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HORARIS/SERVEIS
Ajuntament:
De dilluns a divendres de 10:00 a 13:30
Dilluns de 17:00 a 20:00

Consultori municipal:
Dilluns, dimecres i dijous de 9:00 a 13:00
Dimarts i divendres de 12:00 a 13:00

Punt de Trobada:
Dilluns, dimecres i divendres 
de 9:30 a 13:00 i de 15:00 a 19:00

Punt de Trobada Casavells:
A convenir segons veïns

Correus:
De dilluns a divendres de 9:00 a 10:00

Centre Cívic:
Cada dia de 13:30 a 21:00
Cap de setmana: obert tot el dia
Dilluns tancat

Mancomunitat:
Dimarts de 11:00 a 14:00
Dijous de 17:00 a 20:00

Llar d’infants:
De 9:00 a 17:00

DADES D'INTERÈS:

Ajuntament 972 63 00 51

Fax  972 63 04 28

Email:                ajuntament@corca.cat

Web:                              www.corca.cat

Consultori 972 63 05 63

Farmàcia 972 63 00 83

CAP 972 64 38 08

Punt de Trobada
Corçà 972 63 00 72

arc@corca.cat

elmercadal@gmail.com

Escola 972 63 00 79

Parròquia 606 24 05 74

Emergències 112

Sarfa 972 64 09 64

Renfe 902 24 02 02

Mancomunitat d'aigües 972 63 01 71

Urgències (mancomunitat) 629 37 32 56
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Aprofitem aquest espai per fer una crida a totes aquelles empreses que
desitjarien col·laborar amb la revista com a anunciants. 
La revista sortirà quatrimestralment.

3 quatrimestres 2 quatrimestres 1 quatrimestre

Contraportada 280 € 190 € 100 €

Quart de pàgina 150 € 100 € 55 €

Octau de pàgina 100 € 65 € 35 €
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Això dels números és ben boig, depenent del lloc del
món des d’on s’analitzin. Cent quaranta-vuit és molt més
que 12, però molt menys que 700... És clar que si els 12
són  difunts europeus, mereixen més hores de notícies,
de crítiques, d’honors, de reconeixements polítics, de
mostres de dol, que 148 difunts kenians o 700 africans.
També són dignes de rius de tinta els 150 que van en
un avió.

Dotze morts de l’editorial Charlie Hebdo a París per
tenir opinions diferents a les de grups religiosos fanàtics.
Innocents estudiants, 148, d’una universitat de Kenya
assassinats per gihadistes. Africans volent arribar a
Lampedussa, conduïts per mercenaris amb permís de
patró d’embarcació, que en un sol viatge guanyaran el
mateix que els propis viatgers en tota la seva vida..., si
sobreviuen!!! Sabem que al voltant de 700 no ho van fer.
Un malalt mental que té a les seves mans el poder per fer
que un avió no arribi a Dusseldorf i s’estimbi als Alps, dei-
xant 150 morts. Hi podem afegir un altre número, l’1.
“Només” una persona va morir a l’escola Joan Fuster de
Barcelona, només un professor va morir a mans d’un noi
de 13 anys. 

L’únic que tenen en comú aquestes dades és que ens
hauria de fer pensar que estem embogint, que estem
anant cap enlloc o, encara pitjor, cap a la destrucció com
a societat. Què ens cal per poder sortir de les nostres
zones de confort, de les nostres vides planificades i
estructurades? Què ens falta per atrevir-nos a cridar ben
fort PROU? Ens estem tornant insensibles davant de fets
que ja no ens fan enrogir de vergonya. Situacions que de
tan habituals les estem considerant normals. Fets que si
no passen a països occidentals, no tenen la mateixa
transcendència. 

Segurament ens va bé pensar que coses com aques-
tes han passat sempre, i que l’única diferència que hi ha
amb 5 dècades enrere, o 5 segles enrere, és que ara les
notícies arriben a qualsevol lloc del planeta pocs minuts
després d’haver-se produït allò que ens anuncien.
Segurament és cert, però no és excusa per a no avergon-
yir-nos de viure en una societat que viu amb tanta fredor
les desgràcies dels seus coetanis.

Estem en un món de contrastos. Els causants de totes
aquestes morts, els responsables materials o ideològics
que enxampin, seran jutjats i, qui sap si condemnats els
que tinguin edat penal per ser-ho. En canvi, a Corea, un
ministre que es va dormir en una desfilada, ha estat
executat. Ja sabíem que la vida d’una persona no val el
mateix depenent d’on hagis nascut, però cada cop que
passen situacions que ens ho recorden, hauríem de fer
un exercici de reflexió i reconèixer la sort que tenim i la
dissort que tenen.

editorial
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experiències i vivències
UNA CORÇANENCA PEL MÓN - NEPAL - Laura Iglesias i Trafach

Nepal és d’aquells petits països que sembla una manta de
patchwork de races de diferents cultures amb tradicions i
costums ben diferents que conviuen amb placidesa. Un mosaic
de geografies que passen de les muntanyes del Himàlaia a la
serralada del Ganges, l’Everest, el llac de Pokhara i la vall de
Katmandú. Llengües, cultures, ètnies, religions, s’entrellacen
teixint amb força una malla resistent a les dures condicions de
vida que pateixen. 

Considerat un dels països més pobres del món on un de cada cinc nens mor durant les
primeres setmanes de vida, tenen el somriure als llavis. Una permanent ofrena als seus
déus en agraïment pel gaudi de la vida. Poques coses sorprenen tant, en un país tan
mancat de recursos, com l’extrema generositat dels seus habitants. Amb mirades
transparents i serenes, ofereixen tot el que tenen al visitant amb la dignitat de qui sap
que no té més.

Com en un decorat, digne de la més excelsa de les imaginacions, Katmandú, Bhaktapur,
Patan, són algunes de les ciutats on els nepalesos veuen passar la vida deixant que el
temps els embolcalli les confidències, les alegries, les penes, asseguts entre els
majestuosos temples que són testimonis de les vivències de generació rere generació.
Sense llum elèctrica, a la caiguda del sol, sorgeixen miraculosament milers d’espelmes
per tots els racons, un moment que deixaria astorat al millor dels tècnics de llums. La
màgia vesteix pedres mil·lenàries, rialles de criatures, pashmines i saris multicolors. La
serenor del moment colpeja la retina. 

Quan surts de les petites ciutats per les
carreteres que no tenen res a envejar a un
formatge gruyère, t’obnubila la suavitat
del paisatge farcit de retalls de verd intens,
camps d’arrossars que balancegen al vent
salpebrats de petits temples, ponts
penjants i muntanyes impossibles que
coronen el cel. La vida hi transcorre com
fa temps ho feia a les nostres contrades.
Amb els vilatans amunt i avall, els joves
caminant el seu amor d’un poble a l’altre,
les criatures fent córrer els seus anhels
de felicitat amb joguines amarades
d’esperança, els avis asseguts a recer de
l’ombra de les figueres recordant velles

històries i les dones en rotllanes amb els nadons entre les cames parlant de cuines,
menjars i segurament altres intimitats. No hi ha cotxes, hi ha alguna vaca que
s’arrossega perquè ja no pot amb la càrrega dels anys, algun que altre carro estirat per
uns parsimoniosos cavalls que van fent i és que la vida al Nepal, no és allò de llevar-se
i anar a la feina. La vida és llevar-se i sobreviure minut a minut amb res. Amb el pes
somort de la dura supervivència segon a segon. Sabedors que el temps és l’únic bé
preuat del que disposen, el comparteixen amb els altres fent de la vida un pas més
portable cap a la mort.  

La mort, considerada un pas més de la vida, es viu amb la naturalitat que imposa veure
morir dia sí dia també molts d’entre els teus. Només hi ha 3 metges per cada 100.000
habitants. Pasupatinathel, temple hindú més antic de Katmandú on peregrins de tot el
món reten homenatge al gran Shiva, és la ciutat de les cremacions dels morts. L’ànima
del mort ja ha abandonat el seu cos i no queda altra cosa a fer que cremar l’embolcall.4
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Un ritual gens privat i gens dramàtic pels nepalesos que s’acosten a la pira funerària
amb la naturalitat de la fascinació per les flames i el reconfort de remoure el caliu que
deixa el cos dels éssers estimats. Vestits de blanc, llencen les cendres i les restes dels
troncs al riu Bagmati, mentre els nens s’ho prenen com una oportunitat, buscant petits
tresors que no han acabat de cremar, arracades, anells... o simplement els troncs de
fusta que portaran a casa per reconfortar-se durant el  dur hivern a la vora del foc. 

I és que al Nepal, no s’hi pot anar amb presses, amb ànims de fer activitats i omplir
l’àlbum de fotos Hoffman amb egos desmesurats per ensenyar què has vist. 

Al Nepal s’hi va a viure l’experiència de la Dignitat en majúscules. L’experiència de
retornar a prioritzar valors oblidats, l’experiència d’adonar-te que tens molt més del que
necessites i et manquen moltes virtuts. L’experiència que a la font, encara s’hi pot anar
a buscar el plaer de l’aigua fresca. L’experiència, en definitiva, d’adonar-te que en aquest
món, tots patim i ens  alegrem de les mateixes coses i que a la condició humana encara
li queden massa passes a fer per reconciliar-se amb la humanitat. 

Cançó popular nepalesa. ReshamFiriri
Vull volar per les muntanyes.

Vull volar pels cels

Vull volar les valls

Per les muntanyes

Suau com la seda

Vull volar pels cels

Als nepalesos víctimes del terratrèmol. In memoriam. 
Fotos: Laura Iglesias i Trafach



6

E
l 

M
er

ca
d
al

 

dia a dia

12 de novembre
Donació de sang a la Sala Municipal de
Corçà a partir de les 6 de la tarda.
La donació de sang és un acte senzill i
solidari que beneficia el conjunt de la
societat. Cada dia, tots els hospitals i
clíniques de Catalunya necessiten sang
o components sanguinis per atendre els
seus malalts. Com que de cada donació
de sang s'obtenen tres components san-
guinis diferents amb aplicacions pròpies,
podem afirmar que podem ajudar fins a
tres malalts diferents.  

13 de desembre
Corçà amb la Marató de TV3. Aquest
any dedicada a les malalties del cor. 
A la Sala Municipal, de 10 a 14 h del matí,
multitud de tallers com ara fer postals
de Nadal, circ, papiroflèxia, ninots amb
globus, caretes, fang, petanca, menja-
dores d’ocells, contes, guarniments de
Nadal, pintura, jocs tradicionals, country,
cosir, maquillatge, inflables... 
A partir de les cinc de la tarda havaneres
amb el grup Voramar i tot seguit country.
Per menjar, podem triar botifarra, xuies o
pinxos amb torrades. Per beure, aigua i
vi. Hi ha servei de bar, coques, pastissos
i cafès. Tot plegat un èxit.

14 de desembre
Festa de Santa Llúcia a Casavells. Missa
a les 11 h i després cantada de la soprano
Maite Mer. Els assistents vam gaudir d’un
pica-pica al pati de la rectoria. 

19 de desembre
Pastorets amunt i avall. L’escola El
Rodonell com cada any ens sorprèn a
tots amb un espectacle magnífic i diver-
tit: uns originals pastorets pels carrers
del nucli antic de Corçà. 
El poble és ple a vessar de pares, avis, tiets,
amics i veïns que vénen a veure-ho. Un
luxe per a tots. Durant tota l’estona que
dura gaudim de la fira dolça a l’escola. 
Gràcies als mestres, a la gent de l’AMPA i
a tots els fantàstics actors que hi van
participar.



dia a dia
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3 de gener
Concert de “Yes the Music”. Dissabte
a la tarda. El Centre Cívic es va omplint
de gent per escoltar el fabulós grup de
música “Yes The Music”, que ens inter-
preten diverses cançons del seu reper-
tori, grup format per 19 persones que
van engendrar la idea del grup vocal el
maig de l'any 2012. 
Al final tots acompanyem els seus cants.
Quines veus, quines notes! 
Un plaer per a l’oïda. 

24 de desembre
Són dies de vacances, però el pati de
l’escola està ple de nens i nenes que fan
rotllana al voltant d’un gran tió de Nadal.
És gran i molt grassonet, tot ell tapat
amb una manta de quadres. Dos músics
que formen el grup “El pot petit” fan l’a-
nimació i ens fan cantar i ballar amb els
seus ritmes.
Després d’una estona el tió comença a
cagar una pila de regals per a tots i
cadascun dels nens que s’hi han aplegat.

26 de desembre
Concert de Sant Esteve. Tot paint els
canelons, la sopa de galets, els rostits i
els torrons, anem cap a l’església parro-
quial de Corçà on la nostra coral ens
han preparat un divertit i entranyable
concert: un conte musical anomenat
“Un cant al Nadal“, a càrrec dels petits
cantaires i la Coral de Corçà.
Espectacular, preciós, emotiu. La Marina
Pagès, la directora, fa una feina esplèn-
dida i la barreja de teatre i música, veus
velles i veus infantils i blanques, ens fan
caure llàgrimes d’emoció.

1 de gener
Patge reial Casavells. El dia 1 de gener
vam tenir la visita del patge reial. 
I aquest any el dia 5 de gener Ses
Majestats els Reis d’Orient també van
arribar al poble amb un tren petit, cap a
les 7 de la tarda. 
Una colla de petits i grans els esperà-
vem a la Plaça amb una bona xocolata
calenta. 
Els infants van poder fer-se fotos, parlar
amb ells i demanar tot el que els feia
il·lusió. 
Més tard, els Reis van anar casa per casa
a portar regals per als més petits.

23 de desembre
Visita del patge reial. Al matí, ben pun-
tual, el patge del Rei Baltasar ve a la Sala
Municipal del poble a recollir les cartes
dels nens i nenes de l’escola i els trans-
met un missatge de part de Ses
Majestats. Aquest any  a  part de ser bons
minyons, demana que siguem solidaris i
que compartim les joguines. Els nens li
han cantat nadales i després han menjat
xocolata desfeta i melindros de part de
l’AMPA de l’escola.
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dia a dia

18 de gener
Festa de Sant Sebastià. El dia s’ha aixe-
cat amb molta tramuntana, però els veïns
del carrer no tenen por al vent del nord i
com cada any preparen la diada. L’altar
amb les estovalles ben planxades, l’ermita
ben neta i oberta a tothom, la campana
dringant des de bon matí i les cadires
pels assistents ben netes i ben arrengle-
rades. Dos bidons plens de caliu faran
escalfor per suportar les envestides del
vent que gairebé s’emporta la bandera.
L’estàtua del Sant presideix la festa. Es

30 de gener
Dia mundial de la pau. El divendres a
l’escola es fan explicacions del perquè
es celebra aquest dia. Després també es
teatralitzen accions de la vida quotidia-
na on podem ser més solidaris, amables
i respectuosos amb els altres. Tot seguit,
per cicles educatius es confecciona el
símbol de la pau amb sal de colors, el
colom amb pedres escrites amb missat-
ges bonics i les lletres PAU amb taps
reciclats. Tot plegat molt emotiu.

18 de gener
Cargolada. Es va fer un dinar de cargols
el dia 18 de gener al casinet. Hi van assis-
tir unes 50 persones. El menú consistia
en cargols secs a la cassola amb allioli i
tomàquet (cuinats per senyores del
poble), carn a la brasa i postres.

5 de gener
Nit de Reis, la nit més màgica. El carrer
de Sant Sebastià es va omplint de gent
per rebre a Ses Majestats, Melcior,
Gaspar i Baltasar. Quines carones d’ il·lusió
i impaciència! Quants fanalets que lluei-
xen a la nit, cares rialleres i algunes un xic
espantades, però totes plenes d’il·lusió i
sorpresa. I quina olor de xocolata desfe-
ta que se sent, que bona! Així l’espera es
fa més dolça. Alerta, ja vénen, ja vénen
amb els seus grans vestits, els patges,
els carruatges i la carrossa plena de
paquets embolicats. Avui tothom a dormir
aviat.

celebra la Missa i la Coral hi posa la músi-
ca. Al final s’acaba la festa amb un pica-
pica i un vermut per a tots els assistents. 

31 de gener
Presentació del número 26 de la revista
“Gavarres”. Amb una tertúlia sobre la
matança del porc al casinet de Casavells



dia a dia
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1 de març
Calçotada a Casavells. Enguany es va fer
la tradicional calçotada de Casavells el
dia 1 de març al pati de la rectoria.  
Tot i ser a l’hivern va fer molt bon dia.
Hi havia unes 60 persones. 
Es van menjar els calçots amb tot el
protocol que l’acompanya (pitet, salsa,
porrons de vi). Després es va menjar
carn a la brasa i postres. Com sempre,
acompanyat amb la divertida sobretau-
la i tertúlia entre veïns.

12 de febrer
Arriba com cada any el Rei
Carnestoltes. Amb les seves consignes
de disfresses i disbauxes, festa i xerinola.
Aquest any totes les disfresses les fem
amb bosses d'escombraries de colors, els
alumnes de P3 anem vestits d’ànecs, els
de P4 de pingüins, els de P5 de conills, els
de primer de llaminadures, els de segon
de pintors, els de tercer de gent adinera-
da, els de quart de cambrers, els de cin-
què de jugadors de basquet i animado-
res, i els de sisè de roquers. 
Ens ho hem passat molt bé. Gaudim
d'una jornada molt divertida tots ple-
gats. Visca el Rei Carnestoltes i fins l'any
que ve!

10 de febrer
Representació de l’espectacle “El viatge
del Petit Princep”, de la companyia
Alehop Produccions, a la Sala Municipal
de Corçà  Aquesta actuació forma part
de les activitats de projecte interdisci-
plinari de l’escola El Rodonell del curs
2014-2015. Tota l’escola des dels nens
més petits de P3 als mes grans de sisè
en gaudeixen.

8 de febrer
Expectació al mòdul de l’escola, la briga-
da municipal instal·la una caseta per
guardar les eines de l’hort que ha regalat
l‘AMPA. Ara sí que ho tindrem tot a punt
(tràmecs, aixades, pales de pues, rasclets,
regadores,  carretons...) per cuidar el
nostre  hortet i collir moltes verdures i
hortalisses.

amb la participació de Carme Güell, alcal-
dessa de Corçà, Inés Roura, Pere Bosch i
Dani Salvà. La presentació és a càrrec de
Pitu Basart, director de Gavarres. 
La matança del porc era una activitat tra-
dicional a la Catalunya rural. En molts
llocs l’onze de novembre, dia de Sant
Martí, era un dels dies preferits per fer-la.
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dia a dia

23 d’abril
Sant Jordi a la llar d’infants La Bòbila.
Durant tota la setmana han realitzat
objectes amb diferents materials i
recursos per a aquest dia tan especial.
Han posat una paradeta amb les cose-
tes fetes pels infants com ara punts de
llibre, roses i trepitjapapers. També han
fet una sessió de música amb pares i
nens.

Sant Jordi a l’escola El Rodonell. Com
cada any s’ha fet un concurs de dibuix
pels alumnes d’Educació Infantil i Cicle
Inicial, i un concurs de redacció pels
alumnes de Cicle Mitjà i Cicle Superior.
El tema era “La llegenda de la font de
Corçà”. A la tarda s’ha fet intercanvi de
llibres i durant tot el dia els alumnes de
sisè han  fet una parada de llibres i roses
a l’entrada de l’escola.

17 d’abril
Xerrada “Autonomia i qualitat de
vida”, a càrrec de Marta Santamaria,
infermera especialitzada en geriatria, i
Glòria López, fisioterapeuta especialit-
zada en neuro rehabilitació, al Centre
cívic de Corçà 
Les persones en edat adulta poden
trobar-se en una situació de poca o
molta dependència per causes físiques,
psicològiques o socials. El nou projecte
autonomia i qualitat de vida centra la
intervenció dirigida a persones fràgils
i/o en situació de dependència i a les
seves famílies, i situa la persona en el
centre d’atenció, permet la seva auto-
nomia i potencia la seva independèn-
cia. S’orienta la família en tot el procés
d’atenció.

4 d’abril
Inici de la Lliga de petanca a les quatre
de la tarda al cobert Puig Llisto.
La petanca és un esport disputat entre
dos jugadors o dos equips que consis-
teix a llançar unes boles per a situar-les
el més a prop possible del bòlig. 
A Corçà i als pobles del voltant tenim
veritables experts d’aquest popular joc.
Us animem a tots a provar-ho! Sereu
benvinguts.

25 de març
Volta ciclista. Cap a les tres de la tarda
se senten sirenes i més sirenes. Tallen la
carretera, què passa? De cop, bicicletes
i ciclistes a tot drap, és la volta a
Catalunya. 
Que guanyi el millor i si pot ser que
sigui de casa nostra.
Ànims a tots els participants!

2 de maig
La coral de Corçà viatja fins a la Cellera
de Ter per participar en una cantada de
caramelles. Les caramelles són unes can-
çons populars típiques de la Catalunya
Vella i del nord de la Nova, que es canten
per Pasqua per celebrar la bona nova de
la resurrecció de Jesus, tot i que també
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Exposicions al centre cívic

Febrer i Març: exposició de l’obra de l’artista Jordi Bofill anomenada Cosmo Art.
Abril i Maig: exposició dels dibuixos de l’artista Delafou-Jordi Coll.

17 de maig
El Centre Cívic no queda una sola cadira
lliure, la Irene i la seva família no paren...
la pantalla és a punt. Avui Atlético de
Madrid-Barça, si el Barça guanya serà
campió de lliga. Tothom s’aixeca amb el
gol de Messi, al final 0 a 1 a favor del
Barça. Ja som campions. Quina festa. 

17 de maig
XVII Marxa del Puig Rodó. Després
d’uns dies de forta tramuntana, el diu-
menge s’aixeca serè i molt assolellat.
Abans de les vuit del matí la plaça del
firal es plena d’activitat. La Colla de
Marxaires fent inscripcions, comen-
çant a preparar els entrepans... i el
caminaires que van arribant per fer
aquests 13 km, en mig de diferents
paratges del municipi. 
Cada any diferent, sempre bonica.
Sempre a la descoberta de nous
indrets i nous camins del municipi que
els organitzadors van netejant i recu-
perant.

tenen caràcter profà; els intèrprets eren
grups d’infants o adults que sortien a
cantar per cases i masies. 
Un gran aplaudiment. Tothom aplaudeix
i alava la gran feina de la seva directora:
Marina Pagès.

22 de maig
Dia de la dona. Dones i flors. Un any
més la Sala Municipal de Corçà s’ha ves-
tit de color lila, el color de la dona.
Aquest any a l’entrada ens espera una
taula amb uns canelobres antics i una
dona amb una perruca de rínxols blancs
amb un vestit preciós. Ens trasllada uns
segles enrere en el temps.
El grup de dones de Corçà ens repre-
senta l’obra “Les dones sàvies”, de
Molière (dramaturg i mestre de la comè-
dia francesa), una sàtira mordaç de la
societat de l’època, una societat plena
d’hipocresia i falsedat. 
Fantàstica, divertida, ocurrent, crítica...
aquest any com sempre espectacular,
cal remarcar però, un vestuari  i una
posada en escena de luxe, quins vestits,
quins pentinats... Grup de dones, a totes
moltes gràcies i en especial a la directo-
ra la Dolors Tubert, per fer possible que
gaudim d’aquesta trobada. Tot finalitza
amb un boníssim sopar de germanor on
tothom col·labora amb les seves espe-
cialitats culinàries.

25 de maig
Teatre per tothom. Repetició de l’ obra
“Les dones sàvies “ a la Sala Municipal de
Corçà.
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AUTONOMIA/QUALITAT DE VIDA
Marta Santamaria, Infermera

Les persones en edat adulta es poden trobar en una situació de poca o molta depen-
dència per causes físiques, psicològiques o socials. A mesura que avança l'edat o la
malaltia es van perdent les capacitats. Aquesta pèrdua dificulta el seu dia a dia i fa que
els qui les envolten els sigui difícil entendre les seves necessitats.

Per una bona qualitat de vida és important cobrir les necessitats fins i tot les que estan
latents. Tenir cura de les persones implica una atenció especialitzada, una atenció on
el cuidador té molt present el paper actiu de la persona, permetent la seva autonomia,
potenciant la seva independència i destacant el paper terapèutic del que és quotidià i
significatiu per a cada individu. Sigui quin sigui el seu grau de deteriorament.

Les famílies decideixen per la perso-
na amb deteriorament cognitiu, allò
que desitjaria si fos capaç de decidir.
Això és una qüestió complexa.

No és fàcil tenir cura d'una perso-
na. Pot requerir l'ajut dels profes-
sionals per evitar un malestar i
insatisfacció de la persona més o
menys depenent, o bé per evitar
una insatisfacció a la família i de
la persona que en té cura.

Tothom té dret de ser tractat amb
igual consideració i respecte. Quan
es viu en una situació de fragilitat
o dependència, s'és especialment
vulnerable a rebre un tracte que no
respecti la seva dignitat.

Un tracte digne, implica buscar la
conjunció de les dimensions de la
capacitat personal: l'autonomia i la independència. L'autonomia com a dret i capaci-
tat de controlar la seva pròpia vida. I la independència com a desenvolupament en la
vida quotidiana.

L'objectiu principal dels professionals és augmentar la qualitat de vida de la persona,
independentment del grau d’afectació, i assessorar o orientar  la família en el procés
d’atenció, a partir d’una valoració personalitzada en les diferents dimensions (biològi-
ca, psicològica, social i espiritual).

article

AUTOSERVEI

DARDER-TUBERT, S.L.
c/ Marina, s/n 

Tel. 972 63 00 33
17121 CORÇÀ



article

ADF PUIG D’ARQUES
L’ADF Puig d’Arques som una entitat sense ànim de lucre formada pels propietaris fores-
tals dels municipis de Corçà, Cruïlles, Monells, Sant Sadurní de l’Heura, Madremanya i la
Pera, els ajuntaments respectius i el voluntariat. L’ADF Puig d’Arques és membre de la
Federació d’ADF Les Gavarres.

La raó de ser de l’ADF Puig d’Arques és la prevenció d’incendis en el nostre entorn fores-
tal; així com el suport a l’extinció en el cas que es produís un incendi forestal dins o fora
dels límits administratius de l’ADF.

Quant a la prevenció d’incendis, l’ADF té per tasca principal la realització i manteniment
d’infraestructures de prevenció d’incendis per millorar les condicions de treball dels
equips d’extinció. En el suport a l’extinció, l’ADF té la seva vàlua en el coneixement del
territori i el servei de suport als cossos professionals d’extinció.

El voluntariat és un aspecte imprescindible i necessari per tirar endavant les actuacions
de prevenció i suport a l’extinció.

Els voluntaris, propietaris de terrenys forestals o no, dediquen part del seu temps lliure
de manera desinteressada a realitzar treballs forestals orientats a la prevenció d’incendis.
Des d’un principi, reben una formació orientada en el coneixement del territori, l’entorn
natural, les eines forestals, la seguretat personal i el comportament dels incendis. Durant
l’època de risc, quan els treballs forestals queden prohibits, realitza tasques de vigilància
i informació i en cas de produir-se un incendi, participa en l’extinció donant suport als
Bombers i als Agents Rurals. És per aquest motiu que cal, per part del voluntari, estar al
corrent de les tècniques d’extinció i del maneig d’eines, equips i maquinària associada
als treballs forestals d’extinció d’incendis.
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Bona part de la superfície dels municipis de l’ADF Puig d’Arques forma part del massís de
Les Gavarres. Aquest és un espai natural del qual  gaudeixen els veïns de pobles i masos
de l’entorn. Tot i la gestió per part de la propietat amb l’ajut de l’administració, és un
espai que resta sotmès al risc d’incendi forestal any rere any.

L’ADF necessita la implicació continuada del voluntariat per tal de minimitzar el risc d’in-
cendis forestals durant tot l’any, realitzant treballs de prevenció i, en cas que n´hi hagi
un, donar el suport necessari als cossos d’extinció professionals.

Si esteu interessats a col·laborar amb nosaltres, no dubteu a dirigir-vos al vostre
Ajuntament.

Voluntaris de l’ADF Puig d’Arques participant en una jornada formativa a Vulpellac organitzada
per l’ADF Gavarres Nord, amb voluntaris d’altres ADF de la Federació.  Abril 2014.



l’Ajuntament informa
Informació municipal

PROBLEMES EN EL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
Durant els últims mesos hem constatat com l’empresa subministradora d’energia
Endesa s’ha negat a donar d’alta nous subministraments. Fetes les indagacions
corresponents, després d’algunes reunions demanant explicacions als responsables
de l’empresa subministradora, ens informen que el problema és la clausura de la
subestació de Forallac per sentència judicial. La incidència afectava també  munici-
pis veïns com la Bisbal, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura. Per tal de trobar
una solució, representants dels consistoris esmentats es varen reunir amb el conse-
ller d’Empresa i Ocupació, l’honorable Sr. Felip Puig, el qual es va comprometre a tre-
ballar per ajudar a resoldre la situació. En aquests moments els casos que tenia pen-
dents l’Ajuntament de Corçà estan en vies de ser resolts properament. Us demanem,
no obstant, que si teniu problemes per tal d’aconseguir el subministrament elèctric
porteu a l’ajuntament l’original de la sol·licitud que vàreu presentar a Endesa  i l’ori-
ginal de la resposta de l’empresa on consta la denegació de servei. El consistori, tal
com vàrem acordar amb el conseller, farà arribar còpies d’aquest document al
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya per tal que actuï
en conseqüència. 

PER ACTUAR CAL INFORMAR
Problemes amb la connexió telefònica i internet. Coneixem la deficiència en el ser-
vei de telefonia i la manca de senyal en la connexió a la xarxa en algun dels punts del
municipi. Per tal de fer la reclamació oportuna cal saber el nombre de persones afec-
tades. Per això us demanen que ens ho feu saber telefonant a l’Ajuntament (972
630051) o, encara millor, a través del correu electrònic: ajuntament@corca.cat

Via pública. Tant el personal de brigada com en David estan atents a possibles defi-
ciències en relació a la via pública: embornals, deixalles, etc. No obstant, us agrairem
molt que ens ajudeu a millorar. Si coneixeu algun punt de la via deteriorat, sisplau
envieu un correu a ajuntament@corca.cat  fent-hi constar el desperfecte i el nom de
la via pública. Igualment podeu  telefonar a l’Ajuntament i la Cristina en prendrà nota.
Gràcies.

VOLEM EVITAR LES PICADES DEL MOSQUIT TIGRE
El mosquit tigre és una espècie invasora que es va detectar per primer cop a les nos-
tres contrades l’any 2008, concretament a la comarca de la Selva. Com tots els mos-
quits, el tigre diposita a prop de l’aigua els seus ous. D’aquests en neixen les larves
que viuen i s’alimenten en mitjà aquàtic fins a convertir-se en mosquits adults. És
important tenir en compte que el mosquit tigre és capaç de reproduir-se en espais
on hi ha molt poca aigua: plats, pots, culs de bidó, etc. Cal recordar també que
aquests mosquits eviten els indrets on hi ha molta aigua: piscines, estanys o aigua-
molls.

Com en anys anteriors, demanem  a tots els veïns que es tingui cura de no deixar cap
espai on el tigre pugui posar els ous i reproduir-se. Així mateix,  us comuniquem què
fa l’Ajuntament per millorar-ne el control.

Fa mesos que vàrem encarregar l’estudi dels espais més afectats del mosquit tigre a
Dipsalut, l’organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona. 14
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l’Ajuntament informa

El resultat ha estat el plànol dels espais on intervenir  en la via publica. S’assenyalen,
a més a més, altres indrets que no són punts conflictius malgrat l’acumulació d’aigua
com és el cas de la riera El Rodonell. Així, a Cassà de Pelràs, Anyells  i Matajudaica, els
embornals no presenten problemes. A Casavells i a Corçà són els nuclis on més cal
actuar.

Per tot plegat, després de valorar les opcions de diverses empreses, hem encarregat
el control del mosquit tigre a Anema Plagues. El producte que aplicaran a tots els
embornals i al cementiri és Vectomax, larvicida i insecticida biològic, amb una des-
pesa de 198,00 euros; més IVA per aplicació. La nostra previsió és actuar la primera
setmana de juny, la primera d’agost i la primera d’octubre.

ARRANJAMENT I DESBROSSAMENT DE CAMINS 
Com cada primavera, s’han arranjat alguns camins. És una actuació que ha suposat
una despesa de 20.771 euros dels quals la Diputació de Girona ens en retornarà un
60%. D’altra banda, durant el mes de maig s’incrementa el desbrossament de
parcel·les municipals, camins, recs, rieres i una petita actuació en el recorregut de la
marxa. La  despesa total de l’any passat va ser de  10.038,16 euros. 

LA FIRA DE LA MASCOTA
Ja ha passat la segona edició de la Fira de la Mascota i Animal de Companyia. Aquest
any hem comptat amb la Unitat Canina dels Mosssos d’Esquadra, l’exhibició de doma
salvatge de Lluís Pell, el concurs de millor mascota, les classes d’educació canina que
ha impartit en Lladruc, les habilitats dels gossos de Mascotes Costa Brava i, com no,
les parades d’artesans del municipi i rodalies. Igualment les passejades en burro han
fet les delícies de la mainada que també ha pogut munyir la vaca. Enguany també es
va instal·lar a l’entrada del poble una petita granja.

COMPTE AMB EL FOC!
Seguint els consells de la campanya de prevenció d’incendis d’aquest estiu, tothom
qui tingui una barraca, un mas o una casa situada en l’àmbit rústic haurà de netejar
el seu entorn creant franges de protecció. L´Ajuntament recordarà aquesta obliga-
ció a tots els propietaris i,si cal, actuarà subsidiàriament i en cobrarà el cost als pro-
pietaris.  

          
Mosquit tigre femella Mosquit tigre mascle
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LA  NOVA BANDERA
En el número anterior us informàvem de l’aprovació del nou escut del municipi. Ara
ja estem en condicions de presentar-vos la bandera. El mes de maig va arribar l’últim
document que ens permet utilitzar-la oficialment. 

agenda
3 21 de juny a l'església cantada de corals.

3 23 de juny arribada de la flama del Canigó a la plaça del Firal.

3 23 de juny revetlla de Sant Joan a Casavells.

3 27 de juny Sardinada popular a Corçà.

3 Durant el mes de Juliol casal d'estiu en verd a càrrec de l'associació Sitra.

3 Tots els dijous del mes de juliol cinema a la fresca.

3 25 de juliol a la nit, trobada d'havaneres a Sant Antoni de Calonge amb diferents 
grups i corals. 

3 25 de juliol festa de Santa. Cristina, missa a l'ermita.

3 1 d’agost sardanes a Corçà .

3 8 d'agost cantada d’havaneres a la plaça del Rebot de Corçà.

3 7 d’agost Bikicinema a Casavells.

3 4, 5 i 6 de setembre Festa Major de Casavells.

3 4, 5 i 6 de setembre Festa Major Matajudaica.

3 13 de setembre Tractokama a Casavells.

3 27 de setembre i 2, 3 i 4 d’octubre Festa Major de Corçà.

3 11 de novembre Festa Major de Cassà de Pelràs i Planils.

3 13 de desembre Festa de Santa Llúcia a Casavells.16
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des de l’escola
SANT JORDI 2015 A L’ESCOLA EL RODONELL
El dia de Sant Jordi a la nostra escola és un dia especial. Al matí van venir a explicar-
nos contes i ho van fer molt i molt bé. Ens van agradar i vam conèixer històries noves.
Després del pati els mestres van repartir els premis del concurs de dibuixos i textos
que fem cada any per aquesta diada. Els tres finalistes de cada classe reben una rosa
i el guanyador, a més, un llibre. Al porxo de
l’escola hi havia  tots els dibuixos que vam fer.
Aquest any el tema havia de ser relacionat
amb les fonts de Corçà.
A la tarda els nens i nenes de l’escola vam fer
un intercanvi de llibres al pati de l’escola.
Cada nen o nena porta un llibre ja llegit de
casa seva i el pot intercanviar pel d’un altre
nen o nena de la seva classe. Així tenim més
llibres per llegir!
Tot estava decorat amb dracs, punts de llibres
i roses que havíem fet els alumnes de l’escola.
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des de l’escola

MÉS FOTOS DE L’ESCOLA
EL RODONELL
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entrevista

Parlem amb Margarita Ferrarós Estragó.
Té 67 anys i és natural de l’Armentera (Alt
Empordà). Fa 41 anys que viu a Corçà. Va
fer els estudis de batxillerat a les
“Carmelites” de Girona. Té molt bon
record de l’ensenyament i l’educació que
va rebre en aquesta escola. També hi
estava interna i d’aquest fet  no en té tan
bones experiències, potser per estar més
allunyada de la seva família.

Els estudis de farmàcia els va fer a la
Facultat de Farmàcia de Barcelona. Tot i
que ella, en principi, volia estudiar
arquitectura. Ens deia: “Recordo quan
era petita que dibuixava amb un guix
esquemes de cases i que la meva mare
em preguntava a on faria la porta o com
la distribuiria”.

I continuà: “Em vaig decantar per la
carrera de farmàcia perquè m’agradaven
les assignatures i tenia curiositat pels
medicaments”.

Quin any vas obrir la farmàcia a Corçà?
Vares tenir moltes complicacions?

La vaig obrir l’any 1975. En aquella època
no era tan complicat obrir una farmàcia
com actualment. Això sí, vaig començar
a poc a poc i sí que recordo gaudir molt
d’una feina en la qual tractes de tu a tu
amb la gent.

Recordes alguna anècdota divertida
o emocional de la teva època
professional?

Recordo un senyor que em va comentar
una vegada que havia vist un anunci a
una altra farmàcia que deia: “Para una
noche feliz”. I volia saber què era. Jo,
després d’esbrinar-ho, vaig saber que es
tractava d’una crema facial per a
senyores.

Una altra anècdota divertida va ser la
d’un client que ens demanava aspirines
fluorescents, quan realment volia dir
efervescents.

I aquesta altra, tot i fer molts anys,
m’emociono sempre que la recordo.
Venia un matrimoni  que estaven tots
dos bastant malalts. Quan venien junts
demanaven els envasos petits i es deien
l’un a l’altre: “no ho necessites, perquè et
curaràs ràpid”. Eren conscients de la
gravetat però s’ho amagaven.

Penso que és important, tot i que a
vegades costa, aprendre a separar els
sentiments personals de la feina.

Després de tants anys de vida
professional has viscut molts canvis.
Penses que és millor ara o abans?.

És complicat fer una comparació per
avaluar què és millor. Sí que penso que
els canvis han ocorregut molt
ràpidament. Actualment hi ha molt més
control i amb els sistemes informatitzats
la feina és més àgil, però tot és massa

MARGARITA FERRARÓS
Cristina Juanola
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entrevista

burocràtic. A mi m’agradava informar-me
bé dels medicaments i tenir coneixement
del seu funcionament.  Cada persona és
diferent i la reacció a cada medicament
també. I, esclar, amb tanta burocràcia de
papers un no pot dedicar tant de temps a
l’estudi.

Quina opinió en tens de la medecina
alternativa i l’oficial?

Crec que s’han de complementar l’una
amb l’altra.  Hi ha malalties que necessiten
ser tractades amb medicaments
convencionals i si s’opta per la medecina
alternativa és molt important que qui ho
controli sigui un metge.

També penso que l’actitud personal a
l’hora d’afrontar una patologia hi juga un
paper molt important. En aquest sentit
les medecines alternatives tenen molta
força.

Tot i ser el teu negoci has tingut el
sentiment de donar un servei al poble?

Més que donar un servei ha estat un
sentiment de connexió especial amb les
persones. Quan tenia una persona al
davant sempre tenia present de no
demostrar mai que podia intuir el que
tenia. Amb això vull dir que  s’ha de
respectar la intimitat de les persones. 

Alguna vegada havia venut medicaments
essent conscient que venien a casa meva
per no anar a comprar-ho a un altre lloc.
La discreció i el respecte és una de les
pautes que he tingut molt clares.

Després de treballar tants anys, quan
s’apropa la jubilació, quins plans tens
per ocupar el teu temps?.

Em vaig jubilar el dia 1 d’abril. Ho vaig
tenir clar quan va ser el moment i va ser
ràpid.

De moment penso que m’he organitzat
molt bé. El meu marit també s’ha jubilat i
això ens permet fer coses junts. Em
considero una persona molt casolana,
m’agrada llegir, ocupar-me de la meva
casa.

També sóc del grup de dones de Corçà i
penso que ara disposo de més temps per
participar-hi perquè m’ho passo molt bé
amb elles.

Puc gaudir més dels meus néts, la Bruna
i en Bernat. I també puc visitar més
sovint  la meva mare i els meus germans
que viuen a l’Armentera.

Felicitats Margarita i gaudeix d’aquesta
nova etapa.
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Avui dia en la majoria de parlars catalans les lletres b (be alta) i v (ve baixa) tenen el
mateix so. Aquest fet origina alguns dubtes ortogràfics que es resolen si es tenen en
compte les regles següents:

1 . S’escriu b:
-  Davant de l i r : poble, blau, blat, pobre, brau, sembrat.
-  Si trobem el so [p] a l’arrel d’un mot: sap-sabia; rep-rebut; llop-llobató.
-  Darrere de m: embenar, desimbolt, ambiciós, embolicar, comboi.

Hi ha, però, tres excepcions que cal recordar: circumval·lació, tramvia, triumvir.

2.  S’escriu v:
-  En les terminacions de l’imperfet d’indicatiu dels verbs de la primera conjugació:

-ava, -aves, ava, àvem, -àveu, aven.
-  Si a l’arrel d’un mot trobem el so [u]:

beure-bevia; neu-nevada; hauré-havia

3.  Hi ha una sèrie de mots cultes, els pseudoderivats, que deriven directament del llatí i
no pas del primitiu català (derivat). Els més corrents són:

mot primitiu              derivats                     pseudoderivats
avortar                       avortament               aborció, abortiu
calb                             calba, calbejar          calvície
cervell                         cervellet                    cerebral, cerebel
deure                          devia                         dèbit
escriu                       escrivent, escrivà     escriba
llavi                          llaviejar                      labial

el català correcte

Aquest és un espai creat per a tots aquells i aquelles que tinguin
ganes de fer-nos arribar un escrit o una opinió. També podeu
enviar imatges de les activitats que s’hagin fet. 

Tots els temes seran acceptats sempre i quan es sigui respec-
tuós amb els demés.

Feu-nos arribar la vostra opinió a elmercadal@gmail.com o bé al
Punt de Trobada.

opina i col·labora
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les entitats parlen...
GRUP DE DONES

Ja fa molts anys que el grup de dones de Corçà ens encarreguem de la festa per cele-
brar el dia de la dona.
Aquest any, com els anteriors, ens hi vam posar molt aviat i amb molta il·lusió.
Preparant una obra, pensant com decorar la sala... tot i així, no vam aconseguir arribar al
nostre objectiu. Grips i més grips, afonies, mals d’esquena... i també algun viatge (no tot
havia de ser negatiu), ens van fer la traveta. 
Una bona noticia, però, és que aquest any vam tenir noves incorporacions a sobre l’esce-
nari. Us en recordeu del grup de teatre de les Bambolines? Format per sis joveníssimes
actrius? Doncs han tornat! Hem comptat amb l’ajuda de la Laura Pantrigo i la Judit Mir. 
També per primer cop estrenant-se a l’escenari, la Carme Pagès. Unes “artistasses”!
I jo em pregunto, tanta importància té una data?
El que compta és celebrar el nostre dia! I ben bé que ho vam fer! Finalment al maig, mes
de flors, així que en vam dir Dones i Flors. Comptant amb la participació de més de 300
dones que van passar una bona estona rient i sopant en germanor. 
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les entitats parlen...

CORAL
Moisès Puig

La revista és més fresca quanta més gent se la fa seva, i serveix de ventall de comunica-
ció de les entitats. Aprofitarem aquest espai que ens brinda per tenir al corrent a les per-
sones que d'alguna manera segueixen la vida cultural i social de la Coral. També infor-
marem de les útimes actuacions de més relleu així com les més properes. 

Pel que fa a actuacions previstes de més relleu són el Concert a celebrar el proper 21 de
juny, a l'església, amb dues corals més que falta confirmar. El 25 de juliol a la nit, troba-
da d'havaneres a Sant Antoni de Calonge, amb diferents grups i corals. El 8 d'agost a la
plaça del Rebot de Corçà, el que voldríem que es convertís en un clàssic "Havaneres a la
fresca", degut a l'èxit que va tenir l'any passat. I aprofitant que encara queda espai,  con-
videm a persones que els hi agradi cantar i siguin responsables, per tal que la coral tin-
gui bona salut durant 30 anys més, a afegir-se a aquest "eixam" que som nosaltres, on es
respira bon ambient. 

3 de maig

La Coral va participar en el
2n Concert de Caramelles
que es va celebrar a La
Cellera de Ter, al Costat de la
Coral Rossinyol de Sales, de
La Cellera; Coral Harmonia
Antoniense, de Sant Antoni
de Calonge; Coral La Mi
Bemol, de Perpinyà i Coral
Veus Amigues, d'Aiguaviva;
amb molt bon ambient.

Concert de Sant Esteve 
26-12-2014

"Un cant al Nadal, un conte
musical a càrrec dels Petits
Cantaires i la Coral de Corçà".
La direcció escènica va
córrer a càrrec de la Roser
Darder i la Marina Pagès,
actuant de narradora la Lola
Bayot. Va ser un èxit per
repetir. 
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les entitats parlen...

CLUB PATÍ CORÇÀ

Per al Club patí Corçà aquest ha sigut, i continua essent, un any de novetats.
Primera: Sembla que el patinatge cada vegada atrau a més nens i nenes. Han continuat
gairebé tots els de l'any passat i se n'han incorporat de nous de primer nivell d'aprenentat-
ge. A part, hi ha el grup de les noies grans que són les que han mantingut la continuïtat
del club durant aquests darrers anys.
Segona: Per fi hem aconseguit entrenar petits i grans el mateix dia i amb horaris seguits,
això vol dir que quan fan una activitat conjunta es poden trobar amb més facilitat.
Tercera: El comiat d'en Dídac. Al fundador del club aquest any se l'hi feia gairebé impos-
sible entrenar al C.P. Corçà, al Cristinenc i al Begur i ens va deixar conscient de que la
Montse, l'entrenadora de les grans, també podria agafar els petits, com així ha estat
durant tot aquest curs.
Quarta: Durant el curs i especialment als mesos de maig i juny, la Montse té compro-
misos de la federació i no pot ser-hi tant com voldria, i veient que l'any vinent els petits
necessitaran més continuïtat ens ha proposat que agafem una nova entrenadora, la
Thaïs, que ja ha vingut a fer els primers contactes i sembla que encaixa molt bé amb
tothom, o sigui nens i mares.
El curs ha anat força bé, però segons el que s'ha vist aquest any, i tenint en compte que
l'any vinent ja hi haurà nenes de tercer any que competiran als jocs esportius escolars,
necessitarem fer un grup de mitjans i un d'iniciació a més de les grans. En un altre article
parlàvem de fer créixer el club, doncs bé, sembla que amb aques-
ta nova estructura de grups ho estem fent, tot dependrà una
mica de les noves incorporacions que hi hagi al setembre.
El passat 31 de maig, el C.P. Corçà va fer el seu festival de cloen-
da, segurament vam ser els primers, però aquest mes de juny
està tant atapeït d'activitats, fires, comunions i finals de curs que
pràcticament no podíem fer-ho cap altre dia.
Varen venir grups de La Bisbal, Peralada, St. Feliu de Guíxols,
Platja d'Aro i Quart. Tots varen venir encantats, segurament per a
ells era una mena d'assaig general de les seves respectives festes,
però val a dir que es varen sentir molt ben acollits entre nosaltres. 
En Dídac ens va sorprendre una vegada més, i amb els seus 79
anys ens va oferir una actuació patinant amb tres cames, i fent
participar a tothom picant de mans al ritme de la música. Al final

de l'acte L'Ajuntament de Corçà
el va acomiadar com calia pels
anys que havia estat entre
nosaltres amb un emotiu dis-
curs de l'alcaldessa i un regal
que era una escultura d'un patí. 
Cada any, posem una reflexió o
tractem un tema d'interès.
Aquest any es va fer a través de
les grans amb la seva actuació
OCELLS DE FOC on es deia
que potser els ocells de foc no
sembren tempestes, que pot-
ser el que fan és foc nou, que
renéixer és en definitiva rein-
ventar-se.



les entitats parlen...

PUNT DE TROBADA

El 18 de maig, al Punt de Trobada, vam rebre la visita de la Marta Santamaria, infermera
especialitzada en geriatria. 

Ella ens va preguntar com ens agradaria ser cuidades el dia de demà quan no ens pogués-
sim valer per nosaltres mateixes. Totes vam exposar les nostres inquietuds, i ella va pren-
dre nota de cada detall. Molt il·lusionada ens va exposar el seu projecte d’atenció a la gent
gran, que després de molts esforços comença a donar-li fruits. 

Les dones del Punt de Trobada li volem donar les gràcies per la seva visita i pel seu esforç
per millorar la qualitat de vida d’aquestes persones. 
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C. Jaume II, 33  -  La Bisbal d’Empordà

C. Montgrí, 2  -  Casavells - Corçà



sortides de diumenge
SANT MARTIVELL-JUIÀ-SANT JOAN DE L’ERM-
CASTELL DE MABARRERA

Aquesta sortida la podeu fer de dues maneres. Aquí us exposo la completa, amb sortida
des de Sant Marti Vell, però com veureu la podeu fer amb sortida des de Juià, fet que
l'escurçarà per mitges.

Deixem el cotxe a uns 600 metres de
Sant Marti Vell del camí que duu als
Àngels, i el seguim fins a la bifurca-
ció. Nosaltres enfilem en direcció a
Juià. Al cap de poc, trobarem un
mas que deixem a l'esquerra.
Seguim el de l'esquerra fins a trobar-
ne un  que seguirem a la dreta. Uns
pocs metres més i, a la bifurcació,
seguim el camí que va a l'esquerra. A
600 metres i a mà esquerra trobem

el Castell de Juià. És una edificació  de la qual es
conserva una paret i els fonaments. Les vistes
des d’aquest indret són espectaculars. Seguim, i
al cap de poc veurem la pista que baixa dels
Àngels i trobem el Veïnat de Juià. El mas Nadal
a l'esquerre en una forta baixada ens durà el
camí per travessar Juià fins a l'església. Sortint a
la carretera d'entrada al poble (aquí podria ser el
punt de partida si la voleu fer mes curta) ens
dirigim cap al mas que tenim a mà esquerra per
l'asfaltat que deixem tombant a l'esquerra i
seguim el camí que ja ens assenyala la direcció
de Sant Joan. Quasi al final de la pujada i a la
dreta hi ha un indicador de fusta que ens indica
el corriol cap a Sant Joan. El seguim i aviat tro-
barem les runes d'aquest antic monestir.

En aquesta capella de Sant Joan de
l’Erm hi va existir una comunitat de
donats el 1276. En el primer quart del
segle XIII, les monges de Matella van
intentar traslladar-se a aquest lloc,
però no ho van aconseguir. Finalment26
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sortides de diumenges
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s’hi va instal·lar la comunitat de Matella i Sant Joan de l’Erm, possiblement una única
entitat formada per les monges de Santa Coloma de Matella que finalment s’hi havia
pogut traslladar a causa de les inundacions de 1327, que afectaren el seu cenobi. Aquí
van patir els efectes de la pesta del 1348 que va deixar una única monja amb vida. El
1362 hom autoritzà la seva integració amb la Casa Vilanera.

Baixem per el camí que surt de la part del davant (hem arribat per el darrera) on hi ha un
cartell explicatiu fins arribar a un encreuament, girem a dreta, encara no a 100 metres veu-
rem un cami que deixa la pista i puja una mica l'hem d'agafar i seguir durant 1 Qm i mig,
a final del camí ja haurem vist el castell, quant trobem una cruïlla girem a la dreta, traves-
sem una riera i arribem a una pista, al davant hi ha un corriol que ens puja directe al cas-
tell, si no el trobeu podeu seguir la pista a la dreta fins arribar-hi.

Al Castell de Mabarrera també
se´l coneix pel castell de Palagret.
El castell de Mabarrera, molt
arruïnat, és situat al camí que
porta al santuari de la Mare de
Déu dels Àngels, aquest ja al
terme de Sant Martí Vell. La pri-
mera referència que tenim data
de l'any 922, quan Carles el
Simple va confirmar i emparar tot
allò que el bisbe Hilmerand va
atorgar a l'església de Girona a
Celrà i Palagret.

El nom de Mabarrera no és el
seu nom original sinó que el va
adaptar del mas Barrera poste-
riorment. Tot i que el 1088 el
castell pertanyia a la Canònica

de la catedral de Girona, el feu estava administrat per cavallers com les famílies
Peratallada i Sitjar que li retien homenatge i li satisfeien els drets senyorials.

Les excavacions realitzades fins avui dia han permès datar el moment d'abandonament del
castell a finals segle XV.

Es coneix molt poca documentació al voltant de la seva història. Del que va ser una impor-
tant fortificació resten importants ruïnes. 

Deixem el Castell pel camí que té al davant i baixem fins a trobar el camí principal
que agafem a l'esquerre, travessem la riera i continuem  fins a trobar una bifurcació.
Girem a la dreta i seguim per un tros asfaltat, deixem a la dreta el Mas Espolla seguim
el camí fins arribar a un camí que agafem cap a la dreta i a uns 600 metres. Trobarem
el camí que ens portaria a Sant Joan i que no agafarem sinó que seguirem fins al mas
que hem trobat al sortir de Juià i baixarem per l'asfaltat després de la plaça on hem
començat des de Juià. Seguim una mica més avall i girem pel carrer que tenim a mà
dreta travessem la riera i arribem a la carretera que ens porta al veïnat del Mas Nadal
per sota una porxada. A mà dreta i en direcció al cementiri veurem un pal indicador
que seguim, un cop passat el cementiri i en trobar-nos en una bifurcació agafem el
camí de l'esquerre que entra dins el bosc. El seguim fins a dalt i en una cruïlla de qua-
tre camins agafem el de la dreta i a uns 400 metres girem pel camí que tenim a mà
esquerra. Comencem a baixar quan ens trobem una bifurcació, girem cap a  l'esque-
rra i si el seguim ens trobarem a la pista on hem començat. 
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recepta
CANELÓ DE PASTA FRESCA AMB ALBERGÍNIA I GAMBES
INGREDIENTS: 2 ALBERGÍNIES, 6 GAMBES LLAGOSTINERES, 4 LÀMINES DE PASTA
FRESCA, 1 CEBA, 1 ALL i 3 LÀMINES DE PERNIL IBERIC, BEIXAMEL, LLET, MANTEGA,
FARINA, NOU MOSCADA, SAL.

FARCIT: Escalivarem les albergínies i les pelarem. Després les picarem amb un gani-
vet. Picarem la ceba i la courem amb un raig d'oli  d'oliva. Hi afegirem els fils de per-
nil ibèric. Un cop estigui tot cuit ho tirarem damunt l'albergínia picada i ho barreja-
rem amb una cullera. Amb aquest farcit enrotllarem els canelons amb la pasta fres-
ca. Pelarem les gam-
bes. Farem una beixa-
mel. En el sofregit de la
ceba hi tirarem els caps
de les gambes i una
cullerada de salsa de
tomàquet. La farem
clara i la colarem.
Saltejarem les gambes
amb all. Per presentar-
ho, posarem els cane-
lons a gratinar amb la
beixamel i quan esti-
guin,  damunt de cada
caneló, hi col·locarem
les gambes amb una
mica d'oli del saltejat.
Conté gluten, lactosa,
marisc i fruits secs.

SOLUCIONS A LES 10 DIFERÈNCIES



L'obra “Les dones sàvies” de Molière, recentment representada amb gran èxit pel
"Grup de dones" a la Sala Municipal amb molt bona entrada i de rialla continua-
da, amb una interpretació excel·lent. Aquesta obra fou guanyadora, el 1993, del
premi de traducció Josep Maria de Segarra en la traducció que va fer en Josep
Maria Vidal. Fou “Les dones sàvies” l'última gran comèdia que va escriure l'autor
del Misantrop o Tartuf, Jean Baptiste Poquelin de Molière. 

En aquest mes de maig els organitzadors de la Marxa del Puig Rodó, ens han tor-
nat a obsequiar amb un recorregut amb novetats en relació a altres vegades,
com ja tenen costum de fer-ho. El recorregut al costat de la riera de... des de la
font de Lilou fins a Planils és recomanable fer-ho sense tanta gent i poder gau-
dir del soroll de l'aigua, de la tranquil·itat del camí i de la seva frondositat, o sigui,
un plaer per a la vista, per a l´oïda i per a l’olfacte. 

El planell situat a l'entrada del poble no té dibuixada aquesta ruta ni tampoc cap
de les fonts del camí. De fet, el planell només ens ajuda a situar-nos, però no pas
a passejar. 

A Casavells, al carrer Sant Isidre hi ha clavada una placa on posa “Plaça Rapinyol”.
Els veïns em comenten que l’any 1870 en una de les cases hi vivia un senyor que
li deien de mot Rapinyol. Aquesta curiositat ha donat  nom a la plaça.

A les corbes del Pla de Belleses, els caps de setmana alguns brètols es dediquen
a fer curses de cotxes? Es calcula que ho fan a les nits perquè ningú els ha vist.
Però si aneu a caminar, córrer o amb bicicleta us adonareu de les roderes que hi
ha en els camps sembrats. Quin poc civisme, perquè a part que es poden fer mal
ells mateixos o a algú altre, també destrossen la feina dels pagesos.

Tot venint del carrer Sant Sebastià en cotxe veiem la cara d'un nen (8-10 anys)
dins un contenidor de la pista. Cal vigilar els nostres infants amb aquestes pràc-
tiques. El cas és que, possiblement, sigui tan divertit com...PERILLÓS.

sabíeu que...
3

3

3

3

3

3
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ESCOLA DE PATINATGE

MAS NEGRE CB

C/ major s/n

E-17121 Corçà (GIRONA)

Tel. 972 630 589

info@salvimir.com

www.salvimir.com
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passatemps  
Horitzontals.
1. Carrer de Sta Cristina
on s'han fet obres d'a-
dequació i soterra-
ment. Institució. 2. Del
dret, Acció Catòlica; del
revés, gos. Vagons del
tren que va circular per
la Festa Major de
Casavells i Matajudaica.
3. Obra pública per ren-
tar que s'ha reparat a
Planils. Mil romans. 4.
Enciclopèdia abreviada
perquè està posada al
revés. Més romans.
Única en una col·lecció
5. Miratge en el desert.
Gibrelles. 6. Carrer
sense sortida. Instru-
ment de vent de la cobla
i de les orquestres. 7.
Interjecció expressiva o
reticència a fer una
acció. Te la donen per
saludar. Ve d'orient l'aportació que antigament feia la muller al marit. 8. Cobrirà al marrà
d'esquena. 9. Vocal que ens permet fer pessebre. Un dels cursos programats del Punt de
Trobada. 10. Nota musical femenina. Bari. És veritat que hem arribat a l'última paraula.
Verticals.
1. El passat juny a Corçà es va fer la primera fira de l' animal de companyia i de.... Article
dels homes. 2. Amida la llargària. L' aliment de cada dia. La primera de totes. 3. Motor.
Nom de la festa dels joves organitzada per la gent de l'Arc. 4. La riba s'ha quedat sense
inici. Anar. Puja una serp molt perillosa. 5. Pèls aspres i llargs que tenen alguns animals
i van de sota cap amunt. Deixada de banda. 6. Adéu inacabat per curt. Puja el tram d'una
escala. 7. Que fa parell amb un altre si es posa del dret. Més que ase. 8. Subjectaré la sen-
yera amb gafets perquè no voli. 9. No sap. Tornar a copsar parant la mà. 10. Sempre fa
plurals. Conjunt de masos. Tarragona. 
Gaietà
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JEROGLÍFICS ROMANS
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JEROGLÍFIC 1

Quin Conyac bevem ?
JEROGLÍFIC 2

On ha harribat 

l’alpinista?
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tastets
Diversos fenòmens geològics al nostre municipi
Santi Esteva i Josep Figueras

Fòssils trobats als Aspres de Mata. 
La presència de fòssils d'organismes marins s'ex-
plica pel fet que els turons d'aquests rodals estan
constituïts per roques formades per sediments
marins. Aquest fòssil del tipus gasteròpode exis-
teix des de fa uns 40 milions d'anys, durant el
moviment de la placa africana en direcció nord
contra l’europea.

La pedrera de Terra Negra.
El color negre de la terra que corona el Puig Rodó,
Terra Negra, i altres puigs de més al nord, té a
veure amb la presència de roques volcàniques
(colades de basalts) d'uns 10 milions d'anys d'anti-
guitat, una colada basàltica d’uns 40 m. de gruix,
que va tenir el seu focus en un volcà o una xeme-
neia al sud de Foixà.  Va ser explotada en pedreres
a mitjans del segle passat i es van fer servir per les
obres de construcció de la carretera de Girona.

Cova a la zona de Les Costes, a Casavells.
Erosió en forma arrodonida a causa del pas de
grans quantitats d’aigua, resultants de les èpoques
interglacials, des de 100.000 anys a 12.000 anys
d’antiguitat, pel desglaç de manera sobtada i dels
canvis climàtics. Rius subterranis que van anar for-
jant un recorregut enmig de la pedra calcària.

Aquests són alguns dels fenòmens geològics que
han donat lloc als nostres terrenys. N’hi ha d’altres,
dipòsits d’argila, d’al·luvions, etc...

Solucions als mots encreuats
Horitzontals .1.Marina. Ens. 2.Ac. Bidons. 3.Safareig. M. 4.Cne. C. Rara. 5.Oasi. Safes. 6.T.
Trompeta. 7.Apa. Ma. Tod. 8.Arairrama. 9.E. Costura. 10.La. Ba. Cert.
Verticals: 1.Mascota. El. 2.Acana.Pa. A. 3.R. Festarc. 4.Iba. Ir. Aob. 5.Nirc. Omisa. 6.Ade. Smart. 7.Oirap.
Ruc. 8.Engafetaré. 9.Ns. Retomar. 10.S. Masada. T.

Solucions ala jeroglífics romans
1.Torres 10
2.AL CIMSOLUCIONS
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tastets

Columna poètica
Moises Puig
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ELECCIONS MUNICIPALS 2015 CORÇÀ
El passat dia 24 de maig es van celebrar les Eleccions Municipals. Al municipi de Corçà
es presentava una única candidatura, MES per Corçà-Acord Municipal, formada per
Mª Carme Güell Parnau, Josep Mitjà Ferrer, Sandra Camón Sánchez, Josep Peiró Font,
Jordi Poch Romero, Núria Gelabert Ferrarós, Ingrid Mir Bardera, Conrad Font
Verdaguer i Sergi Darder Tubert. Com a suplents tancaven llista Mª Carme Garriga
Bayod, Núria Fernández Postigo, Roger Mercader Colomer, Núria Ramírez Roig, Marta
Ventura Ros i Lluís Camp Puignau. 

Els resultats van ser:

Corçà

Cens 987

Vots 479     (48,53%)

Abstenció 508 (51,47%)

Nuls 15

En blanc 54

Escrutat 100,00%

el poble opina

REGIDORS
1. Sra. MARIA CARME GÜELL PARNAU
2. Sr. JOSEP MITJÀ FERRER
3. Sra. SANDRA CAMÓN SÁNCHEZ
4. Sr. JOSEP PEIRÓ FONT
5. Sr. JORDI POCH ROMERO
6. Sra. NÚRIA GELABERT FERRARÓS
7. Sra. INGRID MIR BARDERA
8. Sr. CONRAD FONT VERDAGUER
9. Sr. SERGI DARDER TUBERT

Moltes gràcies a tots els que heu confiat en nosaltres!

Partit          Vots            %       Regidors

MES-AM 410         88,36           9

PM - - -

CiU - - -

PSC-P               - - -
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les 10 diferències



Ajuntament de
Corçà

Diputació de Girona


