilitat de cremar-se. 
Quan era un nadó de 
sis mesos mai no em 
van posar directament 
al sol i tampoc no em 
van untar amb cremes 
protectores. M ’ agrada 
molt estar a l’aire lliure, 
però si prenc massa el 
sol em pot perjudicar i 
incrementar el risc de 
patir un càncer de pell 
quan sigui gran.
- Com que són un/a 
noi/a... gaudeixo del sol 
sempre protegit/da.
Cada estiu començo 
a prendre el sol a poc 
a poc. Porto sempre 

MESURES DE RROTECCIÓ SOLAR 
RER A NENS I JOVES

crema fotoprotectora, 
d’índex 20 o superior, me la poso 20 
minuts abans de prendre el sol, i me’n 
torno a aplicar cada 2-3 hores i cada 
vegada que em banyo o suo molt. 
Faig moltes activitats a l’aire lliure i en 
contacte amb la natura i sempre porto 
crema fotoprotectora.
- Com que sóc jove... prenc el sol amb 
cura i faig salut.
Ja sé que si em poso al sol sense prote- 
gir-me em cremaré i la meva pell enve
llirà més aviat. Per això, cada vegada 
dubto més que estar molt bronzejat/da 
vulgui dir estar més sa/na. També cal 
utilitzar crema fotoprotectora per al 
bronzejat artificial.
Si vaig d’excursió o practico esport, 
procuro no estar al sol molt temps, i a 
estones busco l’ombra.

sables... protegim del sol els nostres 
fills.
El sol és font de salut, i per tant cal 
prendre’l amb cura. Més d’un 80% 
dels casos de càncer de pell es podrien 
prevenir evitant una exposició exces
siva al sol i les cremades cutànies que 
pugui causar, sobretot en els infants.
Ens hem assabentat que el risc d’ar
ribar a patir un càncer de pell és més 
gran quan es pren el sol de tant en tant 
però de forma intensa, la qual cosa és 
típica dels períodes de vacances.
Els infants, els adolescents i les per
sones amb pell molt blanca tenen més 
facilitat de cremar-se després de pren
dre el sol, ja que la seva pell és més 
sensible a les radiacions ultraviolades. 
• Si aprens a tenir cura de la teva salut 

vida, com per exemple prendre el sol.
• S’han d’evitar les hores de màxima 
intensitat solar entre les dotze del 
migdia i les quatre de la tarda.
• Cal portar samarreta, gorra i ulleres 
per protegir-se del sol encara que esti
gui ennuvolat.
• Cal posar-se crema fotoprotectora 
d’índex 20 o superior abans de l’expo
sició solar i després de cada bany.

(*) Extret del fulletó sobre mesures 
de protecció solar per a nens i joves 
editat pel Departament de Salut de 
la Generalitat de Catalunya, el Pla 
Director d'Oncologia i l'Institut

- Com que som mares i pares respon- des de petit/a, et servirà per a tota la Català d'Oncologia.



LLIBRES RECOMANATS
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arribar

Jesús Moncada 
CAMÍ DE SIRGA

seu somni es ser

Vaig 
cT Etiòp 
Explica

"Camí de sirga"
JESÚS MONCADA
Pàgines: 286
Mides: 15,5 x 23
EDICIONS 62 
Col·lecció: “El Balancí”, 500
Enquadernació: Cartoné amb sobrecoberta 

Any d’edició: 2004

Publicada per pri
mera vegada l’any 
1988, amb “Camí 
de sirga” Jesús 
Moncada va consoli
dar un univers perso
nal i mític al voltant

capita de vaixell i 
per aconseguir-ho 

mirarà d’aconseguir prou diners per a la 
seva família i per als seus estudis. Quan 
comença a investigar sobre una fabulosa 
perla, una sèrie d’esdeveniments provoca
ran un canvi en la vida del jove pescador, i 
el portaran a patir unes trepidants aventu
res carregades de misteri, diversió, tragè
dia... però sempre emocionants.
Aquesta és la primera i exitosa obra 
de Miguel Larrea (1966), una novel·la 
d’aventures sorprenent i trepidant. Més de 
10.000 exemplars venuts en castellà. Una 
gran obra traduïda al francès i l’alemany.

En Kip Parvati es un 
jove a qui l’absència 
del seu pare el va 
fer deixar l’escola 
i posar-se a pescar 
amb el seu oncle per 
dur diners a casa.

ho.

de debò. El Sol 
vol saber si la 
gent es prepara 
com cal per a un 
dia tan impor
tant i envia un 
follet a la Terra 
per comprovar-

Una història original que farà que els més 
petits coneguin la festa de Sant Joan de 
ben a prop.

"Les aventures 
de Kip Parvati"
MIGUEL LARREA
Traducció: Pau Joan Hernàndez
Pàgines: 456
Mides: 13,1x21
LA GALERA
Col·lecció: “Narrativa Singular”
Enquadernació: Cartoné
Any d’edició: 2005

meva història"
ANNA CANALS
Il·lustracions: Luci Gutiérrez
Pàgines: 32
Mides: 17,5 x 19
LA GALERA
Col·lecció: “Vaig arribar de...”, 3 
Enquadernació: Rústica
Any d’edició: 2005

La teva histò
ria, Medina, va 
començar fa 
temps. El pare 
i la mare volien 
tenir-te. I vam 
voler que fossis 
d’Etiòpia.
Obra de fàcil

lectura dirigida a pares adoptius o en 
procés d’adopció. La història és sempre 
emotiva i tendra. Les pautes o recomanaci
ons psicopedagògiques poden ser de gran 
ajuda per a aquests pares.
En cada història s’hi reflecteix la particu
laritat de l’adopció en cada país. Des de 
fa dos anys hi ha un boom d’adopcions a 
Etiòpia.
És una nova col·lecció de La Galera que 
vol tractar l’adopció d’una manera amena 
i natural. Són contes de fàcil lectura, que 
reflecteixen la particularitat de l’adopció 
en diferents països.
Cada llibre inclou pautes i recomanacions 
psicopedagògiques dirigides a pares i 
mares que poden ser molt útils a l’hora 
de transmetre els orígens dels fills, un 
moment que esdevé enriquidor i, per què 
no, divertit.
Amb el suport de l’Institut Català de 
l’Acolliment i l’Adopció de la Generalitat 
de Catalunya.

"La nit de Sant
Joan"
XAVIER CARRASCO
Il·lustracions: Sebastià Serra 
Pàgines: 24
Mides: 21,5 x 21,5
LA GALERA, S.A. EDITORIAL 
Col·lecció: “Popular”, 59
Enquadernació: Tapa dura
Any d’edició: 2002

Ha arribat la vigília de Sant Joan, que és 
el dia del sant del Sol, la Festa Major del 
cel. Ja fa unes quantes setmanes que el dia 
s’allarga més i més, i comença a fer calor 23

de Mequinensa, l’antiga vila de la vora de 
l’Ebre enfonsada sota les aigües del pantà 
de Riba-roja, que en el seu temps va ser 
centre important d’una conca minera i 
d’un tràfic fluvial intens. Amb una precisió 
històrica i amb un llenguatge viu, l’autor 
rememora la història dels últims cent anys 
d’un poble condemnat a la desaparició a 
través de la vida i dels records de diferents 
personatges.
Unànimement reconeguda per la crítica 
i pel públic lector, “Camí de sirga” està 
considerada com una de les novel·les 
més importants de la literatura catalana 
contemporània. Ha estat guardonada amb 
nombrosos premis -Joan Crexells, Ciutat 
de Barcelona, Fundació d’Amics de les 
Arts i de les Lletres de Sabadell, Crítica 
Serra d’Or, Nacional de la Crítica i fina
lista al Premio Nacional de Literatura- i 
ha estat traduïda a l’alemany, a l’anglès, 
a l’aragonès, al castellà, al danès, a l’es
lovè, al francès, al gallec, a l’hongarès, 
al japonès, al neerlandès, al portuguès, al 
romanès, al suec i al vietnamita.

"La Ciutat
Invisible"
EMILI ROSALES 
Pàgines: 272 
Mides: 15 x 23,5 
EDICIONS PROA
Col·lecció: “A tot vent”, 427 
Enquadernació: Tapa dura 
Any d’edició: 2005

ble” és una novel·la 
d’aventura personal 
i de misteri històric, 
que té com a rere- 
fons una inconfessa
ble història d’amor 
i com a desencade
nant l’avidesa que 
provoca la suposada

existència d’un quadre perdut de l’últim 
gran mestre de la pintura italiana, Giam- 
battista Tiepolo. Tant un motiu com l’altre 
ens duen del present més rabiós al segle 
XVIII, rere la pista dels plans avui obli
dats i quasi secrets del rei Carles III de 
crear una gran ciutat al delta de l’Ebre, a 
imatge de Sant Petersburg -la ciutat ideal 
erigida a la desembocadura del Neva-, 
sota l'emmirallament de Nàpols i la seva 
badia, potser de Venècia i els seus canals, 
i en el context d’una cort il·lustrada, que
va atreure músics, arquitectes i pintors de
tot Europa.
Una novel·la fascinant que ens commou 
alhora que ens aboca a uns episodis que 
haurien pogut canviar la nostra història.
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audir tots. Un segon plat per
L avia Teresa ens ha donat aquesta recepta per poder-ne 

quedar bé.

Preparació:

Poseu a bullir el brou de verdures. Quan hagi fet el primer 
bull, poseu-lo a foc lent (posar-hi uns 2,5 litres d’aigua ja 
que s’evapora bastant). Poseu en la cassola per fer l’arròs, la 
ceba tallada ben petita amb una cullerada de mantega. Feu-la 
primer a foc ben fort, i tot seguit baixeu el foc i feu-la a foc 
lent (uns 30 minuts). En una paella, saltegeu el bolets (tallats 
a la mida d’un dit) amb una mica d’all picat i amb poc oli, 
primer a foc ben fort i després a foc lent (uns 5 minuts) abans 
de retirar-los, afegiu la sal i el pebre. Un cop estigui la ceba 
ben dauradeta, fiqueu el bolets saltejats i barregeu molt bé. 
Aquí es pot posar una mica de tomàquet fregit. Al cap de 10 
minuts, pugeu una mica el foc i fiqueu-hi l’arròs. Barregeu- 
ho molt bé durant uns 5 minuts. Un cop s’enganxin els grans 
d’arròs a la cassola, tireu-hi els 1,6 litres de brou de verdures, 
prèviament colat. Ha d’estar 7 minuts exactes a foc fort, i tot 
seguit 7 minuts exactes a foc lent. Entre mig dels últims 7 
minuts, afegiu-hi el parmesà ben fi i ho barregeu una mica 
(no gaire, que no es pasti l’arròs). Si veieu que encara no 
està l’arròs i falta aigua, n’afegiu més (hauria de quedar una 
mica caldós). Un cop acabats els 14 minuts, ho traieu del foc 
i ho poseu al forn (a uns 175° de temperatura) durant 3 o 4 
minuts. I ja està!

Sopa freda refrescant, ideal per a èpoques de calor. Entrant 
lleuger a base de verdures.

Ingredients (per a 4-6 persones):
-1 manat de porros (4 o 5 peces)
- 3 patates mida mitjana
- oli d’oliva
- sal
-llet
- aigua

Preparació:

Es tallen els porros de dalt a baix, en 4 quarts i després 
ben petits. Es posen en una olla amb un raig d’oli d’oliva 
abundant al foc, s’hi aboquen els porros i es dauren. Un cop 
els porros estiguin dauradets, cal afegir les patates tallades a 
trossos petits. Es deixa coure un parell de minuts mentre es 
va remenant i s’afegeix l’aigua i la llet. Sempre hi ha d’haver 
la mateixa quantitat d’aigua que de llet (habitualment 1 litre 
d’aigua + 1 litre de llet). Se sala al gust i es deixa coure a foc 
lent, durant 30 minuts aproximadament (quan la patata s’ai
xafi bé, és que ja està cuit). Un cop cuit, es passa pel turmix 
per tal que quedi tot ben triturat i, si es prefereix sense cap 
textura, s’acaba de colar pel colador xinès.
Per tal de variar el plat i donar-li un toc diferent, enlloc d’uti
litzar només patata i porro, també s’hi pot afegir a aquests 
dos ingredients xampinyons i pastanaga.

Un rissotto de bolets és un arròs caldós, fet amb una mica 
més d’aigua del que és habitual i amb formatge parmesà, que 
és el que fa lligar tota la cassola.

Ingredients (per a 4 persones):
- 400 g d’arròs bomba
- 300 g de bolets barrejats (pinetells, rovellons, rossinyols, 
escarlets, ceps, siurenys, cama-secs, ous de reig...).
- 1 ceba grossa
- 1 cullerada de mantega
- sal, oli, pebre
-1,6 litres de brou de verdures (ceba, pastanaga, porros,...)

Ingredients (per a 6 persones):
- 2 galtes de vedella
- 3 cebes
- 3 pastanagues
-10 g de bolets secs (cama-secs i trompetes de la mort) 
-1 porro
- ‘/2 cabeça d’alls
- ’/2 got (100 c.c) de vi negre o conyac 

Vichyssoie
-150 g de formatge parmesà (ratllat ben fi) 
-1 gra d’all

Galtes de vedella 
a l’estil de l’àvia 

Teresa
Rissotto de bolets



- sal, pebre i oli d’oliva

Preparació:

Se salpebren les galtes i s’enrosseixen a la cassola. Quan 

rosses es tanca el foc (per precaució) i s’hi afegeix el vi o el 

conyac. Seguidament s’hi afegeixen totes les verdures talla

des juntament amb els bolets prèviament saltejats. Es torna 

a encendre el foc, es tapa la cassola i es cou a foc lent entre 

1,5 i 2 hores (recordeu de posar els bolets en remull unes 

hores abans).

Coulant de xocolata
Postres exquisides. Com una magdalena de xocolata, que 
quan li fas cullerada, surt xocolata desfeta de dins. Impres
sionant...

Ingredients (per a 7-8 persones):
125 g de mantega
125 g de xocolata negra de cobertura (70%)
50 g de farina
60 g de sucre
140 g de rovell d’ou
100 g de clara d’ou

Preparació:
Desfeu la mantega en una cassola al foc. Fora del foc afegiu- 
hi la xocolata i tan bon punt estigui desfeta, afegiu-hi el sucre 
i la farina. Tot seguit afegiu-hi els rovells d’ou tot remenant 
juntament amb les clares. Remeneu-ho tot amb el mini- 
pimer. Ompliu tres quartes parts dels motlles amb la mescla. 
Engreixeu amb mantega els motlles de flam individuals i 
espolseu farina pel damunt de la mantega. Escalfeu el forn 
de 180° a 200° graus, poseu-hi els motlles i deixeu-ho coure 
durant 7 o 8 minuts. Serviu-ho just acabat de sortir del forn.

Flam de coco
Ingredients:
- un pot de llet condensada “la lechera” gran
- la mida del pot de llet condensada ple de llet fresca
- la mida de mig pot de llet condensada ple d’aigua
- 3 ous
- 3 cullerades de sucre
- coco al gust

Preparació:
- Agafem un envàs i hi col·loquem tots els ingredients. Amb 
la batedora ho barregem tot ben barrejat durant 3 minuts.
- A part, posem 3 cullerades de sucre en una olla petita i 
el cremem al gust. Un cop fet el sucre cremat, el deixem 
refredar (sobretot que no sigui massa cremat, perquè podria 
quedar amargant). També a part, agafem una altra olla més 
gran i l’emplenem d’aigua.

- Afegim la barreja d’ingredients feta amb la batedora a 1 olla 
on hem fet el sucre cremat i, tot seguit, posem aquesta olla 
a dintre de Tolia plena d’aigua, deixant que s’escalfi durant 
% d’hora al bany maria (és important que vagi bullint poc a 
poc per evitar que entri aigua a dintre de Tolia on tenim el 
que serà el flam. Hem de deixar que vagi fent glu-glu, sense 
que bulli molt).
- Passats 34 d’hora, retirem les olles del foc perquè vagin 
refredant-se i introduïm la petita a la nevera perquè el flam 
es refredi més aviat.
- Aquests postres s’han de servir ben freds i es presenten 
a taula en una plata fonda on haurem posat el flam amb el 
sucre cremat a la part de sobre.
- Tot i que en aquest cas dóna nom a la recepta, el coco és un 
ingredient opcional, de manera que si no ens agrada, no en 
posem i tindrem un flam d’ou natural.

Petits xefs
Tiramisú (*)

Ingredients:

- 500 g de Mascarpone (formatge fresc)

- 4 rovells d’ou

- 4 clares muntades

- 150 g de sucre

- 400 g de nata muntada sense sucre

- 2 planxes de braç de gitano o melindros

- cafè i conyac a gust

Preparació:

A- En un bol, es barreja el formatge Mascarpone i els 4 

rovells.

B- En un altre bol, es munten les 4 clares d’ou i es barregen 

amb el sucre.

C- Es munten els 400 grams o 1/2 litre de nata.

Es barreja TA amb el C i una vegada estigui mesclat, s’hi 

barreja el B.

En un motlle es posa una planxa de pa de pessic o braç 

de gitano o melindros, al damunt hi posarem una capa de 

mousse de tiramisú que hem preparat anteriorment (barrejant 

A, C i B). Tot seguit ho tapem amb una altra planxa o capa 

de pa de pessic o melindros; i aquesta capa la pintem ben 

xopa de cafè i si us agrada una mica de conyac. A sobre li 

posem una altra capa de mousse de tiramisú. I ja està llest 

per menjar. Però com que està massa tou, convé posar-lo al 

congelador i treure’l un parell d’hores abans de servir. Es 

desemmotlla, es posa sobre la safata on ho volem servir i es 

decora amb cacau en pols per sobre. Mengeu-lo de gust. 25
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Relacions entre parelles (*)
Quan sentim aquesta frase, uns pensen: “Què bonic!”, 
mentre que d’altres opinen: “Què difícil!”
Voldria dir que la primera opinió és real, però la segona ens 
fa tocar més de peus a terra.
Quants anys fa que l’home és home? i quants en fa que 
existeix l’amor i les parelles? Des del principi dels temps 
existeix el compromís, existeix la infidelitat, existeixen les 
aliances, els sogres i les discussions de parella. Però cada un 
és cada un, i cada persona viu la seva relació d’una manera 
distinta a l’altra gent.
Les relacions que fa vint o trenta anys que perduren, solen 
tenir un caire més racional, solen caracteritzar-se per les 
ganes de fer-se companyia i estar l’un amb l’altre, sense 
massa secrets, compartir la vida. El perill que sovint tenen 
aquestes relacions és el que jo anomeno “l’excés de confi
ança”. Quan hi ha un excés de confiança provoca que sovint 
tot compliment passa per alt, tot afalac ja no val la pena, 
perquè es diu que després de tants anys..., i no. Tant l’home 
com la dona necessiten sentir paraules boniques, perquè tots 
som humans, i tots necessitem sentir-nos estimats. Les dones 
diu que s’enamoren per les orelles, i això s’ha de cultivar.
Sovint els marits van pel món etzibant floretes a les amigues 
de la seva dona i a les parentes, i a la seva dona què?, com 
que ja se la va guanyar al seu moment, ara que el blat és al 
sac, no cal cultivar més el camp.
Les dones, per altra part, van per casa vestides de qualsevol 
manera, amb l’excusa que el seu marit ja les ha vist de tots 
colors, i que a ell segur que li sembla bé; mentre que a fora, 
quan marxen de casa, s’engalanen i es pentinen, s’arreglen i 
es pinten. I la pregunta és: A quin marit han d’acontentar, al 
de casa o al de fora de casa? Coneixia un senyor que expli
cava que estava enfadat amb la seva dona, ell deia: “La meva 
dona es posa les calces noves per anar a casa del metge, 
mentre que per casa em porta unes calces ben foradades”. 
I comentava: “Carai, es posa guapa per al metge i a mi que 
em bombin!”
Per això diguem que la confiança en excés no pot ser bona 
de cap manera. I ens hem d’aplicar el refrany: “la por guarda 
la vinya”.
Quan comences, hi ha mil dubtes que envolten la teva relació 
i et preguntes: tota la vida sentiré el que sento ara?, com sé 
jo que és la persona de la meva vida?, i si em canso d’ell o 
d’ella? Les respostes són difícils, però hi ha consells que ens 
poden ajudar.
Hi va haver un gran personatge que deia que tots érem fruites 
unides feliçment en un món, fins que un dia l’atzar ens va 
partir en dos, i ara tenim tota una vida per trobar la nostra 
mitja taronja. Aquest plantejament és fals. L’amor va més 
enllà, el real és que es troben dues pedres que encaixen, 
però que passen temps i temps llimant-se l’una a l’altra, i les 
esmolades fan mal i les ferides dels cops couen la persona. 
Això és la realitat de la vida.

Saber si una persona és o no la ideal per tu; crec que la 
resposta a aquest interrogant és dintre d’un mateix: “des 
que estic en aquesta relació he millorat, he crescut com a 
persona?” I la resposta és en nosaltres.
Perquè sortir, casar-se o quedar amb algú, és una influència 
per a la nostra vida i ens afecta, ocupa el nostre temps, i ens 
hem de preguntar si això serveix per millorar la nostra vida i 
la de l’altra persona o bé, al contrari, serveix per empitjorar
ia.
Els sentiments canvien i les persones també, però l’amor no 
ha de canviar, ha d’evolucionar, s’ha d’anar regant i regant, 
amb la paciència, la comprensió, el sentit
de l’humor, el respecte i les bones maneres.
Avui en dia tot va molt de pressa, la vida es viu ràpid, i tot és 
d’usar i llençar, tot és el plaer i passar-ho bé, el riure i el no 
pensar gaire en els problemes; però jo dic que les relacions 
de parella són quelcom molt seriós. Però la felicitat no està 
en la persona amb qui estàs, sinó que ha d’estar en tu, i apor
tant una part teva i una part seva es pot construir un projecte, 
però treballant ambdues parts conjuntament.
Hi va haver un senyor molt savi que explicava el següent 
conte:
“ífí havia dos amics que caminaven per la platja. Pel camí 
parlaven de diferents temes i, en un moment de la conversa, 
la cosa es va posar tensa i es van posar a discutir. Llavors, 
un dels dos, enutjat i irat, li clavà una bufetada a la galta 
dreta de ïaltre. De seguida el seu company, dolgut, el mirà 
de fit a fit, i en silenci s'ajupí i amb una petxina escriví a 
la sorra de la platja: “El meu millor amic m'ha clavat una 
bufetada”.
Seguiren camí enllà i s'enfilaren per unes roques i, de cop i 
volta, l'amic que havia rebut la bufetada relliscà i es quedà 
penjat d'un barranc. El seu millor amic va córrer a resca- 
tar-lo i amb esforços i treballs li salvà la vida. Seguidament 
ell agafà una roca, i amb una pedra escriví: “El meu millor 
amic m'ha salvat la vida”.
El seu company, estranyat del seu amic, li preguntà: “Per què 
has escrit allò a la sorra i ara això a la pedra?”
I ell pausadament li contestà: “Perquè les coses dolentes 
s'han d'escriure en el record com la sorra, perquè el vent 
s'ho pugui endur, mentre que les coses bones, s'han de 
gravar en el record com a les pedres, perquè el temps no les 
pugui esborrar”.
Així són les relacions de les parelles, i de les persones. Les 
experiències dolentes, el vent se les ha d’endur, mentre que 
les experiències bones, han de fer pòsit en la nostra ment.

Anna Pagès

(*) Escrit inspirat en el llibre de Martí Amagat “Amics i 
amants” (Editorial Sant Andreu).



Heu sentit parlar de la 
intel iigència emocional?

Intel·ligència vol dir capacitat d’entendre alguna cosa, de 
comprendre-la. Les emocions són part dels mecanismes bio- 
reguladors que necessitem per sobreviure. Tenen la funció de 
produir una reacció davant una determinada situació. A més, 
regulen l’estat intern de Torganisme de manera que estigui 
preparat per a una reacció concreta.
La majoria d’autors que han treballat aquest tema defensen 
que una persona per desenvolupar-se dins la nostra societat, 
necessita un determinat coeficient intel·lectual i un determi
nat nivell d’intel·ligència emocional.
Intel·ligència emocional significa tenir consciència de 
les nostres emocions i de la manera que aquestes poden 
influir en la nostra intel·ligència general. És important saber 

adonar-nos del que passa amb les nostres emocions i del 
nostre entorn, però també saber-se organitzar i actuar. 
Les característiques que presenta una persona emocional
ment intel·ligent són:
1- Actitud positiva.
2- Reconèixer els propis sentiments i emocions.
3- Capacitat per expressar-los.
4- Capacitat per controlar-los.
5- Empatia: posar-se en el lloc d’un altre.
6- Ser capaç de prendre decisions adequades.
7- Motivació, interès i il·lusió.

8- Autoestima.
9- Saber donar i rebre.
10- Tenir valors alternatius.
11- Ser capaç de superar les dificultats i frustracions.
12- Ser capaç d’integrar polaritats (drets i deures; la toleràn
cia i l’exigència; soledat i companyia...).
Els educadors i educadores també hem de treballar per afa
vorir i desenvolupar aquest nou concepte d’intel·ligència, 
que fa referència a com ens organitzem i actuem en relació 
amb els altres: amics, pares, educadors... i d’aquesta manera 
millorar la convivència.
En resum, hem de tenir en compte que per triomfar en 
aquesta vida, a part de ser intel·ligents, necessitem una bona 
relació amb els altres, tenir l’habilitat d’entendre i tractar les 
persones de manera que sapiguem dirigir els propis senti
ments i emocions i entendre els dels altres, per discriminar 
entre ells i per utilitzar aquesta informació com a guia del 
propi pensament i de les accions que prenguem. L’educació 
emocional és un procés educatiu, continuat i permanent, que 
intenta desenvolupar el coneixement sobre les pròpies emo
cions i les dels altres. L’objectiu final és capacitar el subjecte 
perquè adquireixi comportaments correctes per desenvolu
par-nos humanament i socialment.

Rosa Taberner i Bosch

Reflexions
Ens omplim d’objectius per millorar la nostra societat. Un 
objectiu per a cada cosa, i escrivim un grapat de processos 
i de normes per aconseguir-ho, i que després no acostumem 
a ser capaços de complir, ni de fer-les complir. Sembla que 
avui en dia complir la norma és un esforç o una actitud servil 
i de falta de llibertat. Sembla que complir la norma és una 
acte que ha de realitzar el nostre veí o l’administració cor
responent. Sembla que complir la norma és una agressió al 
dret de tenir tots els drets. El dret a tot. Tenim el dret de tenir 
abocadors de deixalles, d’obtenir terres per fer carreteres i 
bones comunicacions, de tenir presons modèliques, comis
saries de policia i centres de prevenció de menors, per dir-ne 
uns quants exemples, i al final exercim el dret de negar-nos a 
què es facin al costat de casa nostra.
Però, hi ha un dret que aparquem, i que temem, el de T au
tocrítica. Hauríem de ser més crítics amb les nostres accions 
i repensar la nostra vida. Ser valents, fer ressorgir la nostra 
consciència individual i col·lectiva, conèixer les nostres 
limitacions, no buscar fora de nosaltres allò que ja tenim a 

dins, és a dir, la capacitat de ser feliços, la capacitat de ser 
lliures a base de sumar llibertats i també de sumar responsa
bilitats que no són altra cosa que satisfactòries obligacions 
de consciència.
No hem de dimitir de ser ciutadans de primera fila i deixar 
la nostra societat sota la cura dels drets i l’administració, 
siguem ciutadans actius enlloc de contribuents passius. No 
cal ser herois per vigilar, educar, prevenir i protegir. No cal 
ser gaire espavilat per saber que la tranquil·litat no és un 
tresor diví que es paga amb impostos, sinó fruit d’una socie
tat sana i cívica constituïda per persones sanes que coneixen 
els límits socials i donen sentit a la llibertat. Les tronades 
incíviques, immorals o delictives no ens han de fer dimitir de 
la nostra vida en societat.
Naturalment, aquestes opinions no volen ser altra cosa, no 
volen conduir a cap estat de valors, ni ser moral de res, 
simplement opinions d’un vespre estiuenc i amb ganes de 
continuar col·laborant amb L’AMIC.

Roger Rigau
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El record de l’Holocaust
Aquest any estem d’aniversari. Ja fa 60 anys del final dels 
camps d’extermini nazis, i aquesta dada és molt important, ja 
que la majoria de supervivents van desapareixent per la seva 
avançada edat. Per aquest motiu, s’ha de fer el màxim pos
sible perquè el seu record perduri eternament i sigui conegut 
per generacions senceres.
Mai no em cansaré d’estudiar aquest tema, d’intentar 
aprendre’n més, de veure documentals i escoltar relats on la 
sang, l’horror, la tortura i la mort en són els principals pro
tagonistes. Són contes que no deixen dormir, però que s’han 
de conèixer per saber les atrocitats que pot arribar a fer la 
humanitat i l’odi, unes atrocitats que es poden tornar a repetir 
amb els condicionants adients. S’ha de conèixer, perquè no 
es torni a repetir.
Així doncs, per mantenir viva la flama del saber, aquí deixo 
constància d’una ínfima part d’aquest episodi sagnant del 
segle XX, ja que a vegades, són les petites coses les que fan 
canviar el món.
Adolf Hitler ens ho deixa molt clar: “És la raça i no V Estat 
el que constitueix la condició prèvia de l’existència d'una 
societat humana superior, per això crec que, al defensar-me 
del jueu, lluito per l’obra del Suprem Creador”.
L’estat racial es converteix en la forma més acabada d’un 
règim posat al servei de la repressió i de la desigualtat. Els 
alemanys volien una neteja de sang, la preservació de la seva 
raça. Ja feia temps que els camps de concentració existien. 
Allí s’enduien gitanos, negres, bastards, homosexuals, jueus, 
etc. Un tràgic final de trajecte: esterilització, internament i 
mort.
El 20 de gener del 1942, la «solució final» fou aprovada: 
operació massiva d’execució de jueus en càmeres de gas. En 
tots els camps hi hagueren matances, fins i tot es va importar 
un gas més ràpid per accelerar les execucions, sobretot a 
Auschwitz. Hi havia camps que tenien fins a cinc crematoris 
per calcinar els milers de cossos assassinats pel gas. L’arri
bada dels presoners en els trens i la selecció de quins podien 
treballar o no pels metges del camp, l’entrega de bessons per 
fer experiments, la separació de famílies, les càmeres de gas, 
etc., tot estava a Auschwitz. També hi havia l’insult final a 
les víctimes: la destrucció de les càmeres i dels crematoris, 
al 1944, per intentar encobrir la matança.
Les cambres de gas es construïren al 1939, segons el decret 
de Hitler de l’l de setembre, segons ell, per concedir als 
malalts incurables el dret a una mort sense dolor. Entre 
el desembre de 1939 i l’agost de 1941, 50.000 alemanys 
foren assassinats mitjançant gas de monòxid de carboni, en 
habitacions que semblaven dutxes, com a Auschwitz. Aquest 
programa va fracassar i es va deixar de fer a Alemanya a 
causa de les protestes de la població i de sectors de l’església 
cristiana, per aquest motiu les cambres de gas es van traslla
dar a l’est, on ningú no va protestar, ja que les víctimes eren 
els jueus. La paraula “assassinat” era substituïda per “dret a 
una mort sense dolor”. Fins i tot soldats alemanys ferits foren 
assassinats d’aquesta manera.
Ja al 1935 les futures víctimes de l’Holocaust sabien que 
estaven soles. La desaparició física dels jueus va passar 
inadvertida a molts llocs perquè els alemanys els havien 

eliminat feia molts dels seus cors i ments. L’aïllament espi
ritual fou el primer, a través de l’antisemitisme que va crear 
el govern nazi a la població alemanya, acusant els jueus i 
considerant-los com a bactèries, també fou possible gràcies 
a la separació de la població en dos grups. Sorprèn saber que 
la qüestió jueva tenia el mínim interès per a la majoria de la 
població alemanya, ja que veien els jueus com una massa 
abstracta i estereotipada. Segons Ian Kershaw, “La carretera 
a Auschwitz la va construir l’odi, però la va pavimentar la 
indiferència”.
El govern nazi va disposar d’ajudes de tota mena per tal 
de poder dur a terme el gran genocidi del segle XX que 
va commocionar el món sencer. El més important és que la 
neutralització, aïllament i marginació aconseguits pel règim 
nazi fou gràcies al món racional de la civilització moderna 
i els seus instruments, com l’avenç tecnològic de la societat 
industrial, els transports, la ciència i la organització de la 
societat burocràtica, a les normes i a les institucions socials 
de la modernitat.
Els nazis utilitzaven paraules claus per parlar de la «solució 
final», per exemple, les paraules “extermini”, “liquidació”, 
“matança”, foren substituïdes per “solució final”, “evacua
ció” i “tractament especial”; la deportació als camps de con
centració l’anomenaven “reassentament” i “treballs a l’est”; 
els morts per gas eren “assumptes mèdics”; les cambres de 
gas era un “programa d’eutanàsia”; i a dins del camps, els 
sonderkommandos mentien als jueus mentre els conduïen 
a les cambres de gas dient-los que eren les dutxes o banys 
comunals. Això no era per alleujar l’agonia i l’angustia de 
les víctimes, sinó per aconseguir que entressin a la cambra 
de gas voluntàriament i sense oposar resistència.
Leon Leyson, un jueu supervivent dels camps d’extermini 
nazis, davant d’un dels debats sobre el tema, ens diu: “La 
gent diu que no hi va haver resistència i que ningú no va 
intentar escapar. Però sí hi va haver resistència. Sí vam 
resistir. A pesar de com era de difícil i perillós, la gent 
practicava la seva religió i celebrava les festes, coses que, 
per suposat, estaven castigades amb la mort. La resistència 
no només es duu a terme amb armes. També es resisteix 
cantant, escrivint poemes i explicant acudits. No van poder 
trencar aquest esperit. El primer acte de resistència era 
sobreviure”.

El triomf de la memòria
Els camps de concentració, d’extermini, són, desenga- 
nyem-nos, no pas la negació, sinó l’essència de la nostra 
civilització, d’aquesta civilització que converteix els homes 
en números, els amputa la llibertat, els utilitza mentre li 
serveixen i els destrueix, amb càlcul i precisió tècnica, quan 
ja només resta la matèria del cos per poder treure’n profit. 
Símbol i síntesi, ni més ni menys, de la història que ens ha 
tocat patir.
Des de fa uns anys surten a la llum més testimonis, més relats 
que ens duen a reflexionar sobre nosaltres mateixos. Hi ha 
moltes associacions que lluiten per preservar en la memòria 
aquest fet per a generacions futures, ja que tot i que els super



vivents vagin desapareixent, no ho farà el record.
Els protagonistes que han sofert en la pròpia pell l’experièn
cia dels camps de concentració no obliden, no podran obli
dar. I un dels objectius dels exdeportats i exdeportades ha 
estat la lluita contra l’oblit. Segons paraules de Elie Wiesel: 
“No oblidaré mai aquella nit, la primera nit de camp, que 
va convertir la meva vida en una nit llarga i tancada amb 
set panys. No oblidaré mai aquell fum. No oblidaré mai 
aquelles petites cares de les criatures els cossos de les quals 
havia vist convertir-se en volutes de fum sota un atzur mut. 
No oblidaré mai aquelles flames que van consumir per 
sempre la meva Fe. No oblidaré mai aquell silenci nocturn 
que em va deixar eternament sense desig de viure. No obli
daré mai aquells instants que van assassinar el meu Déu i la 
meva ànima, i els meus somnis, que van adquirir la cara del 
desert. No oblidaré mai allò, encara que em condemnessin 
a viure tant de temps com Déu mateix. Mai”.
Després de la Segona Guerra Mundial i des de 1945, els 
alemanys van intentar de confinar el passat en el camp de 
l’oblit. Però alguns decennis més tard i des dels anys setanta, 
el país sembla reconvertir-se en la memòria i al record.
Han passat seixanta anys des de l’experiència al record. La 
memòria va sorgir d’immediat al fenomen i l’acumulació 
de testimonis, la formació d’associacions, fins i tot la con
frontació entre víctimes i botxins es va donar en el calor 
de l’experiència. Però avui quasi no queda res d’aquella 
xarxa d’horrors. La vegetació ha acabat dominant els espais 
allunyats i poc accessibles, han suplantat la topografia de la 
memòria, enmig del silenci oficial i dels propis protagonis
tes. La naturalesa s’ha aliat amb el silenci dels homes contra 
la memòria. Aquí és on hi radia una de les més clamoroses 
diferències de la memòria de l’horror; la preservació o no 
del record de l’horror.
La negació del caràcter específic de la violència nazi, de la 
seva planificació per un Estat modern, de la seva realitza
ció amb mètodes industrials, de la seva coherència amb la 
ideologia, és una primera trampa intel·lectual, que redueix 
les responsabilitats al difuminar el caràcter concret d’un 

projecte que incloïa, d’una forma no contingent, els camps 
de treball i d’extermini, empenyent-lo a la fossa comú on 
es podreixen diverses atrocitats del món modern. La nega
ció de les càmeres de gas, de la planificació del genocidi, 
atribuint les matances a autoritats subalternes o a formes 
d’autodefensa en els trams finals de la guerra, és un primer 
recurs per poder pensar en un nazisme sense holocaust. Una 
astúcia per camuflar el caràcter del nostre segle, unificant 
les seves tragèdies en un mínim comú denominador, en una 
simple quantificació indiferent a les condicions reals de la 
seva peripècia.
Hi hagué una exasperació que va sacsejar la consciència 
europea al 1945: la negativa a voler entendre, suposant que 
tota l’explicació duu, d’una espècie de doble fons moral, una 
justificació. D’acord amb això, l’horror no es raona, només 
s’experimenta, es transmet. Inclosos els qui han sofert els 
efectes de l’holocaust, fins al punt de convertir la seva vida 
en un memorial infatigable, arriben a reaccionar amb acritud 
quan s’intenta buscar les raons del nazisme.
Per acceptables que siguin els motius d’aquest rebuig, ha 
retallat la comprensió del nazisme per a un públic ampli 
que, tot i això, ha estat bombardejat per les imatges de l’ex
termini. La paradoxa és la reiterada contemplació d’escenes 
de l’Alemanya nazi, difoses fins a la sacietat pels mitjans de 
comunicació, i la ignorància real dels fets, el coneixement 
del qual implica alguna cosa més que l’assistència a un 
espectacle sinistre.
Malgrat l’encobriment de la veritat, no han impedit esquei
xar l’oblit. Som fills de l’Holocaust, de la mort programada 
i sistemàtica dels crim impune. Els supervivents expliquen 
la història de la seva vida, i veiem que han estat derrotats, 
però mai vençuts, i que la lluita contra l’oblit és la causa que 
els empeny a continuar vivint. No s’ha de confondre silenci 
amb oblit.
La recuperació de la memòria no ha fet més que començar.

Cristina Grabulosa Hernàndez

La sequera
La sequera o la secada, l’hauríem d’interpretar com una 
oportunitat per trobar solucions globals. No pot ser un 
problema local, ni tampoc un fet social que passi a ser un 
assumpte polític i nacional. El nostre planeta s’afronta a un 
greu problema social, ambiental i econòmic, i com sempre 
els més pobres seran els perjudicats.
A casa nostra, aquesta realitat cíclica serà oblidada aviat. No 
poder regar els jardins amb aigua de l’aixeta, vigilar a l’hora 
d’emplenar la piscina, controlar el reg dels camps de golf, 
etc. seran situacions que quedaran com anècdotes d’un estiu, 
però, l’aigua, el bé i la riquesa més gran que tenim, serà 
moneda de canvi en el Tercer Món i podrà provocar guerres 
terribles, en alguns indrets ja hi ha el conflicte armat.
Més que mai, cal un pacte mundial i global per l’aigua i 
un ús racional, eficient i solidari. Els països rics consumim 
molta aigua i a un preu ridícul, i a més a més la malbaratem 
de forma irracional i salvatge sense adonar-nos de la seva 

escassetat i limitació. Sense aigua no hi ha vida, i d’aigua hi 
ha la que hi ha.
Recordem que hi ha mil cinc-cents milions de persones en el 
món sense accés a aigua potable, altres dos mil quatre-cents 
milions que no tenen sistemes de sanejament. Recordem 
també, que els recursos actuals d’aigua disminuiran amb 
el gran creixement de la població mundial i amb el canvi 
climàtic.
La globalització pot tenir altres lectures molt més solidàries 
que no pas l’economista. Comencem per l’aigua.

Roger Rigau
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ha moltes deGràcies a Déu,
persones així, unes amb mes ressò 
que d’altres, però en el fons totes 
en un mateix esperit, doncs bé, en 
el seu mont reduït. En el nostre món 
reduït, també n’hi ha hagut, n’hi ha i 
n’hi haurà d’aquestes persones. I en 
Joaquim Quer i Coll n’era una, això 
sí, sempre des de darrere de la barrera, 
mai no va buscar un afany de prota- 
gonisme, perquè això el feia posar 
nerviós i el feia sentir incòmode.
Hi ha diversos exemples que confir
men la participació dinàmica d’aquets 
peculiar personatge que demostren la 
seva desinteressada presència...
Un altre dels aspectes que acompa
nyaven la personalitat d’en Quim era 
la seva passió per la poesia; de fet, ell 
en feia, però mai no en va voler fer 
publicitat, només pel fet de fer-la ja se 
sentia realitzat. Alguns n’han estat tes
timonis, per exemple ha fet alguna que 
altra poesia per a algun familiar per al 
dia del seu casament. El mateix dia del 
seu enterrament, al recordatori hi havia 
dos paràgrafs recollits d’escrits seus.
Fent una barreja de la seva passió per 
la poesia i el seu amor pel poble, pel 
municipi, volem incloure un escrit 
seu.
Abans, però, volem manifestar que cal 
tenir en compte que la mort no és res

més que una part més de la vida, i que 
una persona es mor només quan deixes 
de recordar-la.
En Quim ha deixat petja al nostre 
municipi i en moltes persones, el 
millor homenatge que pot rebre és tan 
senzill com no oblidar-lo.

J. Pujolras i Rigall

El meu poble
(a un amic)
Estimo el poble que em va veure néixer 
i amb humilitat he volgut servir, 
demano salut per a fer-lo créixer 
i que un jorn sa terra m’aculli al morir. 
Estimo el bell verd d’aqueixes muntanyes 
i l’ocell que canta en les branques del pi, 
i en la tardor gria, en el groc dels pollancres 
mentre l’aigua llisca arran del camí, 
estimo els consell que la mare em donava 
i que amb son exemple m’ensenyà a seguir, 
i el reny amorós i sever del pare 
que moltes vegades m’alleujà el camí. 
Estimo la gent que tinc a la vora 
puig que amb ella he vist la vida passar, 
els infants, els vells, l’amic i l’esposa 
i el company fidel que un dia ens deixà. 
Estimo la casa on vegi la llum 
el carrer, la plaça i el vell campanar, 
i el tendre fullam que porta el perfum 
quan la primavera comença a esclatar. 
Estimo l’infant curull d’esperança, 
el jove que anhela promeses d’amor, 
i la donzella bonica i galana 
que cova un idili al fons del seu cor.

El dia 18 de maig ens deixa en Joaquim 
Quer i Coll (en Quim) a l’edat de 69 
anys.
Quim sempre et recordarem 
per la teva senzillesa 
pel teu ideal tan ferm
i pels teus dots de poeta.
Es molt curiós i significatiu el record 
que acompanya sempre la persona 
que ha nascut en un poble petit com el 
nostre Bonmatí.
Infantesa i adolescència van sempre 
lligades al record del poble com a punt 
de referència en la vida de la persona, 
el temps, el treball, l’activitat de tots 
els dies ens tornen inevitablement al 
punt bàsic, o sigui, on vàrem a comen
çar a viure.
Si esmento a L’AMIC aquest penós 
succés es perquè en Quim havia estat 
molt vinculat amb Bonmatí tota la 
seva vida, com també amb aquesta 
revista amb els seus escrits i les seves 
poesies.

Valor humà
Probablement estem cansats de rebre 
diferents versions i definicions del que 
entén la societat per valors humans.
També molts estaríem d’acord en què 
en les accions que fem en la vida quo
tidiana (treballar, viure, viatjar, com
prar...) en moltes ocasions s’hi amaga 
un inconscient, no sempre dolent, 
egoisme en el sentit que ho fem espe
rant alguna cosa a canvi; treballem per 
tenir una millor situació social, quan 
tornem d’un viatge fora del normal, 
ens agrada fer-ho públic perquè la gent 
ens envegi; comprem per tenir més 
que...; en resum, incentivem, conscient 
o inconscientment, sentiments no del 
tot positius: enveges, odis, afanys de 
ser més que els altres, ambicions.
Per això, podríem dir que quan una per
sona fa alguna cosa només amb l’ànim 
d’ajudar els altres, de participar en un 
projecte il·lusionat i, sobretot, sense 
esperar res a canvi, de ben segur que 
el que està promovent són una sèrie de 
sentiments positius: il·lusió, esperança, 
divertiment, treball d’equip, unió...; és 
a dir, la vertadera essència dels valors 
humans.

Un record afectuós per a en Quim
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Recordant l’amic Benet Valentí
Marià Fornés, Josep Pigem, 
Josep Casadevall i Josep Pérez 
Raventós es reuniren recent
ment per parlar d’en Benet 
Valentí. Coneguem els records 
i impressions d’aquests bon- 
matinencs, tots quatre amics 
d’en Benet, els dos primers des 
que eren mainada, el tercer 
uns anys més tard i l’últim 
durant les dues últimes dèca
des, respecte a la seva relació 
amb un home que ha jugat un 
paper fonamental en el desen
volupament de Bonmatí, uns 
cops com a protagonista i, en 
la majoria d’ocasions, donant 
fe de la realitat històrica del 
nostre poble a través de les 
nombroses cròniques publica
des al llarg de la seva vida.

Els amics d’en Benet, a qui recorden 
com un nen intel·ligent i aplicat, expli
quen que va anar a l’escola de Bonmatí 
fins als 16 anys i que va tenir la sort 
d’anar a classe amb el Sr. Ballesta, un 
veritable mestre d’aquells d’abans que 
ho era per vocació i que aconseguia 
que els seus alumnes acabessin el col- 
legi amb una formació bàsica notable. 
En deixar l’escola va posar-se a fer de 
barber, continuant, tal com era costum 
en aquell temps, l’ofici del seu pare, 
que havia estat a Cuba i que tenia la 
barberia al carrer Sant Ramon de Bon
matí. Aquesta feina va deixar-la perquè 
no s’hi guanyava la vida i l’any 1939 
va anar a treballar a la fàbrica H.B.C. 
Casacuberta, filatura que després va 
denominar-se Tèxtil Armengol, on va 
treballar 40 anys, fins que s’hi va jubi
lar el 1980, als 56 anys d’edat, com a 
encarregat de magatzem.
Comenten que en Benet, de qui diuen 
que era molt religiós, també era afecci
onat al cinema i a l’esport i, en aquest 
sentit, expliquen que va jugar un parell 
de temporades en el Futbol Club Bon
matí, entitat de la qual posteriorment

fou secretari els 3 anys que en va ser 
directiu.
Els amics d’en Benet destaquen la 
seva implicació amb les entitats del 
poble, atès que, a més del futbol, va 
ser membre de la coral i de la comissió 
organitzadora de la festa major; res
ponsable durant la meitat de la dècada 
dels anys seixanta del segle passat 
del funcionament de la cooperativa 
“La Bonmatinenca”, que havia estat 
reoberta per en Josep Pigem; organit
zador de les Trobades d’exalumnes de 
l’escola de la República; un dels fun
dadors de la revista l’Amic; i membre 
de la Junta del Patronat de l’habitatge 
que va fer possible la construcció del 
Grup Bondia.
En parlar del Patronat de l’habitatge, 
es comenta que com que al poble es 
va fer un monument en honor del 
fundador de la colònia, seria força 
just que se’n fes un altre, o un altre 
tipus de reconeixement, a en Benet i 
als altres 4 membres de la Junta de 
l’esmentat patronat, una entitat que 
va jugar un paper fonamental en el 
desenvolupament de Bonmatí, ja que 
gràcies a la seva tasca es van construir 
160 habitatges que els treballadors 
del poble van comprar pagant només 
150.000 pessetes pels pisos i 230.000 
per les cases.
A més de destacar que l’any 1937 fou 
fundador de l’Amic, expliquen que en 
Benet va ser l’artífex de què es tornés 
a publicar després d’una etapa sense 
sortir i que va tenir un paper destacat 

quan a finals de 1998 la revista va 
passar de ser la revista dels exalumnes 
de l’escola de la República a conver
tir-se en la revista municipal que és 
actualment.
Quant a les trobades d’exalumnes de 
l’escola de la República, tots desta
quen que la tasca desenvolupada per 
en Benet fou imprescindible perquè es 
retrobessin companys que feia 40 anys 
que no es veien i que, en molts casos, 
eren poc inclinats a tornar a Bonmatí 
per tot el que s’hi va viure arran de la 
guerra civil.
Finalment, els amics d’en Benet des
taquen la gran quantitat de documen
tació relacionada amb el nostre poble i 
la seva gent que va arribar a acumular 
en el seu arxiu, una documentació que, 
d’acord amb la seva voluntat, es distri
buirà entre la família, l’Ajuntament i el 
Consell Comarcal. Per raons de salut, 
sobretot de la seva dona, en Benet es 
va traslladar a la residència Clívia de 
Blanes, el que va suposar per a ell un 
cop molt fort en haver de deixar el seu 
estimat poble de Bonmatí.

R. Ponsatí
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Desitgem que hagis guanyat tot allò de 
bo que hi pugui haver enllà del nostre 
espai. Des d’allà, i junt amb els teus 
altres companys traspassats, demano 
que pregueu per tots nosaltres, per 
tal que no perdem els ànims, ni l’es
perança, ja que escoltant la televisió i 
la ràdio, o llegint els diaris, es palpa 
una atmosfera atapeïda d’agressivitat, 
com un mal aire d’una futura tem
pesta. L’ambient sembla carregat, i 

quan ja s’han patit llunyans embats de 
violència, hom tem el pitjor. Que Déu 
no ho vulgui!

Pere Motjer
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“La mort no arriba mes que un cop, 
però es deixa sentir en tots els moments 
de la vida”. (Jean de la Bruyère)
En els nostres més de vuitanta anys de 
vida ens han deixat una colla d’amics. 
D’aquell frondós arbre que es forjà en 
l’antiga escola de la nostra adoles
cència, moltes branques s’han perdut, 
sense respectar l’edat.
Cada pèrdua ens provoca un sentiment 
de soledat que ens envaeix les fibres 
més sensibles del nostre cos.
Malauradament, fa poc que li va tocar 
a en Benet (a.c.s.). Recordar-lo és 
tornar a viure moments inoblidables 
plens d’emocions. Vàrem compartir 
les mateixes il·lusions i sentiments. No 
és difícil que el cervell (cada vegada 
més gastat) intenti recuperar deter
minades seqüències que desitjaríem 
reviure. En aquest passat hi ha tot allò 
que hem viscut, ja que hem participat 
d’un llarg rastre de records en forma 
d’objectes, fotografies, històries escri
tes, cartes, música i un llarg etcètera. 
Cal tenir en compte que va ésser una 
persona especial que junt amb un 
bon grup d’animosos col·laboradors 
va liderar amb èxit una colla d’esde
veniments i de vivències que tothom 
recorda amb joia. Es veritat que, com 
tots, tenia rampells, però duraven poc, 
quasi no hi havia temps per empipar-se 
seriosament.
Ara ja no hi és. En fer-se fonedís, molta 
gent se sentirà òrfena, però Benet, no 
t’oblidarem!, queden les realitats que 
no moren mai.

Un homenatge merescut
El proppassat 19 d’abril va morir a 
Blanes en Benet Valentí i Guitart, el 
que va ser l’ànima d’aquesta revista en 
la seva nova etapa.
El Consell de Redacció de L’AMIC 
també ens volem afegir al merescut 
homenatge que li reten en aquest 
número una sèrie de persones i enti
tats, per la seva dedicació i disposició 
desinteressada per col·laborar al llarg 
de la seva vida i mentre la salut li ho 
va permetre, en les diverses activitats i 

entitats del municipi.
Però pensem que allò que nosaltres 
hem de recordar amb més agraïment, 
és la feina d’investigació feta sobre els 
orígens i la història del nostre poble i 
que ha fet conèixer a tothom a través 
de les nostres pàgines. Aquesta dedica
ció durant els anys, espigolant d’ací i 
d’allà documentació relacionada amb 
el nostre poble i la seva gent, ha servit 
per crear un sentiment i una consci
ència de poble i de país que d’altra 

manera hauria estat molt difícil que 
hagués arrelat.
En aquest número us oferim l’últim 
treball que ha arribat a les nostres 
mans, sorgit de la seva ploma fecunda. 
Esperem que al fer la distribució del 
seu extens arxiu, d’acord amb la seva 
voluntat expressada, ens puguin arri
bar encara alguns treballs inèdits, que 
amb molt de gust us oferirem.

El Consell de Redacció.

Rememorant en Benet
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pel baptisme i per la força de l’Esperit, 
tenim la missió i la responsabilitat, dins 
la pròpia vocació i carisma, de col·laborar 
amb l’Església.
Gràcies Benet per la teva col·laboració i 
bona aportació que has fet durant la teva 
vida a la parròquia de Bonmatí.

Mn. Àngel Pla 

Rector de Bonmatí
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religiosa. Un cristià que allà on sigui, no 
és constructor d’unitat, de pau i reconci
liació, no manifestaria en la seva vida el 
nom que porta a sobre.
En Benet sentiria en el seu cor, el desig de 
Déu i de trobar Déu, aquell que pot omplir 
el desig d’un encontre amb plenitud.
El seu rostre difunt en el tanatori, així ho 
aparentava.
En Benet ens alliçona. Sabem que tots 

En Benet en una de les trobades d’exalumnes

enet i la parròquia

Primera entrega de claus del habitatges del Grup Bondia.

tat persistent d’autogestionar aquesta 
realitat pròpia, van culminar en el procés 
d’independència municipal de 1983, una 
apoteosi col·lectiva que ell explicava amb 
els ulls brillants del qui n’ha estat partícip 
i testimoni directe, un protagonista tothora 
desdibuixat per la discreció i la modèstia. 
A l’entom d’en Benet, sense pretendre-ho, 
s’ha anat consolidant una xarxa local de 
lletraferits. No penséssiu pas en un gran 
moviment, en som un o dos a cada muni
cipi veí, n’hi ha de professionals, d’ama

teurs i d’autodidactes, penquem a temps 
complet, a temps parcial o a rampells. 
Constituïm un teixit subtil d’aquesta soci
etat civil que fa poble i fa país. Ara hem 
perdut en Benet, una de les agulles que 
teixien el tapís de la història, però no s’ha 
pas trencat el fil. Queda el sòlid canemàs 
on cada frase escrita n’és una fibra. 
Benet, qui us seguirà la beta? Qui lligarà 
caps i farà el repunt?

Vaig coneixer en Benet Valentí i Guitart 
als darrers anys de la seva vida, quan 
esmerçava el temps que li permetia la seva 
mala salut de ferro en aplegar la història 
de Sant Julià del Llor i Bonmatí.
Aquell home tenia un delit de viure i fer 
viure als altres tot el que havia vist, escol
tat i llegit. Escrivia a màquina al cosidor de 
casa seva, on va embastar una cronologia 
del seu municipi, un llibre imprescindible, 
el marc fonamental per teixir la història 
mil·lenària d’aquest municipi tan nou. 
Els seus antics companys d’escola broda
ven retalls de memòria en els articles de 
“L’Amic”, la revista que en Benet havia 
fundat i refundat i de la qual n’era l’ànima. 
La felicitat i l’infortuni, les històries, els 
silencis i els panegírics parlen amb veu 
clara i persistent de les persones de la seva 
generació i de l’empremta que van voler 
deixar a les pàgines de “L’Amic”.
En Benet, després de tota una vida de 
dedicació al treball i a les activitats 
socials i culturals del municipi, sabia 
que perduraria en la memòria dels qui 
li estem agraïts, però era conscient que, 
sobretot, perduraven les obres materials 
i els escrits. La seva implicació en la 
construcció dels edificis del Patronat de 
l’Habitatge, la seva tenacitat per divulgar 
la identitat de la seva comunitat, la volun-

En posar-me a escriure quelcom referent 
a en Benet Valentí, em ve el record de 
l’última vegada que el vaig veure a la resi
dència Clívia de Blanes. Vivia encerclat 
de solitud. Es va emocionar.
En aquells moments vaig entendre, més 
que mai, la necessitat que tots tenim de 
sentir-nos acompanyats, estimats, valo
rats. Vaig sentir por de la soledat i volia 
imaginar-me uns espais de convivència on 
es pugui sentir el goig i l’escalf dels altres, 
per poder compartir neguits i esperances. 
En Benet es feia estimar i jo l’apreciava. 
Era un enamorat de Crist i de l’Església. 
Crec que sentia en la seva pròpia carn 
totes les alegries i preocupacions de la 
vida parroquial.
Amb el do de Déu de la fe, va fer de la 
seva vida una entrega a Déu, la família i 
al poble.
Manifestava que l’Església havia de ser 
un lloc de pau i reconciliació, enmig de 
l’ateisme, l’agnosticisme i la indiferència 

Passar i traspassar

■ ■



El meu PC amb 
connexió WiFi.

El PC del company 
que disposa també 
de WiFi.

Endinsem-nos per un moment en el revolucionari món de 
la informàtica on, sense adonar-nos-en, cada dia sorgeixen 
noves tecnologies. Un cas clar és el Wireless, que traduït al 
català seria semblant a “sense fils”.
El Wireless, també conegut amb el nom de WiFi, és un 
sistema de transferència de dades informàtiques a través 
d’ones, semblant a les de ràdio, que ens permeten la comu
nicació entre dos o més ordinadors sense necessitat d’emprar 
cables. Aquest sistema de comunicació està proliferant molt 
últimament, sobretot pels seus avantatges i el seu baix cost 
per als usuaris que es beneficien de la línia.
El Wireless permet, entre altres possibilitats, accedir a inter- 
net ADSL, transferir fitxers (imatges, música, vídeos), jugar 
on-line, xatejar, etc. Cal tenir en compte que la velocitat 
de transferència entre els ordinadors que formen part de la 
xarxa local WiFi és més alta que si intentem accedir fora de 
la xarxa local. Es a dir, si enviem un fitxer a una persona del 
nostre poble que com nosaltres gaudeix de WiFi, el fitxer 
serà transmès de forma més ràpida que si intentem enviar-lo 
a una persona que es troba fora de la nostra població.
En el cas que el nostre municipi prengués la iniciativa 
d’instal·lar una xarxa WiFi, s’hauria de dur a terme la instal- 
lació d’un servidor que permetria administrar i controlar els 
usuaris i serveis de la xarxa. També ens veuríem obligats a 
instal·lar dues o tres antenes (punts d’accés) a zones altes de 
l’àrea urbana del municipi, ja que la ubicació on ens trobem 
no és suficientment planera per garantir la cobertura total. 
Cal dir que aquestes antenes no comporten cap tipus de 
perill per a les persones. Cada usuari que volgués gaudir de 
la xarxa Wireless municipal hauria d’instal·lar a l’exterior 
de casa seva un petit dispositiu receptor, enfocat a l’antena 
(punt d’accés) més pròxima.

Els avantatges d’aquesta tecnologia són:
- Accés a internet amb qualitat ADSL.
- Línia de telèfon lliure per a les trucades.
- Instal·lació molt senzilla i gairebé sense fils.
- Quota mensual molt reduïda.

Tot i el gran ventall de possibilitats que pot oferir aquest 
servei, pot comportar alguns inconvenients:
- Accés lent a internet a hores punta (com més gent estigui 
utilitzant la xarxa WiFi al mateix moment, la velocitat de 
transferència serà més lenta).
- Restriccions en la utilització de programes de gestió i des
carrega de fitxers (Emule, Kazaa, E-Donkey, etc). Aquests 
programes es limiten, ja que ocupen part de la línia i això fa 
que la resta d’usuaris tinguin un accés més lent.

Realment és una eina que s’utilitza molt últimament i que 
s’estén a molts municipis veïns on alguns ja en poden gaudir 
o han estat estudiant la forma de poder oferir aquest servei 
als ciutadans. Exemples propers són: Anglès, Santa Coloma 
de Farners, Celrà, Osor, Sant Hilari, etc. Així, crec que el 
nostre municipi ha d’apostar per aquesta nova tecnologia que 
cada cop es desenvolupa més i que en el futur al ciutadà li 
serà indispensable.

Xavier Sarsanedas Trias

Què és la xarxa WiFi?

Transfereix a 11 Mbps

NOVES TECNOLOGIES



SERVEIS

Horaris del CAP d’Anglès

Medicina general Infermeria Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Manel Roman Gemma Caparrós Tarda Matí Matí - Matí
Antonio Rodríguez Anna Tura Matí Tarda Matí Matí Matí
Daniel López Flora Falgans Mitja tarda Mig matí Mig matí Mig matí Mig matí
Elena Cardús Maria Sanmartín Matí Matí Tarda Tarda Tarda

Pediatra Infermeria Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Pilar Adroher Dolors Corominas Tarda Matí Matí - Matí
Jordi Vilanó - - - - Tarda -
Odontòleg Auxiliar Infermeria Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Jordi Piera Teresa Roca Matí Matí - Matí Matí

Ginecòleg Auxiliar Clínica Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

X. Ymbert - - - - Matí -
J. Melèndez Teresa Roca Matí - - - -

Llevadora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Montserrat Garriga Tarda Matí Matí Matí Matí

Assistent social Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Neus Sesería Matí Matí/Tarda Matí Matí Matí

Educadora social Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Neus Valls Matí - - - -

Horaris autobús Girona-Olot i viceversa

DE GIRONAA OLOT

Feiners Dbte 
feiners

Dbte 
feiners

Feiners Feiners Dbte 
feiners

Feiners Dbte 
feiners

Dgei
festius

Feiners Diari Diari Diari

Girona 7:00 7:00 9:15 9:30 11:30 11:30 13:15 13:15 15:30 15:45 17:30 19:00 20:30

Bescanó 7:15 7:15 9:30 9:45 11:45 11:45 13:30 13:30 15:45 16:00 17:45 19:15 20:45

Bonmatí 7:25 7:25 9:40 9:55 11:55 11:55 13:40 13:40 15:55 16:10 17:55 19:25 20:55

Anglès 7:30 7:30 9:45 10:00 12:00 12:00 13:45 13:45 16:00 16:15 18:00 19:30 21:00

La Cellera 7:34 7:34 9:49 10:04 12:04 12:04 13:49 13:49 - 16:19 18:04 19:34 21:04

Amer 7:40 7:40 9:55 10:10 12:10 12:10 13:55 13:55 - 16:25 18:10 19:40 21:10

Les Planes 7:50 - - 10:20 - 12:20 14:05 - - 16:35 18:20 - 21:20

St. Feliu de P. 7:55 - - 10:25 - 12:25 14:10 - - 16:40 18:25 - 21:25

Les Preses 8:10 - - 10:40 - 12:40 14:25 - - 16:55 18:40 - 21:40

Olot 8:20 - - 10:50 - 12:50 14:35 - - 17:05 18:50 - 21:50

D’OLOTA GIRONA

Feiners Feiners Dbtes
feiners

Diari Dbtes
feiners

Feiners Diari Diari Feiners Diari

Olot - 7:15 - 9:15 - 12:00 - 15:00 17:45 19:00

Les Preses - 7:25 - 9:25 - 12:10 - 15:10 17:55 19:10

St. Feliu de P. - 7:40 - 9:40 - 12:25 - 15:25 18:10 19:25

Les Planes - 7:45 - 9:45 - 12:30 - 15:30 18:15 19:30

Amer 6:45 7:55 7:55 9:55 9:55 12:40 14:45 15:40 18:25 19:40

La Cellera 6:51 8:01 8:01 10:01 10:01 12:46 14:51 15:46 18:31 19:46

Anglès 6:55 8:05 8:05 10:05 10:05 12:50 14:55 15:50 18:35 19:50

Bonmatí 7:00 8:10 8:10 10:10 10:10 12:55 15:00 15:55 18:40 19:55

Bescanó 7:10 8:20 8:20 10:20 10:20 13:05 15:10 16:05 18:50 20:05

Girona 7:25 8:35 8:35 10:35 10:35 13:20 15:25 16:20 19:05 20:20

Feiners: de dilluns a divendres. 

Per obtenir més informació, 
truqueu als telèfons de la 
companyia Teisa 972 20 02 
75 (Girona) o 972 26 01 96 
(Olot). 35
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