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El tapat, destapa’l!
del 7en1 anterior

Solució dels mots encreuats
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1. ... Db2, aprofitant la debilitat de la última 5.
Ab5!, i el negre està perdut. Si 5. ... Rb7 6.
Axc6+, quedant-se amb dos àlfils i rei contra rei.
Si 5. ... Ae4 (o a algun altre lloc) 6. Aa6+ Rd7 7.
Ab6, i només cal acostar el rei.
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Plantejament:

Juguen blanques. No pot coronar, perquè
perdria el peó, ni pot matar l’àlfil (ofegaria
el rei negre). Com pot guanyar?

I

Problema d’escacs

Solució al problema d’escacs:

Solució de l’anagrama
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_ _ _ _

Solució a

E

Anagrama

Frase feta per dir: “no poder dissimular o amagar alguna cosa”
at r a pa r l a c a l a a g i r o n a c o s ta , é s c r u

Prefereixes les tasques administratives, de dinamització, pensar projectes...? Trobo molt
més interessant poder dinamitzar o crear propostes noves que no aquesta part que també té la
nostra feina més administrativa, encara que l’atenció al públic m’agrada molt i el poder compaginar en una feina tots aquests vessants crec que és una sort.
T’agraden els bolets? M’agraden moltíssim, qualsevol, el que no faig gaire és anar-los a collir.
T’agrada cuinar? És una de les coses que més m’agraden, i acostumo a fer-ho sobretot els caps de
setmana, quan tinc més temps, entre setmana faig coses més senzilles.
T’agrada la costura? Sí molt, sempre m’havia agradat el tema de la costura, havia vist cosir la meva
mare i havia fet petites cosetes, però costura amb paraules majors no m’havia atrevit mai, era un tema
pendent fins que dins l’oferta cultural d’aquí al poble ho vaig provar i m’hi vaig apuntar. Va ser com
obrir una caixa de pandora.
Esquies? Des que vaig tenir mainada, no ho he tornat a fer. Sempre penso en què m’he de fer mal...
Una pel·lícula. Harry Potter, ara és el que més miro, pel·lícules per a nens/es... La primera vegada
que vaig veure aquesta pel·lícula, però,... va ser com tornar a ser una criatura i viure en un món de
fantasia i il·lusions, on tot és possible.
Un llibre. El Poder, un llibre sorprenent que va caure a les meves mans aquest hivern i que he pensat a
rellegir, et fa replantejar moltes qüestions i alhora et fa pensar molt més en com actuem amb els altres.
Un animal. Els mussols.
Una virtut que valores en els altres. Ser bona persona, fer les coses bé.
Un defecte teu (si en tens). Com no he de tenir defectes... Començo moltes coses i em costa després
portar-ho tot endavant.
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Quin any vares arribar a Sant Gregori? Vaig arribar el 2004, just per la Festa Major.
7 prefereixes
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T
gde lesRpropostes,
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Sant Gregori:
nits? S’ha
però la veritat és que prefereixo els dies, a les nits m’agrada més estar per casa, a banda de què sóc
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una dormilega que abans de les 12 ja estic al llit, normalment esgotada. A les nits ja he cremat tot els
cartutxos...
9 C TotEi això,g hi haRdies per
E a tot.U
N
I
R
A
g
O
A
S
Fills o filles? Tinc una filla, l’Alba, de 8 anys i un fill, en Pol, de 7, dos trastos que em van canviar la vida.
10
O(una P
R
g l’altra)
S Cotxe,
A anant
G ambRnens/esI tot elSdia amunt
T i avall,
A
Moto oScotxe?
cosa noAés excloent
de
s’ha de fer així, però m’agrada molt la moto per als encàrrecs a Girona, i sobretot a l’estiu, amb el
bon temps.
Cabells curts o llargs? Llargs, no els he portat mai curts, ja tindré temps, suposo, quan sigui més gran.
Rossos o morens? Morens, no m’hi sabria veure de rossa, tot i això, no ho descarto pas. Com a rossa
tinc la meva filla i el cert és que em fa una especial il·lusió, jo me l’esperava ben morena.
Els joves encomanen optimisme? Crec que els joves encomanen entusiasme, l’optimisme l’hem
d’encomanar nosaltres als joves, de què realment han de lluitar pels seus somnis i pel que volen ser
i per on volen arribar.
Què és més important per tractar amb joves: l’autoritat o la mà esquerra? Amb mà esquerra
es poden aconseguir moltes més coses que amb autoritat. Tot i això, i com en qualsevol col·lectiu, el
respecte i el fer-se respectar és la primera norma bàsica per a la convivència.
T’engresques fàcilment per col·laborar en nous projectes? Això sempre, suposo que és una qüestió ineludible si vols treballar en el camp social, jo sempre dic que has de viure els projectes, fer-te’ls
teus, implicar-t’hi, si tu no ets el primer a fer-ho ningú no hi creurà en ells.
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Horitzontals: 1. Excusat, latrina, també femta humana que es feia servir per a
adobar1 el camp.
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Són a dins. La més corrent en els errors. 6. Aparells genitals externs. Branca de l’alzina surera que queda seca a l’arbre la fusta de la qual es podreix quedant el pelegrí
sencer on alguns ocells hi fan el niu. La de la primera de les beceroles. 7. Capgirat
mes. Cepat, revingut. La Terra ha perdut el Ter. 8. La més efervescent de les lletres.
Tempestats curtes, però fortes, de pluja, vent i tronada. 9. Nom de consonant. Aplegarà. Al revés, grau d’humitat d’una terra després d’haver plogut ni poc ni massa. 10.
Fer l’àpat del vespre. Té cura de l’endreçament d’una església.
VERTICals: 1. Servia per penjar-hi les olles, perols, etc., que s’havien de posar a
escalfar al foc de la llar. 2. Dones terrissaires que ensenyen les orelles dissimuladament.
Riu gallec. 3. A Cassà de la Selva és un vedell de pocs mesos. Obre el pas. 4. Es fa
alçant una criatura enlaire. Dallarà. 5. Article personal d’ús femení. Sant que fou bisbe
d’Urgell. Municipi de la Selva. 6. A l’inrevés, tomàquet, tomata, tomàtec. Mig buit. 7.
Us heu de posar aquí. Crits per cridar els ànecs. 8. Amb aquestes Gai Juli Cèsar escrivia
1050. La més extensa regió de Rússia. 9. Pal amb un pollegó prop de la punta que els
llenyataires usaven per portar un feix a l’espatlla. Tany, lluc o rebrot d’una planta, cap
amunt. 10. La primera a tocar la gaita. Nota musical. Nombre enter que no és múltiple
de dos. 11. Professional a fer anàlisis. La més fina de Sant Gregori. 12. Tros de metall,
de fusta, etc. pla i molt prim. Nombre que es toca quan els tres ja és fora. 13. Capgirada
capital de Corea del Sud. Obligació moral a complir la pena que correspon a un pecat
fins i tot desprès de perdonat. 14. Cercle tancat. Refús d’una noia a un pretendent.
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n cada una de les editorials que el destí m’ha portat a escriure, he procurat tractar un
tema d’actualitat i, si aquest podia ser de caire positiu i optimista, millor. En aquest
moment entenc que encara és més difícil que mai aflorar temes optimistes enmig de la situació
que estem vivint, però potser per això també és més necessari que mai esforçar-nos-hi.
Escric aquesta editorial els primers dies de juliol i sabem que està a punt d’aprovar-se una
modificació de la llei de bases de règim local que pot modificar de manera molt important la
manera de fer dels ajuntaments, especialment dels que tenim població per sota dels 20.000
habitants, que soms la majoria.
Sempre he entès els serveis que dóna l’Ajuntament com a manera de millorar la qualitat de
vida al poble, i com administració més propera al ciutadà, entenc que no ens hem de limitar a
prestar els serveis que la llei preveu com a mínims, sinó que la imaginació i el “bon fer” dels
politics locals ha de cobrir àrees necessàries però desateses, evidentment amb tot el seny que
les limitacions i la viabilitat econòmiques requereixen.
Per la població del municipi de Sant Gregori (3.280 habitants) no són serveis obligatoris: la
biblioteca, el pavelló poliesportiu amb tots els serveis que s’hi ofereixen, la llar d’infants, els
casal d’estiu, serveis de joventut o de gent gran, la ràdio, la piscina... ni tantsols caldria editar
aquesta revista, però imagineu-vos el poble sense tot això.
És veritat que estem en una conjuntura difícil, però entenc que no podem perdre els serveis
que amb esforç i imaginació hem aconseguit poder oferir als nostres ciutadans, el que si
que caldrà és reestructurar-ne alguns, prescindir del que no sigui essencial, mantenir taxes i
preus públics assequibles, cobrir les llacunes que la manca de viabilitat econòmica privada
no ofereix o les fa inaccessibles.
Ara, més que mai, hem de tenir clar que administrem uns recursos escassos i que han de
poder arribar a la majoria, que hem d’esforçar-nos fent enginyeria financera per no haver de
desmantellar serveis que la població necessita, siguin o no de prestació obligatòria, mentre
siguin necessaris.
Ara més que mai, hem de tenir present que la població està integrada per persones amb suficient capacitat econòmica i d’altres que estan a vivint moments d’estretors, que estan a l’atur
o potser nomes reben una ajuda de subsistència, si la reben. I des de l’ajuntament no hem de
potenciar les diferències.

Consell de Redacció: Jordi Noguer, Quim Roca, Conxa Torrado,
Eduard Grabulosa, Susanna Garcia, Jaume Peix, Carme Gubau, Pep
Collelldemont, Enric Costa, Margarida Soler, Marissa Serret.

Ara més que mai, ens hem de sentir solidaris amb els veïns que ho passen malament, i des de
l’Ajuntament procurar mantenir uns serveis que encara que no siguin mínims, són necessaris.
Ara més que mai, per poder portar a terme tot això, hem d’actuar amb prudència, seny i previsió.

Col·laboradors: Joan Juventench, Mia Serra, Espai Jove - Cal Bolet,
Casal d’avis i Zoom.

Malgrat tot, no m’oblidaré de desitjar-vos bon estiu!

Festa del Segar i el Batre (Foto: Imma Ballester)

7 en 1 no s’identifica necessàriament amb l’opinió que expressen els articles signats.

Maquetació: JJ Comunicació - Edició i Disseny, SL (Oriol Riu)
Impressió: Palahí AG
Dipòsit legal: GI-1404-88
ISBN: 0214-44-17
Amb la col·laboració de:

Jordi Noguer i de Palol
Alcalde de Sant Gregori

Normes de col·laboració

Els diversos materials (cartes, articles, treballs) que es lliurin perquè siguin publicats
s’hauran de presentar a doble espai i identificant-ne l’autor, que podrà usar pseudònim si així ho explicita. La presentació de textos és preferible en formatMS-Word o
OpenOffice, en text pla (només negretes i cursives), sense marcs, ni taules, ni wordart,
ni imatges incrustades. Les imatges convé presentar-les a part, amb un nom d’arxiu
indicatiu del que són i on van. Convé que tinguin bona resolució.
u Els articles s’han d’enviar a: revista@santgregori.cat t
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Ajuntments
Sant Gregori...................................... 972 42 83 00
Dilluns a divendres, de 9 a 14
Fax..................................................... 972 4290 79
Correu: ajuntament@santgregori.cat
Web: www.santgregori.cat
Canet d’Adri, de 17 a 20................... 972 42 82 80
Dilluns a divendres, de 17 a 20

Sant Martí de Llémena...................... 972 44 30 34
Dilluns a divendres, de 9 a 14

Sant Aniol de Finestres......................972 44 31 11
Dilluns, dimecres i divendres de 17 a 19
RECURSOS MUNICIPALS
Casal d’avis....................................... 972 42 86 66
Espai jove Cal Bolet.......................... 972 42 90 72
Radio Sant Gregori (107,9)............... 972 42 88 49
Biblioteca “Miquel Martí i Pol”........ 972 42 90 05
Escola “Agustí Gifre”....................... 972 42 81 82
Llar d’infants “Els Escarlets”............ 972 42 84 34
Parròquies
Sant Gregori...................................... 972 42 81 56
Sant Esteve de Llémena.................... 972 44 30 51
Constantins........................................ 972 42 08 07
Serveis Assistencials
Consorci Transport Sanitari.............. 972 41 00 10
Consultori mèdic Sant Gregori......... 972 42 99 28
Dilluns, dimecres i divendres:
Horari........................... de 8 a 14 i de 15 a 19’30
Dimarts i dijous:
Horari................................ de 8 a 14 i de 15 a 17
Urgències (laborables).......................... de 20 a 24
Urgències (caps de setmana i festius):
CAP Taialà........................................... de 8 a 24
CAP Güell............................................ de 24 a 8
Telèfon:.........................................................061
CAP Taialà (Dr. J. Vilaplana)......... 972 22 76 35
. ...................................................... 972 22 76 36
ATS (horaris)
de dilluns a divendres..................... de 9’15 a 12’15
diumenges i festius (CAP de Taialà).......de 10 a 11
Serveis sócials al consultori.............. 972 42 99 28
Assistent sócial....................... dimecres de 10 a 14
Farmàcia............................................ 972 42 98 01
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EMERGÈNCIes
Ambulància..................................................... 112
Bombers........................................................... 112
Mossos d’esquadra........................................... 112

4

Altres serveis
Incidències enllumenat...................... 972 20 20 78
Incidències clavagueram................... 972 20 20 78
FECSA - ENHER (avaries)............... 902 53 65 36
Servei d’aigües.................................. 972 20 20 78
Gas Girona (avaries i urgències)....... 900 75 07 50

Durant el mes de juny s’ha procedit a reparar diversos trams de l’Avinguda de Girona (GI 531
dins el nucli urbà de Sant Gregori) després de la sol·licitud enviada des de l’Ajuntament de Sant
Gregori a la Generalitat de Catalunya davant diversos trams d’asfalt malmesos. El manteniment
d’aquesta carretera, com també la neteja de vorals, repintat de línies o la senyalització vertical,
és competència de la Generalitat.

ARA FA 75 ANYS
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28 / 07 / 1937
S’explica el contingut dels decrets de la Generalitat que regulen les talles del blat i s’estipula que si és necessari s’intervindrà per part del municipi.
Es posa de relleu l’esforç econòmic que suposa el manteniment dels refugiats de Guerra, s’acorda adreçar un comunicat al comissari de la Generalitat per manifestar aquest
aspecte.
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 01 / 08 / 1937
S’acorda donar 50 pessetes al metge del poble per les autòpsies que ha portat a terme
darrerament i es conclou que a partir d’ara aquestes tasques quedaran incloses en el sou
que cobra el metge titular del municipi.
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 12 / 09 / 1937
Es dóna lectura a un comunicat de la Generalitat de Catalunya que estipula el preu màxim per peça de pa, el qual serà de 0,95 pessetes. S’acorda aplicar aquesta normativa al
municipi de Sant Gregori.
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La brigada municipal ha repintat diversos passos de vianants i senyalització horitzontal dins el nucli urbà de Sant Gregori.

S’ha col·locat una tanca de seguretat per als vianants a la vorera de
la rotonda de sortida de Sant Gregori cap a la Vall de Llémena, entre
l’Avinguda de Girona i el carrer del Pla de la Torre.

Després que la comissió de nomenclàtor aprovés els noms de diverses
sales del Centre Cívic (sala Ter, sala Mediterrània i sala Galligants) i
de l’Espai la Pineda (sala Pirineus) tots aquestes conegudes amb noms
genèrics (sala gran, sala petita, etc...) s’ha procedit a col·locar els cartells indicadors amb els nous noms de cadascuna de les sales.

L’Agrupació de Defensa Forestal, juntament amb l’Ajuntament de
Sant Gregori i la col·laboració de veïns de la zona, han procedit a
la neteja de les bases del Bullidors, a la carretera de Taialà a Sant
Medir. D’aquesta manera s’ha adequat un nou punt de recollida
d’aigua per als bombers en cas d’incendi forestal.
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Piscina Municipal de Sant Gregori
El passat dissabte 16 de juny es va obrir la piscina municipal de
Sant Gregori que romandrà oberta durant tot l’estiu fins a l’11
de setembre. Aquesta temporada, després del concurs públic,
en el qual es van convidar tres empreses, es va adjudicar el servei de gestió de la piscina a l’empresa SportGest de Llagostera.

Per als serveis de socorrisme, natació i porters s’ha contractat personal
de la Borsa de Treball de Sant Gregori.
També s’ha introduït un nou sistema d’accés i gestió dels abonaments
de temporada, els quals, una vegada fets, només caldrà activar-los cada
temporada de manera senzilla i ràpida.
Cada temporada
es retiren les pinyes
de la zona interior
i de l’aparcament
de la piscina per
evitar incidents.

Sant Gregori també forma part
de l’Associació de Municipis per la Independència

SET EN U juliol 2012

Sant Gregori també forma part dels 468 municipis adherits l’Associació de Municipis per la
Independència, que agrupen entre tots una població de 2.306.000 catalans, el 31% de la població de Catalunya (dades a 14 de juny de 2012).

6

La comarca del Gironès, amb 20 de 27 municipis, se situa amb un
percentatge d’adhesió del 74% de municipis units per uns objectius
comuns:
• Esdevenir un ampli espai de debat on compartir idees, iniciatives (legals o cíviques), experiències, informació, eines de gestió i tot allò que pugui ésser útil per dur al poble de Catalunya
cap a la independència per tal d’assolir les plenes competències
municipals.
• Fomentar i defensar els drets nacionals.
• Conscienciar la ciutadania de la necessitat que Catalunya pugui
exercir el seu dret a l’autodeterminació.
• Crear una xarxa de promoció exterior, principalment dins del marc
de la Unió Europea.
• Promoure el finançament dels propis municipis.
• Buscar sinèrgies en d’altres àmbits com l’empresarial o el financer.
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MOVIMENT DEMOGRÀFIC
Del 10 de març al 18 de juny de 2012

Naixements
•

Aleix-Wei FueNtes i Vila, fill de Juan Manuel i Magdalena, que resideixen al C/ Baix, de Sant Gregori, nascut el dia 23
d’octubre de 2009.

•

Nora-Lei Garcia i Sánchez, filla de José Ángel i Cristina, que
resideixen a l’Av. Girona, nascuda el dia 10 de gener de 2011.

•

Joan Ferres i Faga, fill de Xavier i Romina, que resideixen a la
Av. Girona, de Sant Gregori, nascut el dia 30 de març de 2012.

•

Àlex Reixach i Michelet, fill de Marc i Noemí, que resideixen al
C/ Jacint Verdaguer, de Sant Gregori, nascut el dia 3 d’abril de 2012.

•

Adrià Espígol i Frigolè, fill de Salvador i Georgina, que resideixen al C/ Montseny, de Sant Gregori, nascut el dia 9 d’abril de 2012.

•

Aniol Esteba i Vidal, fill de Santi i Carme, que resideixen a la
Ctra. Mas Prat de Sant Gregori, nascut el dia 16 d’abril de 2012.

•

Laia Arzoz i Ballana, filla de Jordi i Maria, que resideixen a
Guillem de Galzeran de Cartellà, nascuda el dia 26 d’abril de 2012

•

Jana Joaniquet i Torrent, filla de Marc i Tània, que resideixen
al C/ Llevant, de Sant Gregori, nascuda el dia 27 d’abril de 2012.

•

Blau Casadevall i Trèmols, filla de Jordi i Mònica, que
resideixen a l’Avinguda Girona, de Sant Gregori, nascuda el dia 1
de juny de 2012.

•

Ferran Reixach i Àlvarez, fill de Jordi i Meritxell, que resideixen al C/ Joan Maragall, de Sant Gregori, nascut el dia 5 de
juny de 2012.

Defuncions
•

•

•

•

•

•

•

•

Josep Roca Vila, de 85 anys, que residia a Serra i Caballé, 13 de
Sant Gregori on va morir el dia 26 de març de 2012. Fou enterrat al
cementiri d’Adri.
Montserrat Coll Armengol, de 90 anys, que residia a l’Av.
Girona, 64 de Sant Gregori on va morir el dia 24 de març de 2012. Fou
enterrada al cementiri de Sant Gregori.
Teresa Sureda i Vilagran, de 81 anys, vivia al C/ Argelaguet,
38 de Sant Gregori. Va morir a Sant Gregori el dia 29 de març de 2012.
Fou enterrada al cementiri de Sant Gregori.
Juan Marcillo i Auguet, de 79 anys, vivia al C/ Joan Maragall,
4 de Sant Gregori, va morir a l’Hospital Trueta de Girona el dia 29 de
març de 2012. Fou enterrat al cementiri de Sant Gregori.
Rosa Planella i Costabella, de 97 anys, que residia a Can
Roseta de Cartellà on va morir el dia 15 d’abril de 2012. Fou enterrada
al cementiri de Sant Martí de Llémena.
Maria Glòria Pla-Giribert i Pons, de 46 anys, que residia a
la Pl. Catalunya, 2, 2n 2a de Sant Gregori on va morir el dia 22 d’abril
de 2012. Fou incinerada al tanatori de Girona.
Josep Martí i Teixidor, de 89 anys, que residia a l’Av. Girona,
51, 1r 1a de Sant Gregori on va morir el dia 28 de maig de 2012. Fou
enterrat al cementiri de Falgons.
Carmen Güell i Serra, de 96 anys, residia al C/ Garrabia, 16
de Sant Gregori on va morir el dia 11 de juny de 2012. Fou enterrat al
cementiri de Sant Gregori.

•

Robert Serra i Noguer amb Mónica Ríos Ramos, tots
dos de Sant Medir, es varen casar al Jutjat de Pau de Sant Gregori el dia
5 de maig de 2012.

•

Jordi Otalora i Salichs amb Raquel Novales Morell,
tots dos de Sant Gregori, es varen casar al Jutjat de Pau de Sant Gregori
el dia 5 de maig de 2012.

•

Lluís Duran i Vidal amb Isolda Panosa i Roqueta, tots
dos de Sant Gregori, es varen casar al Jutjat de Pau de Sant Gregori el
dia 19 de maig de 2012.

•

Sergi Escabrós i Rodríguez amb Maria Oliva Díaz, tots
dos de Sant Gregori, es varen casar al Jutjat de Pau de Sant Gregori el
dia 16 de juny de 2012.

•

Francesc Sala Soler amb Lilenis Julio Bravo tots dos
de Sant Gregori, es varen casar al Jutjar de Pau de Sant Gregori el dia
16 de juny de 2012.

SET EN U juliol 2012
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Pacte europeu per una energia sostenible local
En el Ple Extraordinari celebrat el passat dilluns 13 de febrer, es va aprovar, amb l´acord de tots els
grups, l’adhesió del municipi de Sant Gregori al Pacte d´Alcaldes i Alcaldesses per l’estalvi i l´energia
sostenible a Europa. La signatura del Pacte és un compromís ferm que pren directament el nostre
municipi vers la Unió Europea. L´objectiu és prendre mesures per millorar l’eficiència energètica i
fomentar l´ús de les energies renovables, per tenir un balanç neutre d’emissions de CO2.

Xerrada d’Albert Pujadas sobre la geotermia a l’Espai La Pineda

SET EN U juliol 2012

És evident que a un compromís tant transcendental com aquest,no si arriba
per casualitat, per ignorància, o simplement per apuntar-se al carro. És, des
de fa temps, una de les línees bàsiques de treball de l´equip de govern. Són
varis els fets que ens han encaminat fins aquesta adhesió. Com les actuacions de preservació del nostre entorn natural, a la riera de Llémena, a l´Illa
del Ter, a la muntanya de Sant Grau. Als aspectes de sostenibilitat ambiental
introduïts en el nostre POUM, preservació dels corredors biològics. L´estudi
avaluació de la disponibilitat de biomassa de la Vall del Llémena per la gestió forestal disponible, l´avaluació energètica dels equipaments municipals i
proposta tècnica d´alternatives per a la introducció de biomassa. Participació
anual a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, redacció de l´Agenda
21, canvi de la superfície del camp de futbol de gespa artificial i instal·lació
de geotèrmia a l´Espai polivalent La Pineda, implantació del Segell Verd en
la construcció, actuacions d´estalvi energètic a l’enllumenat públic.
Foment i divulgació en el marc de la Setmana Verda, Xerrada de divulgació de la Geotèrmia a l´Espai la Pineda, Jornada de divulgació del Pacte
d´Alcaldes a les comarques gironines a l´Espai la Pineda,participació a les
Jornades de la Universitat de Girona, jornades organitzades pel CILMA per
la gestió energètica municipal en el marc del Pacte d´Alcaldes. Certificació de
Qualitat Energètica del nou edifici de la biblioteca, amb la implantació d´un
sistema deficiència energètica per la climatització d´aquest; entre altres.
Per últim destacar que ens hem acollit a les subvencions per l´energia
sostenible de l´ICAEN i de la Diputació de Girona per la redacció del
Pla d´Acció d´Energia Sostenible (PAES).
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El Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses és el principal moviment europeu
en què participen les autoritats locals i regionals que han assumit el
compromís voluntari de millorar l’eficiència energètica i utilitzar fonts
d’energia renovable en els seus territoris. Amb el seu compromís, els
signants de Pacte s’han proposat superar l’objectiu de la Unió Europea
de reduir en un 20% les emissions de CO2 abans del 2020.
La Diputació de Girona, amb el suport del CILMA i dels consells comarcals
gironins i amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona,promou aquesta iniciativa europea en l’àmbit de les comarques gironines i ha decidit promoure el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses a través del Programa d’impuls del
“Pacte d’alcaldes i alcaldesses”a les comarques gironines. Amb aquest objectiu, la Diputació de Girona ha formalitzat el seu compromís davant la DG
Energia de la Comunitat Europea i esdevé Coordinador Territorial del Pacte
per oferir suport tant a nivell tècnic com econòmic als signataris del Pacte.
Els Alcaldes signants és comprometen, entre altres, a:
• Superar els objectius establerts per la UE per al 2020 i reduir les emissions de CO2 als nostres territoris respectius com a mínim el 20 %, mitjançant la implementació d’un pla d’acció per a l’energia sostenible, als
sectors d’activitat que siguin rellevants per a les nostres competències.
• Preparar un inventari de referència de les emissions com afonament del
Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible.
• Presentar el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible dins de l’any següent
a l’adhesió formal de cadascun de nosaltres al Pacte dels Alcaldes.
• Adaptar les estructures de les ciutats, incloent-hi l’assignació de recursos humans suficients, per emprendre les mesures necessàries.
• Mobilitzar la sócietat civil de les nostres àrees geogràfiques perquè participi en el desenvolupament del Pla d’Acció, esbossant les polítiques i
mesures necessàries per executar els objectius del Pla i assolir-los. Cada
territori haurà de redactar un pla d’acció i presentar-lo a l’Oficina del
Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses dins de l’any següent a la signatura.
• Presentar un informe d’execució, com a mínim un cop cada dos anys a
partir de la presentació del Pla d’Acció, per avaluar-lo, fer-ne el seguiment i verificar-ne el compliment.
• Compartir la nostra experiència i saber fer amb altres unitats territorials.
• Difondre el missatge del Pacte als fòrums adequats i,concretament, animar altres alcaldes a afegir-s’hi.

Les càpsules de cafè ara també van a la deixalleria
El Consell Comarcal del Gironès, responsable de la gestió de la
deixalleria municipal de Sant Gregori, ha signat un conveni amb
Nestlé, SA i Productors del Cafè, SA amb el qual les dues empreses s’ocuparan de la recollida i tractament de les càpsules de cafè,

tant les de fabricació pròpia de la multinacional establerta a Girona com de les càpsules de cafè d’altres fabricants. La deixalleria
de Sant Gregori, com la resta gestionades pel Consell Comarcal,
disposarà d’un contenidor específic per reciclar aquests productes.

HORARIS de la DEIXALLERIA MUNICIPAL Dilluns, dimecres i divendres de 15 a 19 h Dissabtes de 10 a 14 h i de 15 a 19 h

Activitats i notícies de l’Àrea de Joventut

Activitats organitzades per l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant Gregori
durant part dels mesos d’abril a juny de 2012

Quim Roca i Ventura – Regidor Joventut Ajuntament Sant Gregori

A Sant Gregori som molts joves, amb edats, interessos i motivacions
molt diferents, tots tenim el temps que tenim: estudis, cursos, idiomes,
classes, entrenaments, esport, feina, entre mil i una coses més. Des
de l’Àrea de Joventut oferim activitats juvenils durant tot l’any, però
sempre amb mesura, no és la nostra tasca ocupar tot el temps lliure dels
joves ni ser la seva única referència. El que sí és molt important és que
sàpiguen que l’Àrea de Joventut estem aquí per quan ho necessiten,
ja sigui participant en les activitats que organitzem i que sovint ells
mateixos ens han proposat o amb assessorament en molts dels aspectes
que ens preocupen. Solucionar temes sobre habitatge, ajudar a buscar
feina per mitjà de la borsa de treball o amb els projectes de Brigada
Jove, informar sobre cursos i formació, oferir els avantatges econòmics en esports i transport públic amb el Carnet Jove, donar-los suport
quan s’agrupen en entitats per organitzar les seves pròpies activitats...
podem dir que ja tenim la base, fruit del treball de diversos anys, però
cal estar latents als canvis que vagin sorgint, per això seguirem fent
costat al joves. La feina en matèria de joventut dels darrers mesos, que
podeu trobar seguidament, en són un clar exemple.

Trobada de regidors/es de Joventut
El passat 27 d’abril va tenir lloc una trobada de regidors i regidores
de joventut del Gironès a l’Espai Jove – Cal Bolet per posar en
comú estratègies en matèria de joventut als diferents municipis.
En la trobada hi van participar responsables de joventut de quinze
municipis de la comarca.

Projecte premonitors 2012

Projecte Brigada Jove

Uns vint joves que aquest any han cursat 3r i 4t d’ESO formen part del
projecte premonitors. El passat dissabte 2 de juny a l’Espai la Pineda els
vam oferir una jornada d’iniciació al lleure. Durant el mes de juliol majoritàriament desenvoluparan suport als monitors i monitores del casal
de Sant Gregori, però també alguns formaran part del Casal de Cartellà.

Sis llocs de treball durant l’estiu a joves
del poble d’entre setze i vint-i-nou anys
L’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant Gregori impulsa aquest
projecte des de ja fa cinc anys sota el nom Brigada Jove i ocupa llocs
de treball dins l’organigrama municipal repartits de la següent manera:
un lloc a les oficines de l’Ajuntament, un lloc a la Biblioteca Municipal, un lloc a l’Espai Jove – Cal Bolet, dos llocs a Brigada Municipal i
enguany un nou lloc a Promoció Local.
Els i les joves desenvolupen tasques de suport sota el seguiment d’un responsable de cada àrea. Des de tasques de jardineria per al manteniment
de les zones verdes i parcs del poble, en el cas de brigada municipal, fins
a repartiment de cartes i cartells d’informació en el cas del d’oficines a
l’Ajuntament o Cal Bolet, entre moltes altres coses.
Tot els llocs de treball tenen la durada d’un mes i estan repartits entre
juliol i agost.
Aquest any s’ha duplicat el nombre de sol·licituds per optar a un dels
llocs de treball que s’ofereixen, s’ha arribat als més de quaranta currículums. A part de valorar la formació, possible experiència i coneixements específics, també es fa una entrevista personal amb cadascun
dels candidats/es per valorar la seva predisposició, actitud i expressió.
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Joves i esport

Aquest projecte per promocionar l’esport entre els joves segueix endavant des de ja fa tres anys
i es dóna suport econòmic i material a joves que participen en esports individuals o en equip

A la imatge, l’equip de joves Cal Bolet que va participar a la lliga d’hivern de futbol sala 2011-2012: Tierry Xifra, Gerard Camps, Carles
Planas, Albert Pallàs, Joan Merino, Aniol Sapena, Eduard Lluís i Guillem Boronat.

Setmana Santa Jove
Del 31 de març al 5 d’abril, coincidint amb la Setmana Santa, des de
l’Àrea de Joventut es van organitzar diferents activitats juvenils a la
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Torneig de dards
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instal·lació de l’Espai Jove Cal Bolet: torneig de dards, taller d’scrapbooking, taller de fimo i també una sortida a Port Aventura.
taller d’scrapbooking

Participants al torneig de ping-pong

Sortida a Port Aventura

Sortida a Port Aventura

F l a i x de J o ve n t u t
Joventut, Quim Roca, i la tècnica de Joventut, Núria Rodríguez, es van reunir

amb responsables de Dipsalut per introduir específicament la salut en diverses
activitats que ja es porten a terme amb
els joves a Sant Gregori, es tracta d’un
pioner projecte de salut sota el nom
“Habilitats per la vida”.
» Paral·lelament, la tècnica de joventut

i la dinamitzadora de Joventut, l’Alba
Compte, van participar aquest mateix

mes de maig en un curs de formació
en temes de salut juvenil organitzat per

Dipsalut. La salut dels joves és un tema
prioritari per a l’Àrea de Joventut. A
la pàgina web de l’Àrea de Joventut ja
es pot trobar la valoració de les diferents propostes fetes pels joves durant
el procés d’elaboració del Pla Local de
Joventut.
» Aquest estiu, l’Àrea de Joventut donarà suport a la Comissió de Festes de
Sant Gregori (12, 13, 14, 15 i 16 de juliol) i la Comissió de Festes de Ginestar
(3, 4 i 5 d’agost) en l’organització de
diversos actes de les respectives Festes
Majors.

» De l’1 al 15 d’agost l’Associació de
Joves el Quaranta Dos organitzarà el
primer Camp de Treball a Sant Gregori
centrat en la senyalització de les rutes
de senderisme del municipi, aquest primer any la tasca se centrarà a remarcar
tres de les rutes i en la recollida de deixalles de l’entorn d’aquests recorreguts,
amb el suport de l’Àrea de Joventut.
» El passat divendres 1 de juny el grup de
joves de l’Ateneu de la Vall de Llémena

van organitzar el primer concert a les
escoles de Cartellà amb el suport de
l’Àrea de Joventut.
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» Durant el mes de maig el regidor de
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Joan Brunet i Vidal
No és sangregorienc de tota la vida, com se sol
dir, però s’ha implicat molt més en les activitats del nostre municipi que gent que hi ha
nascut i viscut des de sempre. El nom potser no
us dirà res, però si diem que és el president de
l’Ateneu de la Vall de Llémena molts ja sabreu
a qui ens referim. I potser algú hi ha tingut
alguna relació professional, ja que és el cap de
servei d’oncologia de les comarques gironines.

A

M

B

.

.

d’oncologia a l’hospital de Sant Pau de Barcelona. Els dos s’han
dedicat bàsicament a la investigació, la seva dona en projectes
de recerca relacionats amb els rius, i en Joan en la genètica del
càncer hereditari.
El pelegrinatge continua. Ell obté plaça a Reus i ella treballa a Barcelona. Per trobar-se, encara que només fos al vespre, lloguen un
habitatge al Vendrell, diríem que a mig camí. De moment estaven
lluny de Girona i sembla que cap dels dos ho havia vist com un objectiu ni a mitjà ni a llarg termini. Però resulta que convoquen unes
oposicions fetes a la mida de l’Elena i ella hi participa i les guanya.
Incorporació immediata, li van dir. El 2002 la biòloga entra a la
Universitat de Girona i en Joan espera trobar alguna feina del seu
ram a la nostra ciutat. I surt, l’Institut Català d’Oncologia incorpora
Girona i per fi els quatre es retroben en una llar propera. Només
faltava decidir on s’instal·laven definitivament, encara que avui dia
això de definitiu no té massa garanties: “Per què a Sant Gregori?
Havíem recorregut els pobles del voltant de la ciutat i, finalment, el
que més ens va seduir va ser la Vall de Llémena per la seva natura.
Ens coneixíem amb en Jordi Rubió, que ens va animar. Primer
de lloguer i després propietaris d’una casa als afores del poble, el
matrimoni ens hi hem anat implicant en la vida social i cultural.
L’Elena ha estat presidenta de l’Ampa i jo, que havia entrat a l’Ateneu perquè hi veia un camp ben abonat, he acabat essent president
de l’entitat, ubicada com sap tothom a la rectoria de Cartellà.” La
veritat, segons ens diu, que no ho veia massa clar ser cap de servei
d’oncologia, sobre tot avui per la situació econòmica, lliga molt i
demana moltes hores. A més, ell no abandona les tasques d’investigació, tot i que de ben segur ni de bon tros el que voldria.
Imatge d’una sortida a
les Muntanyes de Prades
del Grup Excursionista
de l’Ateneu
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Una foto a una consulta de l’ICO a l’Hospital Josep Trueta
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Un conjunt de circumstàncies l’han portat a ell, a la seva dona
Elena Guasch i als seus dos fills, Meritxell i Anton, a Sant Gregori, un poble que no coneixien de res i on no hi havien estat
mai. “Per no estar, ens diu en Joan, a Girona només hi havia
vingut dues vegades en tota la meva vida. Vaig néixer a Vilallonga del Camp, a les comarques tarragonines, on hi vaig créixer
fins que vaig acabar la carrera de medicina, a Reus”. El poble
és molt petit i el batxillerat el va fer a Valls, on ja de jovenet va
conèixer l’Elena, de qui ja no es va separar, bé, diguem-ne espiritualment, ja que per raons d’estudi i de feina van estar molts
anys un aquí i l’altre allà. L’Elena estudiava biologia a Barcelona i es van retrobar diàriament quan en Joan va fer el MIR
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Vàrem celebrar els 15 anys de l’ICO a les escoles de Cartella. A la foto som personal de l’ICO de Girona i les nostres famílies

L’Ateneu, com tot en aquest món, ha tingut els seus alts i baixos,
però sempre ha mantingut els objectius pels quals es va crear. I
aquest és el lema de la nova junta, que va sortir el 2009, obrir
l’Ateneu a la Vall. L’entitat té prop de dos-cents socis familiars,
el que suposa mig miler de persones. El problema és que no
solament cal tenir cura de les activitats culturals i socials de
l’entitat, com ens explica en Joan, sinó que també s’ha de preocupar dels problemes materials. Ara mateix, el teulat de la rectoria està força malmès i cal una actuació urgent, el que vol dir
molts diners. I ja sabem que en aquests moments hi ha poques
portes obertes, no hi ha ni un euro enlloc. Sort, ens diu en Joan,
que formem un bon equip i estem tots implicats en què l’Ateneu
funcioni. Esperem-ho.

Parlant d’aficions, podríem dir que en Joan i la seva família són monotemàtics. Es van decidir per Sant Gregori per la natura i qualsevol excusa
per a ells és bona per agafar la bicicleta o les botes i anar a descobrir
nous racons. De ben segur que coneixen la Vall de Llémena molt més
que molta gent que hi ha viscut tota la vida. Això sí, no són persones de
grans travesses ni de pujar pics molt alts. Per això el temps que altres
dediquen a descobrir els Pirineus ells l’empren per aprofundir a fons en
la vall. I queden impressionats del molt que hi ha. La veritat és que no
cal que caminin gaire. Estem asseguts al menjador de casa seva i només
veiem verdor per tots costats. Sobretot ara que fa calor, s’agraeix.
Carme Gubau
Pep Collelldemont
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Foto de família al Parc Nacional de Yellowstone als Estats Units
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llar d’infants “els escarlets”

Els hàbits

A la llar d’infants les rutines quotidianes ocupen una gran part del temps. Creiem, per tant,
que és imprescindible valorar tots i cadascun
d’aquests moments i adonar-nos del conjunt
de possibilitats de creixement i desenvolupament que poden aportar.
Treballar els hàbits en un clima de comunicació
i relació afectiva, en què els contextos donen
suport al llenguatge, i que l’activitat té un sentit
per ella mateixa, ajuda els infants a interioritzarlos i, més tard, a automatitzar-los.
Perquè cada infant pugui esdevenir realment
autònom, hem de ser capaços de donar-li
temps per descobrir que si obre massa l’aixeta
l’aigua el mulla, que si la sopa és calenta es
crema la llengua, que si un got de vidre cau a
terra es trenca,... els moments quotidians són
plens de descobriments, l’assaig i l’error, el
tempteig i la recerca són elements ineludibles i
necessaris perquè l’aprenentatge se succeeixi.

En el dia a dia, res no és banal, no és rutina, sinó
que tot depèn del valor que s’atribueixi a cada
moment de la relació amb l’infant. Cal viure les
rutines quotidianes amb plaer, concedir-les una

major rellevància i omplir-les de contingut de
bona qualitat i intencionalitat educativa.
Equip EducatiU

Escola EE Joan Riu

Alumnes de l’escola EE Joan Riu participen
als premis Alvent de narrativa

Per segon any consecutiu els alumnes de l’aula 8 de la nostra escola s’han presentat
als Premis Alvent de narrativa, concurs de narrativa breu per a discapacitats intel·lectuals
La finalitat d’aquests premis és donar opcions a les persones amb discapacitat intel·lectual, aprendre a expressar les pròpies idees, potenciant les habilitats creatives, promoure l’interès per la lectura i l’escriptura i facilitar la
possibilitat de mostrar les seves obres al conjunt de la societat.
La nominació dels guanyadors i el lliurament de premis serà dintre la
segona quinzena de maig. Aprofitem des de la revista i des de l’escola per donar suport i ànims als nostres alumnes i els desitgem molta
sort.
El conte es diu “El monstre Bubu”, esperem que us agradi.
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EL MONSTRE BUBU
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Fa molts anys hi havia un monstre que es deia Bubu. Tenia els ulls vermells, era petit i feia por als nens perquè era molt lleig, però era bo.
Un dia en Bubu va anar a Sant Gregori i es va trobar amb els nens de
l’escola que eren al pati. Els nens quan el van veure van exclamar:

− QUIN MONSTRE MÉS GUAI!
Tots, menys una nena, la Melanie, que estava morta de por!
La Melanie feia molts anys que coneixia en Bubu i no el trobava guai,
li feia molta por.
Els companys de la nena van anar a parlar amb el Bubu i li varen preguntar:
− Per què li fas por a la Melanie?
− Jo no faig res, és el meu aspecte!
Els nens li van dir:
− No pateixis nosaltres t’ajudarem!
El van agafar i li van fer un canvi de look. Va quedar tan guapo que
semblava un artista de la tele!
En Bubu va marxar molt content i feliç. La Melanie no va tenir por mai
més i va aprendre que el més important d una persona és a dins.
Equip Educatiu
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escola Agustí Guifre

Primera recepta

Receptes d’art

Art prehistòric
Si voleu homes prehistòrics pintar,
d’aquesta manera heu de començar!
Imitarem les roques naturals de les coves prehistòriques. Primerament,
agafem un paper blanc, ocre o gris i l’arruguem fent una bola, tot seguit despleguem la bola de paper i ens quedarà una textura plena de
replecs. Després, freguem per sobre del paper una cera plana de color
gris, marró o negre.
A l’hora de refregar és important no canviar la direcció de la cera
perquè no quedin ratlles. Per altra banda, hem d’intentar que totes
les vores del paper quedin cobertes. Després, pintem sobre el paper
texturitzant dibuixos rupestres semblants a les fotografies d’art natural
que trobem.
Segona recepta

Comuni.cat

Si el passadís vols decorar
et caldrà retallar i no parar!
Primerament, hem de tenir “plantilles” de lletres majúscules,
nombres de diferents mides, signes musicals i matemàtics. Disposem de papers de colors. Caldrà copiar, retallar i fer la composició
de tot això al vostre gust. Finalment, ho podem muntar a finestres, parets, sobre cartolines, rètols... vaja, com vulgueu, però que
quedi bonic.
Tercera recepta

Sanefa de la pau
Si la pau voleu observar
uns coloms t’ensenyem a crear!
Sobre paper blanc dibuixem amb llapis el contorn d’un colom. A continuació, pintem el contorn del colom amb ceres de coloraines fins a
cobrir tot el full. Tot seguit hi posem fixador.

Tot seguit, pintem els ulls i el bec. I finalment, retallem pel contorn i
ho enganxem sobre el paper pintat amb ceres.
Aquestes obres d’art han estat i estan exposades per tota l’escola Agustí Gifre.
Equip Educatiu

SET EN U juliol 2012

Tot queda una mica enganxós, així que tornem a agafar una cartolina
blanca o paper blanc i dibuixem novament el colom.
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Centre BTT de Sant Gregori

Promoció de les rutes de senderisme i bicicleta
S’obre el Centre BTT com a punt d’informació turística i promoció de les rutes de
senderisme i bicicleta del municipi durant la
temporada d’estiu. A partir del 16 de juny i
durant tots els caps de setmana, fins a finals
d’octubre, l’Ajuntament de Sant Gregori
impulsa aquest punt de sortida per fer difusió principalment de les rutes senyalitzades
de bicicleta de muntanya i les rutes de senderisme del municipi.
L’equipament està situat a la zona de la
Pineda de Sant Gregori (entre la piscina
municipal i el camp de futbol municipal)
i compta amb un ampli aparcament de vehicles, espai de recepció, dutxes, serveis,
vestidors i a més comptarà amb els serveis
de lloguer, rentat i reparació de bicicletes i
zona wifi. A part de la informació específica de les rutes de senderisme i BTT també
s’oferirà informació a tots els visitants de
les cases de turisme rural, restaurants, co-

merços i establiments del municipi, i també
de la gestió de rutes personalitzades i activitats a la natura.

A part, també es donarà informació dels
itineraris saludables, els geocachings i els
tracks de les rutes per seguir amb GPS.

Paral·lelament es treballarà en la senyalització de les rutes de bicicleta del municipi,
per mantenir-les en bones condicions. Tots
els traçats i informacions relacionades amb
el centre BTT estan disponibles a la nova
web: www.stgregori.com/centrebtt.

Actualment la comarca del Gironès no té
en actiu cap Centre de BTT i el de Sant
Gregori es perfila com un projecte amb el
suport del Consell Comarcal del Gironès i
del Consorci Vies Verdes per seguir promocionant la pràctica de la bicicleta.

Agrupació Esportiva Sant Gregori

Carta oberta de l’Agrupació
Benvolguts amics de l’Agrupació,
La temporada del primer equip de Sant Gregori s’ha caracteritzat per la seva irregularitat, sobretot en els partits a casa, on no s’ha
acabat de fer fort. Aquest fet ha estat decisiu
per no lluitar per les posicions que donaven
dret a l’ascens de categoria.

SET EN U juliol 2012

Per altra banda, cal destacar el debut de molts
juvenils de l’Agrupació, tant en el primer
equip com en el de 4a Catalana.
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L’altre equip sènior de l’Agrupació ha estat
lluitant fins a les dues últimes jornades per
l’ascens a Tercera Catalana, i ha realitzat una
bona temporada, però finalment no ha aconseguit l’objectiu.
Pel que fa al futbol base de l’entitat, cal destacar el bon joc desenvolupat durant tot l’any
del Juvenil A, la tercera posició del Cadet i
l’ascens de categoria, ajudats per la nova

reestructuració de la Federació Catalana de
Futbol, de l’Infantil A a Primera Divisió.
Pel que fa als més petits, cal destacar la
disputa el passat dissabte 2 de juny de la V
Edició del Memorial Climent Frigolé, que va
aplegar equips com el Vic Riuprimer, Llerona
(Barcelona), Olot, Palamós, Figueres i Girona, amb un gran èxit de participació i un molt
bon nivell esportiu.

Tanmateix, hem consolidat l’equip d’Escoleta, que són el futur de l’entitat, i el femení,
que per segon any han mostrat interès i motivació per venir a entrenar i disputar alguns
partits amistosos.
La Junta Directiva vol agrair la seva ajuda a tota
la gent que desinteressadament treballa perquè
aquest club vagi endavant i col·labora en tots els
esdeveniments que organitza l’Agrupació.
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CB Sant Gregori

Balanç de temporada
S’ha acabat la temporada i és l’hora de fer
balanç, que és certament positiu. El Club
Bàsquet Sant Gregori ha tingut setze equips
en les diferents categories des de l’escola de bàsquet fins als equips sèniors. Cent
vuitanta nois i noies de totes les edats han
pogut practicar el seu esport preferit en un
clima de bona companyonia, passant-s’ho
bé i intentant guanyar el màxim de partits.
Tots els equips, des dels més petits fins als
més grans, s’han esforçat per aconseguir
bons resultats i acomplir els seus objectius.
Sense voler destacar-ne cap, sí que es mereixen una especial menció l’equip sènior
femení B, primer del seu grup en la fase regular, l’equip preinfantil masculí, classificat
per jugar la fase final del nivell A, i l’equip
sènior masculí, que ha aconseguit salvar la
categoria a la 3a preferent.
A finals de temporada també és un bon moment per donar les gràcies. Volem agrair en
primer lloc als jugador i jugadores la seva

constància i assiduïtat, tant en els partits com
en els entrenaments; als pares per assistir als
partits i per col·laborar en els desplaçaments;
als nois i noies que han fet les taules dels diferents partits; i finalment al nostre coordinador i als nostres entrenadors que han fet molt
bona feina al llarg de l’any i amb qui comptem per a la temporada vinent.

Per últim, i seguint amb els agraïments, hem
de fer una menció especial a l’entrenador de
l’equip sènior masculí, en David Rosales, que
aquest any ens deixa, als espònsors que ens
han ajudat i a l’Ajuntament de Sant Gregori, ja
que sense la seva col·laboració no seria possible aquesta “moguda” del C.B. Sant Gregori.
Moltes gràcies a tothom.

Club Escacs Sant Gregori

Activitats del Club d’Escacs

D’altra banda, en Rafael Garcia va acabar
la seva participació en el campionat de veterans de Girona en 12a posició, amb 2,5
punts de 6. La Laura Garcia va participar
el dia 1 de maig en el torneig intergeneracional que es va jugar a Calella, on va
defensar el segon tauler de l’equip femení
de Catalunya, just darrere de la Gran Mestra georgiana Ana Matnadze.

L’equip femení va guanyar a l’equip de veterans per 5,5 a 4,5. Els
divendres hem seguit amb l’escola d’escacs i els entrenaments
amb més de 15 nens i nenes durant el curs.

SET EN U juliol 2012

El Club d’Escacs Sant Gregori ha continuat amb les seves activitats aquesta primavera. Per començar, el mes de març va acabar el
campionat de Catalunya d’equips, en què el Sant Gregori juga a
primera provincial. Vam quedar cinquens
classificats, amb una puntuació de 4.5
punts de 9 possibles. Aquest any l’ascens
ha quedat més lluny que altres vegades
(a 1,5 punts), però el descens estava bastant lluny (a 2,5 punts). Per jugadors, cal
destacar l’Àlex Font, que va fer 4,5 punts
de 5, i la Laura Garcia, amb 6 punts de 8,
mantenint-se invicta al primer tauler.
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379 participants a la 24a Marxa Popular a Sant Gregori
Un bon dia va acompanyar els 379 participants inscrits en
la 24a edició de la Marxa Popular a Sant Gregori.

Els més matiners, a partir de les 8:00 h, van anar
sortint de la zona de la Pineda per completar el
recorregut de prop de deu quilometres pel voltant dels camps de la zona de l’Argelaguet, de
la llera de la riera de Llémena i del riu Ter fins
al Barri de l’Església, passant per la coneguda
font de Can Verdaguer fins a l’arribada a la mateixa Pineda de Sant Gregori. És un recorregut
pràcticament sense desnivells, combinant camins i corriols de terra amb algun tram d’asfalt,
cosa que el feia apte per a totes les edats.
A les 9:00 h puntualment es va donar la sortida oficial als corredors i corredores que volien optar a premi, més de 180, que van enfilar
corrent el mateix recorregut marcat.
El vencedors,
en les diferents categories
1r absolut....................Pedro Ruiz (Calonge)
1a absoluta......Carme Auñón (Sant Gregori)
1r promoció................. Adrià Xirgu (Girona)
1a promoció.............. Marta Girona (Girona)
1r poble....................................David Lladós
1a poble................................... Carme Auñón
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No hem d’oblidar els més de cinquanta nens i
nenes de tres a onze anys que també van participar en aquesta edició de la Marxa i els quals van
rebre una medalla commemorativa. En arribar,
a tots els participants els esperava una samarreta
tècnica de record i un bon esmorzar. Des d’aquí,
donem un agraïment molt especial a tots i totes
els col·laboradors i col·laboradores de la marxa
per fer possible seguir sumant edicions i contribuir en la promoció de l’esport al municipi.
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Sortida de la 24a Marxa Popular a Sant Gregori

Els nens i nenes amb les medalles entregades per l’alcalde Jordi Noguer

sant Gregori
Taialà - Domeny - Ginestar - Cartellà - Constantins - Sant Medir

Butlletí d’informació Municipal Num. 36 - 2n trimestre de 2012

Resum d’acords del ple i acords
de la junta de Govern Local
SESSIONS DEL PLE
Sessió extraordinària del 13 de febrer de 2012
Assistents: Jordi Noguer i de Palol, Joaquim Roca i Ventura,
Anton Suñer i Serrat, Conxa Torrado i Oliva, Àfrica Masó i
Sumsi, Eduard Grabulosa i Bosch, Raquel Pujadas i de Palol,
Susanna Garcia i Senèn, Jaume Peix i Brunsó.
S’aprova, per unanimitat, l’adhesió al pacte d’alcaldes i alcaldesses
mitjançant el qual l’Ajuntament fa seus els objectius de la Unió Europea per a l’any 2020 i adopta el compromís de reduir les emissions de
CO2. Es compromet a elaborar un Pla d’Acció d’Energia Sostenible i
a elaborar un informe bianual per l’avaluació, control i verificació dels
objectius.
S’aprova, per unanimitat, adherir-se a l’Associació de Municipis per la
Independència constituïda a Vic el 14 de desembre de 2011 i aprovar
els seus Estatuts.

Sessió ordinària del 12 de març de 2012
Assistents: Jordi Noguer i de Palol, Joaquim Roca i Ventura, Anton Suñer i Serrat, Conxa Torrado i Oliva, Àfrica Masó i Sumsi,
Josep M. Serra i Noguer, Raquel Pujadas i de Palol, Josep Vidal
i Fàbrega, Susanna Garcia i Senèn, Jaume Peix i Brunsó
S’aprova, per unanimitat, que representi a l’Ajuntament de Sant Gregori en el Consell de Participació Els Avets la regidora Sra. Raquel
Pujadas.

S’aprova, per unanimitat, renunciar al conveni subscrit amb ADIGSA
en data 9 de desembre de 2009, i en conseqüència retornar a l’Agència
de l’Habitatge de Catalunya l’ús de l’habitatge situat al C/ de la Bruguera 14-16, bxs. 4a de Sant Gregori.
S’aprova inicialment, amb el vot favorable dels membres de CIU i
d’ERC i l’abstenció d’IpStG, el pressupost general i les bases d’execució per a l’exercici 2012.

Sessió extraordinària del 29 de març de 2012
Assistents: Jordi Noguer i de Palol, Joaquim Roca i Ventura,
Conxa Torrado i Oliva, Àfrica Masó i Sumsi, Eduard Grabulosa
i Bosch, Josep M. Serra i Noguer, Raquel Pujadas i de Palol,
Josep Vidal i Fàbrega, Susanna Garcia i Senèn.
S’aprova, per unanimitat, el Pla d’ajustament, el contingut del
qual compleix els requisits establerts en l’article 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen les obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un
mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les
entitats locals.
S’aprova, per unanimitat, que l’Ajuntament s’adhereix al Conveni
subscrit entre la Generalitat de Catalunya i les diputacions provincials
catalanes, publicat al DOGC, amb què s’estableix el Pla d’Assistència
Financera Local.

Sessió extraordinària del 28 d’abril de 2012
Assistents: Jordi Noguer i de Palol, Joaquim Roca i Ventura,
Anton Suñer i Serrat, Conxa Torrado i Oliva, Àfrica Masó i
Sumsi, Eduard Grabulosa i Bosch, Josep M. Serra i Noguer,
Raquel Pujadas i de Palol, Josep Vidal i Fàbrega, Susanna Garcia i Senèn, Jaume Peix i Brunsó

Per unanimitat s’aprova adherir-se a la moció aprovada per part de
l’Ajuntament de Girona en les seves reivindicacions en relació amb el
cabal del Riu Ter.
S’aprova, per unanimitat, una modificació en el reglament de parelles
de fet del municipi de Sant Gregori segons la qual els membres de la
parella hauran d’acreditar un mínim de dos anys de convivència en
comú, o bé demostrar l’existència d’un fill en comú, o que presentin
un acta notarial que doni fe d’aquesta convivència.
Per unanimitat s’aprova el text del conveni de col·laboració entre el
Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Sant Gregori en matèria de promoció turística.

S’aprova, amb el vot favorable de CIU, l’abstenció d’IpStG i el vot
en contra d’ERC, l’expedient 2/2012, de modificació de crèdits del
pressupost municipal de 2012.
S’aprova, per unanimitat, la modificació de la base d’execució desena
del pressupost 2012.
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SESSIONS JUNTA DE GOVERN LOCAL

S’aprova la contractació d’una pòlissa de crèdit.

Junta de Govern Local de 13 de febrer de 2012

Junta de Govern Local de 26 de març de 2012

Assistents: Jordi Noguer de Palol, el Sr. Joaquim Roca i Ventura, la Sra. Concepció Torrado i Oliva i el Sr. Anton Sunyer
i Serrat
Els reunits acorden adreçar-se a la Diputació de Girona i acollir-se a la
convocatòria de les següents subvencions per a l’anualitat 2012:
Per a actuacions en matèria forestal.
•
•
Per a actuacions dins el programa del Pla a l’Acció.
•
Fons de Subvencions 2012.

Junta de Govern Local de 27 de febrer de 2012
Assistents: Jordi Noguer de Palol, el Sr. Joaquim Roca i Ventura,
la Sra. Concepció Torrado i Oliva i el Sr. Anton Sunyer i Serrat
Els reunits acorden aprovar les bases per a la venda de places d’aparcament en els edificis d’habitatges per a joves a la zona de Can Serra.
S’aprova inicialment el plec de clàusules administratives particulars
que han de regir la licitació per al servei de manteniment dels ascensors dels edificis municipals de l’Ajuntament de Sant Gregori.
S’aprova el pressupost presentat per la realització de les tasques
d’instal·lació d’una porta practicable a la llar d’infants municipal de
Sant Gregori.
S’acorda procedir a formalitzar l’adhesió a la contractació centralitzada del subministrament elèctric i s’accepta el contingut i els efectes
del contracte resultant del procés de contractació que portarà a terme
el Consell Comarcal del Gironès.

Junta de Govern Local de 12 de març de 2012
Assistents: Jordi Noguer de Palol, el Sr. Joaquim Roca i Ventura,
la Sra. Concepció Torrado i Oliva i el Sr. Anton Sunyer i Serrat
Es manifesta la conformitat de l’Ajuntament de Sant Gregori amb els
comptes anuals de recaptació de l’exercici 2011 presentats per XALOC que inclouen:
Els comptes de recaptació.
•
•
Els rebuts pendents de cobrar a finals de l’exercici.
•
Deute pendent a finals de l’exercici incorporat a plans de pagament.

Assistents: Jordi Noguer de Palol, el Sr. Joaquim Roca i Ventura,
la Sra. Concepció Torrado i Oliva i el Sr. Anton Sunyer i Serrat
S’aprova adreçar-se a la Diputació de Girona i acollir-se a la convocatòria per a Projectes d’acció social de l’exercici 2012, s’accepten les condicions i la normativa que regeix l’atorgament d’aquesta
subvenció.
S’aprova el Protocol de col·laboració entre el Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Gregori per a
la implementació del Programa d’indicadors culturals per a l’entorn
municipal.
S’acorda la desafectació dels llibres donats de baixa dels fons documental de la biblioteca municipal Miquel Martí i Pol i s’aprova la sol·
licitud de l’àrea de cultura consistent en la venda dels llibres obsolets
en bon estat que té la biblioteca municipal a un preu simbòlic per tal
d’adquirir-ne de nous.
S’acorda adreçar-se a DipSalut i acollir-se als següents programes de
salut del Catàleg 2012:
Programa d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús
•
públic.
Programa de suport a la gestió del risc derivat de les piscines d’ús
•
públic de titularitat i/o gestió municipal.
S’adjudica la construcció d’un mur de rocalla a la carretera de Ginestar
del municipi de Sant Gregori.
S’adjudica el servei de manteniment dels ascensors dels edificis municipals de l’Ajuntament de Sant Gregori.
S’acorda adreçar-se a la Diputació de Girona i acollir-se a la convocatòria de Fons de Cooperació Cultural Local de l’exercici 2012.
PROPOSTES URGENTS
S’adjudica la realització de les obres necessàries a la carretera de la
Torre de Sant Medir a Cal Uric per evitar les esllavissades i extreure’n
la terra de les darreres que han succeït.

S’accepta la subvenció concedida per part la Dipsalut a l’empara de
la campanya del programa Pt01 (exp. Pt01 2012/05) del Catàleg de
serveis de Dipsalut 2012.
S’acorda adreçar-se a la Diputació de Girona i acollir-se a la convocatòria de les següents subvencions per a l’anualitat 2012:
Per al foment i la pràctica de l’esport.
•
•
Per facilitar l’accés a les noves tecnologies.
•
Per la restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial.
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Junta de Govern Local de 10 d’abril de 2012

Junta de Govern Local de 7 de maig de 2012

Assistents: Jordi Noguer de Palol, el Sr. Joaquim Roca i Ventura,
la Sra. Concepció Torrado i Oliva i el Sr. Anton Sunyer i Serrat

Assistents: Jordi Noguer de Palol, el Sr. Joaquim Roca i Ventura,
la Sra. Concepció Torrado i Oliva i el Sr. Anton Sunyer i Serrat

S’aprova inicialment el plec de clàusules administratives particulars
i condicions tècniques que han de regir la licitació dels serveis de la
piscina municipal de Sant Gregori temporada 2012.

S’acorda adreçar-se a l’Agència de Residus de Catalunya i acollir-se
a la convocatòria d’ajuts per a la utilització d’àrid reciclat dels residus
de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals de l’exercici 2012.

Es nomena el Sr. Xavier Roca i Valls com a oficial de manteniment –
electricista de la brigada municipal de l’Ajuntament de Sant Gregori.
S’adjudiquen les places d’aparcament en els edificis d’habitatges de
promoció municipal

Junta de Govern Local de 25 d’abril de 2012
Assistents: Jordi Noguer de Palol, el Sr. Joaquim Roca i Ventura,
la Sra. Concepció Torrado i Oliva i el Sr. Anton Sunyer i Serrat
S’aproven dues sol·licituds d’alta de parades al mercat de Sant Gregori
i es denega una sol·licitud.
S’aprova el pressupost per l’adquisició d’un remolc per a la brigada
municipal de Sant Gregori.
S’aprova el calendari establert per part del Departament d’Ensenyament i que regularà el període de preinscripció de la Llar d’infants Els
Escarlets de Sant Gregori amb les següents dates:
Presentació sol·licituds:
Publicació de les llistes baremades:
Termini per presentar reclamacions:
Publicació de les llistes d’admesos:
Període de matriculació:

del 7 al 18 de maig
25 de maig
28, 29 i 30 de maig
6 de juny
de l’11 al 15 de juny

S’aproven les bases que regiran l’expedient de selecció per cobrir sis
llocs de treball en el marc del Projecte Brigada Jove 2012, els quals
s’ubicaran: 1 a la biblioteca, 1 a Cal Bolet, 1 a l’Ajuntament, 2 a la
brigada i 1 a promoció local.
S’aprova el contingut del Conveni de cessió d’ús del Centre BTT de
Sant Gregori.

S’aprova el pressupost per al subministrament de quinze tanques de
“Laser-Inox” servida a trams d’un metre amb passamà rodó d’inox
amb tap a cada costat, les quals han de ser instal·lades a la rotonda de
la zona de la Torre.

Junta de Govern Local de 21 de maig de 2012
Assistents: Jordi Noguer de Palol, el Sr. Joaquim Roca i Ventura,
la Sra. Concepció Torrado i Oliva i el Sr. Anton Sunyer i Serrat
S’aprova el pressupost presentat per a la realització de la gestió del
Casal d’Estiu 2012 del municipi de Sant Gregori que es portarà a terme
del 25 de juny al 31 de juliol de 2012.
S’aprova el conveni de col·laboració amb la Diputació de Girona per la
implantació del sistema d’intermediació laboral del servei d’ocupació
de Catalunya.
S’accepta la subvenció concedida per part la Dipsalut a l’empara de
la campanya del programa Pt02 del Catàleg de serveis de Dipsalut
2012.
S’adjudica el servei de bus per al Casal d’Estiu de 2012 per als mesos
de juny i juliol.
S’aprova el pressupost per tal de procedir a realitzar el tancament de la
part sud de la piscina i la instal·lació d’una porta practicable;
S’aprova el pressupost per a la realització de les tasques de rejuntar
les dues piscines municipals (la grossa i la petita) de l’Ajuntament de
Sant Gregori.
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Sant Gregori no és un oasi enmig del desert

Hem de ser conscients de fins on es pot arribar i què podem assumir.
Això no té altra paraula que responsabilitat a l’hora de planificar i fer les coses.
No podem obviar l’actual moment econòmic i social a nivell global
que ens evoca a reajustar moltes partides municipals i paral·lelament
a establir nous models de funcionament en àmbits tan importants com
l’ensenyament, l’esport, la joventut o la cultura, fins ara uns àmbits altament subvencionats però, com actualment sabem, ara ja amb poques
ajudes directes. Aquí entren en joc nous models que haurem d’anar
aplicant en els propers mesos i anys, però que no necessàriament han
de comportar una reducció de serveis o activitats, sinó simplement un
canvi en la manera de gestionar.
Amb el pressupost 2012, presentat i aprovat per l’equip de govern municipal, basat en dos fronts: la contenció i l’estalvi i, sumant més endavant,
per una altra banda, els ingressos provinents del superàvit de l’exercici 2011, ens fan capaços de fer front a petits i mitjans projectes per al
municipi. Però la incertesa de la data en el cobrament de subvencions
ja consignades juntament amb les retallades en les subvencions ja establertes de cada any, ens fa replantejar tirar endavant certs projectes per
reconduir-los a l’estalvi o prioritzant encara més abans d’iniciar-los. El
mateix passa en l’aplicació de noves taxes i preus de diferents serveis
municipals, malgrat intentar contenir els increments, últimament per llei
o per falta de subvencions, ens és impossible evitar-ho.

Fredi Guillazo escollit nou president
de la secció local de Convergència
Democràtica de Catalunya
a Sant Gregori
Fredi Guillazo va ser escollit el passat dijous 10 de maig
pels militants de CDC a Sant Gregori i pren el relleu d’Enric Llauger en el càrrec local.
Guillazo, de 41 anys i veí de Sant Gregori des de fa més de
8 anys, està casat, és pare de tres fills i ja va formar part de
les llistes del grup municipal de CiU el 2007 i el 2011.
També, el passat dijous 17 de maig, a Girona, va ser escollit Jaume Busquets (alcalde de Sant Martí de Llémena)
com a nou president comarcal de CDC. Àfrica Masó, regidora de l’Ajuntament de Sant Gregori, formarà part de
l’executiva comarcal amb Busquets.

Cal deixar clar que no ens agrada aplicar increments en les taxes o els
preus, però hem de ser prou valents per fer-ho, fer-ho sobretot quan
cal i amb mesura, per no caure en l’error de crear un forat a les arques
municipals que faci trontollar l’estabilitat econòmica dels propers anys
a l’Ajuntament. Això no ha passat i la feina de l’equip de govern del
nostre grup és vetllar perquè no passi. Hem de ser conscients de fins
on es pot arribar i què podem assumir. Això no té altra paraula que
responsabilitat a l’hora de planificar i fer les coses.
Trobem important valorar a consciència cada mesura, sabent que no ens
afavoreix, però amb la convicció ferma i justificada de perquè ho fem i
ho apliquem deixant palès de la molta feina feta fins ara a l’Ajuntament i
que fa que aquestes mesures avui, segurament, no siguin majors.
L’escenari polític local és el més complicat durant molts anys, però
entre tots som i serem capaços de sortir-ne, aquest és el nostre compromís, des del primer dia, com a grup municipal.
MESURES D’ESTALVI
L’equip de govern des de fa temps ja ha aplicat o està aplicant mesures
d’estalvi per reduir la despesa municipal en diferents àmbits, us llistem
alguns dels més destacats:
• Reducció del cost de la revista 7en1 en un 20% amb un nou format
sense cap cost afegit.
• Ajustament equitatiu de les partides de funcionament de totes les àrees de l’Ajuntament.
• Hem baixat la despesa de la Festa Major de Sant Gregori en prop
d’un 25% sense perdre el format dels darrers anys.
• Subvenció per una auditoria energètica de les diferents instal·lacions
municipals, quadres elèctrics i enllumenat públic que ens permeti
reduir en despesa energètica.
• Nova gestió de la piscina municipal amb noves millores i sense cap
cost de personal per l’Ajuntament.
• Suport de la brigada en la neteja vial dels divendres amb la màquina del
Consell Comarcal del Gironès reduint el cost anual d’aquest servei.
• Canvi en els serveis d’allotjament web i servidor de ràdio per aconseguir
un servei similar a un cost molt més econòmic, estalviant un 80%.
• Aprofitar la revista 7en1 per encartar informació d’activitats, suprimint les bustiades mensuals i el seu cost. Potenciar les cartelleres
municipals i la difusió als comerços.
• Control amb personal propi de l’estat dels elements dels parcs infantils del municipi.
Grup Municipal de
Convergència i Unió
			
@ciusantgregori		
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Postura d’ERC Sant Gregori en relació amb la construcció
d’una tercera pista de tennis al municipi

El dissabte passat, dia 28 d’abril, es va fer un ple extraordinari a l’Ajuntament de Sant Gregori en què la postura d’ERC ha estat coherent amb
el que ja vam dir durant les eleccions i que posteriorment hem continuat
dient: vénen èpoques de prioritzar i de no poder-ho fer tot. Per tant, hi haurà discrepància política en el model i en les actuacions que s’han de dur a
terme. Malgrat això creiem que la recepta són les propostes positives, el
diàleg i el consens. Com sempre!
Aquest ple es va fer per tal d’aprovar una modificació de crèdit del pressupost abans que s’aprovés la nova llei, per la qual, el superàvit de la liquidació s’ha de destinar a eixugar deute.
L’article 12.5 de la llei estableix el següent: “5. Los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a reducir el nivel
de deuda pública.”
Per la seva part, l’article 32 de la llei preveu que, en el supòsit que la
liquidació pressupostària se situï en superàvit, aquest s’haurà de destinar
a reduir el deute net en els termes següents: “Artículo 32. Destino del superávit presupuestario. En el supuesto de que la liquidación presupuestaria
se sitúe en superávit, éste se destinará, en el caso del Estado, Comunidades
Autónomas, y Corporaciones Locales, a reducir el endeudamiento neto.
En el caso de la Seguridad Social, el superávit se aplicará prioritariamente
al Fondo de Reserva, con la finalidad de atender a las necesidades futuras
del sistema”.
L’Ajuntament de Sant Gregori l’any 2011 va obtenir un romanent de
144.680,84 euros. L’equip de govern de CiU ha aprovat destinar la major part d’aquest romanent a la construcció d’una tercera pista de tennis i
l’adequació del carrer Joan Maragall. Concretament les propostes són les
següents:
•
Construcció tercera pista de tennis - 67.002,25 euros
•
Adequació carrer Joan Maragall - 50.000 euros
•
Millora pista pavelló de Canet - 10.000 euros
•
Avançament ampliació menjador escola - 15.000 euros
•
Millores en itineraris saludables - 14.514 euros.
L’equip de govern de CiU preveu també arranjar el pis de dalt de la biblioteca, però només si arriben els ingressos extraordinaris de l’IBI i l’ICIO.
Creiem que en l’època en què estem, és ser molt optimista comptar amb
majors ingressos.

Per a nosaltres què és prioritari?

En uns moments tan complicats com els que vivim, les prioritats estan en
la necessitat de millores en el àmbits de l’ocupació, l’educació, la joventut
i l’economia, per això vam presentar una sèrie de propostes, que han estat
rebutjades pel grup de CiU.
•
Reduir una part del deute municipal, així minimitzarem en cas de
reducció d’ingressos en el futur, altres possibles retallades.
•
Assegurar l’adequació del segon pis de la biblioteca per possibilitar
uns espais de qualitat al CEIP Agustí Gifre.
•
Material didàctic i arreglar la porta de la llar d’infants.
•
Programa de formació i ampliació de coneixements per a les educadores de l’escola bressol.
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•
•
•
•
•

Programa de suport al comerç, en coordinació amb la mancomunitat
i l’associació de comerciants.
Programa de suport al jovent major de 18 anys.
Programa de formació ocupacional relacionat estretament a les necessitats de les empreses del nostre entorn.
Programa de suport a l’ocupació.
Aquestes mesures volen reduir temporalment l’impacte de la crisi i
ajudar sectors del nostre municipi que en aquests moments ho estan
passant malament.

Per què no creiem prioritària la pista de tennis
i fer la línia d’aparcaments al carrer Joan Maragall?
Al nostre poble ja tenim dues pistes de tennis. Sabem que el club fa temps
que demana una tercera pista i que es puguin arreglar les altres dues altres.
Ja hem dit i ho reafirmem, que si l’arranjament de les pistes té un cost
moderat per al municipi (10.000 euros) no hi estarem en contra. I, fins i
tot, si el finançament per a la tercera pista arriba per mitjà d’una subvenció finalista d’alguna entitat o administració, tampoc no ens hi oposarem.
Però estem parlant de fer una despesa de 67.000 euros de diners de l’Ajuntament i no creiem que sigui el moment.
Des d’ERC creiem al 100% que hem de donar suport a les entitats, però en
la justa mesura i en el que sigui realment sostenible.
En relació amb la línia de pàrquings del carrer Joan Maragall, cal tenir
present que en aquest carrer, gran part de les cases i pisos disposen de
garatges particulars, i a més, just al costat del carrer, disposem d’un gran
pàrquing obert i gratuït. No seria millor i més sostenible explicar als veïns
aquesta possibilitat i la necessitat de complir la normativa bàsica vial i
cívica de no aparcar damunt les voreres que gastar-se tots aquests diners
a arreglar el carrer?
A Sant Gregori tenim greus deficiències d’espai al CEIP Agustí Gifre. Una
solució temporal fins que aconseguim l’Institut Escola seria arreglar el segon pis del nou edifici de la biblioteca, per tal de poder-lo utilitzar com a
aules. És l’espai òptim perquè ja està previst que aquest edifici connecti amb
l’escolta a través d’una pista de bàsquet que serà utilitzada com a pati.
També tindrem dificultats d’espai al menjador i malgrat que ensenyament
s’ha compromès, estem d’acord a fer la reserva que proposa CiU, però no
hauríem de preveure alguna cosa més, per si de cas?
Finalment, també tenim mancances en el suport als joves majors de 18
anys, ni tenen espais (es troben a la urbanització) ni tenen activitats per fer.
Hem de donar més suport al comerç i a les empreses amb accions puntuals
conjuntes. I necessitem donar suport als aturats i a les seves famílies. A
més d’això, a Sant Gregori hem hagut de rebaixar el suport formatiu a les
educadores de la llar. Hem reduït hores a joventut. Hem reduït hores a la
brigada.
És per tot això que el grup d’esquerra ha votat en contra d’aquesta proposta. Mantenim la nostra mà estesa a consensuar i dialogar, però creiem que
hem de ser realistes amb les necessitats dels nostres pobles.
I finalment, i malgrat que el nostre país no està en una situació d’optimisme, us animem a gaudir de les nostres festes majors, a viure l’ambient del
bon veïnatge i l’alegria de l’estiu!!
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Bones festes
Afortunadament, tot i la crisi que estem vivint, encara podem trobar gent que ens ajuda a aferrar-nos a la
idea de què les coses poden funcionar. Gent que, amb l’únic desig de compartir moments agradables amb
els altres, sense esperar cap gratificació material, són capaços d’organitzar esdeveniments com la Festa Remença. Un any més hem pogut gaudir d’una jornada d’activitats a la vall, gràcies a la feina desinteressada d’un
grup de persones que ens han volgut fer reflexionar sobre uns fets que varen passar fa molts d’anys per culpa
de les desigualtats socials del moment i que, malauradament, avui es tornen a repetir sota nous paràmetres.
Des del grup d’Independents per Sant Gregori creiem que aquesta és
una manera de fer que hauríem de tenir presents a l’hora de desenvolupar les nostres responsabilitats, des del lloc que ens correspongui.
Així, no entenem com des de l’Ajuntament se segueix actuant
com si res malgrat l’actual situació de crisi. A hores d’ara, sembla
clar que bona part del problema ha estat degut a fer les coses amb
un excés de crèdit, endeutant-nos de tal manera que trigarem anys
a refer-nos. Amb aquesta premissa, com pot ser que, un any més,
el romanent dels pressupostos de l’any anterior –que en l’exercici
del 2011 ha estat de 144.680,84€, segons els números que ens
presenta l’equip de govern amb data de 28 d’abril 2012 i que ens
hem de creure perquè no tenim el tancament d’aquests pressupostos– es vulgui destinar a infraestructures tan “urgents i necessàries” com una nova pista de tennis (67.002,25€) o un itinerari
saludable (14.514€) entre d’altres, en comptes d’anar eixugant el
deute del consistori, tal i com nosaltres portem legislatures suggerint perquè pensem que és la manera més correcta de procedir.
De la mateixa manera que ningú a casa seva no tindria un deute
del 75% del seu pressupost anual, creiem que l’Ajuntament, tot i
estar dins el límits recomanats, tampoc hauria de suportar aquesta
càrrega.
Tot i això, estem d’acord, que la mesura d’utilitzar el romanent
per eixugar el deute no ha de venir imposada per llei, tal i com ha
aprovat el govern central de l’estat. Pensem que aquesta intromissió en el govern local limita la independència dels ajuntaments a
l’hora d’aplicar les seves polítiques.

De la mateixa manera, tampoc estem d’acord en la manera com
s’ha gestionat el Pla d’Ajust, per tal que els ajuntaments puguin pagar els deutes que tenen amb els proveïdors. Val a dir
que aquest deute és sovint degut al retard en el pagament de les
subvencions per part de les administracions de la Generalitat i
de l’Estat. El fet però és que l’Estat obliga als ajuntaments a
demanar crèdits a una entitat financera –la que assigni l’ICO
en cada cas– per tal de pagar als proveïdors, havent d’assumir
els interessos que aquesta operació comporta, que s’aproxima
al 5%. En el cas de Sant Gregori la quantitat que s’ha hagut de
demanar ha estat de 579.293,26€, import que quedarà reflectit
com endeutament en els pressupostos, la qual cosa farà que s’excedeixi del 75%.
Això ens ratifica en la nostra opinió que hi ha altres maneres de
fer les coses, i que ara s’hauria de concretar reduint el deute fins
a valors assumibles.
Per acabar, voldríem donar les gràcies una vegada més a tota
la gent que amb la seva actitud altruista i desinteressada, col·
labora perquè les coses continuïn funcionant. Com el grup de
les Comissions de Festes que, any rere any, es va nodrint de
gent nova amb ganes de fer coses per tal que la resta del poble
en pugui gaudir.
Que passeu una BONA FESTA MAJOR!
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Independents per Sant Gregori
Progrés Municipal
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sant Gregori
Taialà - Domeny - Ginestar - Cartellà - Constantins - Sant Medir
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Gimnàstica Artística Sant Gregori

Balanç de les competicions
Una vegada acabat el curs escolar ens
toca fer balanç de les competicions i de
les activitats del poble en què hem participat, com l’exhibició a la Fira del pa i la
xocolata (el novembre), l’exhibició de la
Festa Major (ara al juliol) o la cloenda de
final de curs (el juny).
En el vessant competitiu, aquest curs hem
arribat fins a la final del Campionat de Catalunya Escolar disputat el passat dissabte
5 de maig al Pavelló Municipal d’Abrera
(Barcelona), i on hi van ser presents quinze nenes del grup gimnàstica Sant Gregori, juntament amb gimnastes classificades
de la resta de clubs catalans.

tes les nenes pels seus resultats i objectius
aconseguits en les diferents competicions.
Com cada any, el passat dissabte 16 de juny
al Pavelló Municipal de Sant Gregori es va
omplir per celebrar la cloenda de gimnàstica,
funky i psicomotricitat. Una vegada més les nenes i nens de gimnàstica van ensenyar als pares,

mares, familiars i amics tot el treball d’aquest
curs al llarg de les diferents actuacions i exercicis que havien preparat fins arribar a l’elaborat i
emotiu espectacle final de Peter Pan.
Moltes felicitats a totes les nenes, nens i
a les entrenadores per la feina feta durant
aquest curs!

Aquesta final va ser el punt i final de la
temporada de competicions que es va iniciar el mes de gener amb la Copa Consell
a Sant Gregori i a Salt, que va seguir amb
la fase comarcal el mes de febrer també a
Salt i amb la fase territorial a Ripoll, on es
van designar per puntuació les nenes que
anirien a la final catalana. Enhorabona a to-

Patinatge Artístic Sant Gregori

Felicitats, patinadores!

El patinatge continua, i les nenes cada vegada estan entrenant més i més i aconseguint tots els reptes que es proposen i que
les entrenadores els hi marquen. Aprofitem també per felicitar a Sònia Torrent
que el dia 3 de Juny va assolir el nivell de
proves d’Iniciació B, a la Martina Segovia

que al 22 d’Abril va assolir el nivell de
Promoció I, a la Raquel Ropero, Celesti
Campeny i a la Patricia Vivas per assolir
el nivell de Promoció II el dia 16 de Juny

i desitjar molta sort a la Carla Armengol,
a la Cristina Segura i a la Míriam Bernal
que el 23 de Juliol tenen el Campionat
Preliminar.

SET EN U juliol 2012

Un any més i la festa Major de Sant Gregori
ja torna a ser aquí, i des del Patinatge Artístic
us volem desitjar una molt Bona Festa Major
2012. Enguany aquest any també ho volem
celebrar amb tots vosaltres i estem preparant
el festival d’Estiu, que el farem en el pavelló
de Canet d’Adri el dia 7 de Juliol a les 7 de la
tarda, i més tard, per tota la gent que no ens
ha pogut venir a veure, el dilluns de la festa
farem un petit tastet d’alguns dels balls que
haurem representat en el nostre Festival.
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Trailwalker 2012

La solidaritat es demostra caminant

La Trailwalker 2012 va reunir 300 equips de quatre persones
per fer 100 quilòmetres i ajudar el tercer món
Josep Guardiola
Gairebé 300 equips varen participar a
principis de maig a la Trailwalker 2012,
una prova de 100 quilòmetres, que transcorria per la Via Verda entre Olot i Sant
Feliu de Guíxols, i que organitzada per
Intermon Oxfam servia per recollir diners
per fer un programa solidari al tercer món.
Es tractava concretament de fer pous d’aigua a Etiòpia en una zona on aconseguir
un element tan bàsic significa haver de caminar un mínim de sis hores.

SET EN U juliol 2012

Esportivament parlant, en la prova hi van
prendre part gairebé 1.200 corredors i més
de mig miler de persones assistents, ja que
cada equip havia de portar dos membres
de suport. L’organització va donar un màxim de trenta-dues hores per fer els 100
quilòmetres, i malgrat que els primers
equips varen cobrir el recorregut en poc
més de deu hores, també va haver-hi qui
va necessitar de la pràctica totalitat del
temps per fer-lo. Si més no, el més important no era la marca final, sinó el fet
que cada equip havia aportat un mínim de
1.500 euros a la causa solidària, fet que va
permetre una recaptació total de gairebé
set-cents mil euros.
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Entre les desenes d’equips participants, hi
havia representació internacional i també de
molts punts de l’Estat espanyol. Òbviament
no hi faltaven tampoc equips de les comarques
gironins, i entre ells, algun corredor de Sant
Gregori. Cada equip va marcar el seu propi
ritme, alguns corrent, d’altres caminant i la
majoria combinant les dues coses. Els passos
per Amer, Girona, Cassà de la Selva i Llagostera eren agraïts pels corredors, ja que hi havia
establerts els punts de suport i avituallament
de l’organització. En els tres darrers, alguns
equips varen aprofitar per fer-hi una parada
més llarga i fins i tot per dormir, mentre d’altres varen preferir caminar dia i nit, sempre tenint en compte que l’objectiu de la solidaritat
ja estava assolit des de la mateixa sortida.
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1 de maig de 2012: 25 Homenatge a la Gent Gran de Sant Gregori

La missa amb acompanyament de la coral de Sant Gregori.

La Sra. Dolors Morell (91) i el Sr. Àngel Marques (90), persones més grans homenatjades
acompanyats del Sr. Alcalde, la pubilla i l’hereu de Sant Gregori 2011. Els més grans del municipi: Remei Costa (100 al setembre) i Josep Boubes (98 al juny) no varen poder assistir-hi

Palmira Roca, Mercè Mascarell, Rosa Cornellà i Maria Perpiñà, totes elles de més de 90
anys, varen rebre un detall de reconeixement.

Un moment de l’actuació de Pep Bou.

SET EN U juliol 2012

El pastis d’aniversari.

Espai la Pineda amb les taules parades per a 250 persones.
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Biblioteca Miquel Martí i Pol

Alguns dels drets imprescindibles del lector,
segons Pennac a “Com una novel·la”:
1.
Dret a no llegir
2.
Dret a saltar-se pàgines
3.
Dret a no acabar-se un llibre
4.
Dret a rellegir un llibre
5.
Dret a llegir qualsevol cosa
6.
Dret a llegir a qualsevol lloc
7.
Dret de llegir en veu alta
8.
Dret d’estar callats...

Activitats passades
El divendres 16 de març els nens i nenes de
la Vall varen decorar la biblioteca amb tot de
dibuixos relacionats amb la mimosa. Gràcies
a tots per haver participat!!! La biblioteca va
quedar realment molt i molt bonica!

El dilluns 19 de març va venir a la biblioteca la Bel Olid, convidada del ClubDeLectura i amb qui vàrem poder compartir
la seva experiència en la creació del seu
llibre “Una terra solitària”.
Al llarg de les dues primeres setmanes
d’abril han vingut els nens i nenes de cicle
inicial i superior del CEIP Agustí Gifre i
mica en mica han anat coneixent una mica
més el funcionament de la biblioteca.
El divendres 13 d’abril vàrem tenir una
xerrada sobre “Els orígens humans de la
Vall de Llémena: Excepcionals troballes
del període neandertal al nostre municipi”,
a càrrec d’Albert Aulines, prehistoriador i
director de l’actual excavació arqueològica a Domeny.

El dijous 19 d’abril vàrem tenir, a la biblioteca, una altra sessió del ClubDeLectura.
En aquesta ocasió vàrem “disseccionar” la
novel·la “Emma” de Maria Barbal. Ens ho
vàrem passar molt bé!
El El divendres 20 d’abril vàrem comptar amb
la Montse Pla que ens va explicar el conte “El
Misteriós tresor de la Mediterrània” que ella
mateixa ha escrit. També vàrem comptar amb
la Cinta Casamitjna de l’Escola de Música de
Sant Gregori. Les dues ho varen fer molt bé!
Del 8 al 30 de maig hem tingut l’exposició fotogràfica monogràfica sobre roses de l’Àngel
Vidal. Aquí teniu una fotografia il·lustrativa.
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El dijous 29 de març alguns dels nens i nenes
de 4t de l’Escola Agustí Gifre varen venir a
interpretar la versió en anglès de la “caputxeta vermella”. Ho varen fer molt bé.
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Al llarg del mes d’abril hem comptat amb
l’exposició, cedida, sobre la FAM d’Intervida. Aprofitant aquesta exposició s’han recollit aliments per al centre “El Rebost de la
Vall – Càritas” de Sant Gregori, que els han
repartit allà on més ha convingut.
El dimarts 17 d’abril han vingut els nens i
nenes de P2 de la Llar “Els Escarlets” i en
David de Vadecontes els ha explicat contes a
porta tancada.

Encara que a la revista no hi surtin massa fotos, de gairebé totes les activitats, en tenim. Les podeu consultar al nostre bloc:  www.bibliotecadesantgregori.blogspot.com
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El dijous 24 de maig vàrem comptar amb la
Carme Ferrer de la Llibreria Empúries de
Girona per apropar-nos al llibre “El Port de
les aromes” de John Manchester, llibre que
vàrem comentar en la tertúlia de maig a la
biblioteca.
El divendres 25 de maig vàrem tenir una sessió de contes per a adults amb la Sessi Sitjà.
Els contes que ens va explicar estaven basats
en la prosa de M. Àngeles Mastretta.
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Novetats
Per a adults
• Riso, Walter. Enamora’t de tu: el valor imprescindible de l’autoestima.
Traducció de Gemma Ribas (AUTOAJUDA RIS).
• Atles júnior Vicens Vives geogràfic
de Catalunya i del món. Realització:
Institut Cartogràfic Llatí.
• Abad i Arbussé, Joan i Aulines i Valentí, Albert..Arrels profundes: fragments del passat prehistòric a les comarques gironines. (CL 930 ABA).
• Racionero, Luis. Entre dos guerras
civiles: memorias sociales y políticas.
(B RAC).
• Grandes, Almudena. El Lector de Julio Verne: la guerrilla de Cencerro y

el Trienio del Terror Jaén, Sierra Sur.
1947-1949. (N GRA).
• Llach, Lluís. Memòria d’uns ulls pintats. (N LLA).
• Monsó, Imma. La Dona veloç. (N
MON).
Infantils
• Laval,Thierry. Descobrim les bestioles. (I0 DES).
• Pla, Montse. El Misteriós tresor de la
mediterrània. Il·lustracions: Subi] (I2
PLA) (A).
• Stevenson, Sir Steve. La Perla de Bengala. Il·lustracions de Stefano Turconi; traducció de Laia Font Mateu (I3
AGA) DONACIÓ REVISTA CLIJ.

Malas ventas: La vida és així

PRoperes ACTIVITATS
En principi no es té previst portar a terme
cap activitat des de la biblioteca en l’últim
trimestre de l’any. Si hi hagués algun canvi
de les activitats que es portessin a terme se’n
faria difusió mitjançant cartells, el bloc de la
biblioteca i l’agenda de l’Ajuntament.

Notes diverses
En la passada edició de Sant Jordi la biblioteca va posar parada de venda de llibres.
Hi havia novetats i documents diversos provinents de donacions o de baixa de fons. El
total de diners que es varen aconseguir varen
ser 177,40 euros, els quals seran reinvertits
en la biblioteca. Gràcies a tothom per la vostra col·laboració!
La biblioteca, a finals del mes de maig i fins a
la segona quinzena de juny, ha posat a disposició de tots vosaltres les revistes velles que
ha donant de baixa.

Malas ventas és un relat que retrata la vida
diària i realitat vital d’un grup de joves
d’entre vint i trenta anys que viuen a la ciutat de Nova York de mitjans dels noranta.
El nucli central de personatges està format
per Sherman Davies, aspirant a escriptor
que treballa en una llibreria; Ed Velásquez,

Aquesta obra és una de les sèries costumbristes (“slice of life”, com els agrada anomenar els americans) més destacades del
panorama de còmics independents d’Estats
Units. El còmic destaca per la seva lectura
extremadament absorbent i pel sentiment
d’humanitat que transmeten els protagonistes, cosa que s’agraeix pel fet que Alex
Robinson, el seu autor, pertany a la mateixa generació i zona geogràfica que els seus
personatges.
				
Adrià Besalú Marquès
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el seu millor amic i aspirant a dibuixant de
còmics professional; Dorothy Lestrade,
vincle romàntic de Sherman i, finalment,
Irving Flavor, antic dibuixant i vella glòria de la vinyeta. D’aquesta manera, i amb
freqüents tocs d’ironia, humor i sàtira, ens
endinsem en la vida dels protagonistes en
forma d’historietes d’extensió variable en
les quals coneixerem els personatges i els
aspectes claus de les seves vides, com poden ser històries d’amor (i desamor), feina,
aspiracions, frustracions, mascotes, compartir la vida en parella, etc.
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Associació de Comerciants i Empresaris
Sant Gregori-Vall de Llémena

Comprar a Sant Gregori
... té premi!

Aquest és el títol de la campanya promocional que durant el mes de maig
han organitzat els comerços i els establiments de l’Associació de Comerciants i Empresaris Sant Gregori-Vall
de Llémena, amb l’objectiu de premiar el consum local de la població.
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Ràdio Sant Gregori (107.9 FM)

Nous espais a
la ràdio municipal

SET EN U juliol 2012

Al llarg de la campanya, els establiments participants han distribuït
entre els seus clients dos-cents cinquanta premis en productes i serveis
locals, per tal de donar a conèixer el comerç del territori. Així, les
butlletes premiades han comprès diversos premis: des de productes
d’alimentació, llar, complements i papereria, fins a serveis personal
d’estètica i salut, menús en restaurants de la zona, i estades d’una nit
en allotjaments de la vall.
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Durant aquest any 2012, Ràdio Sant Gregori ha incorporat
nous espais per complementar la programació que es feia
habitualment. D’una banda, l’entrada del programa “Cocodril Club” (dissabtes a les 19:00 i diumenges a les 11:00)
ens permet gaudir cada cap de setmana d’un dels locutors
més veterans de la ràdio musical catalana, l’Albert Malla.
Un altre espai que hem estrenat enguany ha estat “Un toc de
Rock”, un recorregut per la història musical del darrer segle
(dimarts a les 21:00). Per últim, fa aproximadament un mes i
mig que hem començat l’emissió de “L’internauta” (dimecres
a les 21:00) realitzat per vilaweb i la UOC que ens apropa
a totes les novetats de la xarxa. Tots aquests programes els
distribueix la Federació de Ràdios Locals de Catalunya, organisme al qual l’emissora municipal de Sant Gregori hi està
associada. En un àmbit més local, un cop al mes, entrevistem
els regidors dels diferents grups municipals de l’Ajuntament
(diumenges 10:30) per conèixer l’actualitat del poble i fer un
programa dedicat a les entitats del municipi per parlar dels
seus àmbits d’actuació i la funció social que tenen entre tots
nosaltres. Durant tota la setmana podeu informar-vos també
de les diferents activitats que es fan a Sant Gregori i al conjunt de la Vall a través de l’espai “L’agenda” que s’emet a les
11:30, 13:30 i 16:30. Ràdio Sant Gregori es pot escoltar pel
107.9 de la freqüència modulada i per internet a l’enllaç que
trobareu al web de l’Ajuntament.
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El Racó de Thalassa

Col·lecció de malacologia
Thalassa, d’origen mitològic i referent al mar, dóna nom a una de les col·leccions privades més destacades del
municipi de Sant Gregori. El Racó de Thalassa és una col·lecció de malacologia, més popularment coneguda
com a curculles o conquilles de cargols de mar, i és propietat del Sr. Enric Mir i Ros, veí de Sant Gregori.
La col·lecció és el resultat d’anys i anys de
recerca i de paciència per trobar aquelles
peces que per raresa, mida i qualitat es converteixen en peces de museu. Les peces de
d’aquesta col·lecció pertanyen a la família
Philum Mollusca, i dins d’aquesta l’Enric
Mir s’ha especialitzat en el grup gasteròpoda,
que és una de les 7 classes en què es subdivideix aquesta família. Cal tenir present que, el
grup gasteròpoda és el més abundant i el més
lluït, amb 80.000 espècies de cargols marins
diferents arreu del món. D’altra banda, es diferencia de la resta de grups, perquè la closca dels gasteròpodes, la produeix el mateix
cargol i, alhora, és recargolada cap a la dreta
(dextrogir) o cap a l’esquerra (levogir). Els
cargols més grossos acostumen a viure entre
35-40 anys i la seva mida varia entre 1 mm
els més petits, i 70 cm els més grans.

Si bé, la malacologia és la col·lecció més
important de l’Enric Mir i, actualment,
l’única de la rodalia de Girona, també
compta amb un destacat recull de postals
de la Costa Brava de diferents municipis, i
que són datades a partir dels anys 60 i fins
als 90, Aquesta col·lecció de 30.000 postals permet estudiar l’evolució de la imatge
de la Costa Brava durant el boom turístic.
Entre aquestes postals, també n’hi ha d’alguns pobles de l’interior.

L’Enric i la seva col·lecció de malacologia.

V I S IT E S A l R a c ó de Th a l a ss a

Ambdues col·leccions es troben exposades al Racó de Thalassa, i
que és un espai de creació recent per difondre-les i donar-les a conèixer. El Racó de Thalassa està ubicat en una sala de la primera
planta del Centre Cívic de Sant Gregori (C/ Rocacorba, 6). L’Enric
hi és gairebé sempre, per mostrar de forma gratuïta la seva col·
lecció i explicar tots els detalls sobre el món dels cargols de mar.
 Si voleu conèixer el Racó de Thalassa,
Us hi podeu acostar o trucar prèviament al telèfon 972 428 192
i l’Enric us atendrà amb molt de gust.
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El Racó de Thalassa comprèn 3000 espècies diferents que provenen de tot el món,
però especialment de la costa de Filipines,
Brasil, Austràlia, la Polinèsia i Madagascar. I d’aquestes, les més maques són les
Cypraea, i de les quals la col·lecció té al
voltant de 300 peces; les espècies Murex;
Volutas i el Conus. Actualment té dues
famílies completes, l’Harpa i la Lambis.
Com a curiositat, l’espècie Conus és carnívora, i són animals molt verinosos que amb
la seva picada poden provocar una parada
cardiorespiratòria en l’esser humà.
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Els remences es reuneixen a Can Sala de Granollers
de Rocacorba en la 3a edició de la Festa Remença

SET EN U juliol 2012
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Foto: Jaume Ribas

Foto: Àngel Vidal

Un any més els ajuntaments i les entitats de la Vall han fet possible la celebració de la 3a Festa
Remença de la Vall de Llémena. Enguany, la tercera edició es va celebrar en un lloc molt especial:
can Sala de Granollers de Rocacorba, la masia on va viure el cabdill remença Pere Joan Sala.

Els organitzadors van vetllar per mantenir els
elements estructurals que han caracteritzat
la festa en les seves darreres edicions. Així,
el programa d’actes es va inaugurar amb les
conferències d’història que van tenir lloc a
l’església de Sant Pere de Llorà, i que van
anar a càrrec dels historiadors Joaquim Nadal
i Rosa Lluch. La conferència es va acompanyar de l’exposició remença, que va incorpo-

rar un nou panell referent als fets remences
del municipi de Sant Martí de Llémena.
Ja a la tarda, i després d’un petit ruixat que va
endarrerir l’inici dels actes, es va iniciar la festa, a l’entrada de can Sala, amb la inauguració
de l’escultura remença, que commemora la
història dels pagesos de la vall de Llémena, i
que ha estat obra del Sr. Jaume Servosa.
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Foto: Miquel Bohigas
Foto: Miquel Bohigas

Acompanyats de la Coral de Sant Gregori,
que en aquesta edició es van poder vestir de
remença gràcies a la feina feta per les dones del casal de Sant Grau, els assistents van
poder caminar a través dels camps de can
Sala fins arribar a l’espectacular façana de la
masia. Allà, els dansaires de l’Associació de
Sardanistes de la Vall de Llémena i els nens
i nens de 3r i 6è de l’Escola Agustí Gifre, els
van donar la benvinguda amb danses tradicionals que van ser musicalitzades per la Cia.
Festinamus i dirigides per Maria Teresa Micaló. Finalitzades les danses, els timbalers
de Sant Gregori, acompanyats del gegant de
Pere Joan Sala, els capgrossos i els cavallers
remences dels Llampecs del Llémena, van
donar pas al recorregut d’escenes costumistes del pessebre de Granollers de Rocacorba
i de l’Espai Jove Cal Bolet.

Tot seguit, i després del ball de cintes, es va representar la tradicional obra de teatre “Recordau Els Passats”, a càrrec dels actors i actrius de
la Vall de Llémena i la Coral de Sant Gregori,
i dirigits pel director Rafael Nieto. En aquesta
edició, l’obra va incorporar canvis de dramatúrgia i una escena final, emotiva, sobre la mort
de Pere Joan Sala. La jornada va finalitzar amb
el relleu de la forca remença entre els alcaldes
de Sant Martí de Llémena, Sr. Jaume Busquets
i de Sant Gregori, el Sr. Jordi Noguer, com a
municipi que celebrarà la quarta edició de la
festa remença el 2013, i que tancarà així el cicle a tota la vall. Els restaurants de la Cuina de
les Carboneres van oferir al públic assistent el
tradicional berenar de coca remença, pinxo de
botifarra dolça i vi dolç especiat. Els mateixos
restaurants que formen part del grup: Can Perot, Can Xifra, El Celler de l’Adroher, el Racó
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Foto: Jaume Ribas
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L’endemà al matí prop d’un centenar de
persones dels quatre pobles van sortir de
la plaça de l’Ajuntament de Sant Martí de
Llémena, amb la forca remença, fins al
santuari de Santa Afra, a Sant Gregori, i
aquí van poder gaudir d’una botifarrada

popular organitzada per la Comissió de
festes de Ginestar. La forca remença presideix la sala de Plens de l’Ajuntament de
Sant Gregori, a l’espera de tornar a sortir
l’any vinent per la quarta edició de la festa. Us hi esperem!

Foto: Narcís pujades

d’en Pep, La Sala, Can Joan d’Adri, els Ocells
Perduts i la rostisseria El Paratge van organitzar
durant tot el mes i fins al 24 de juny, les terceres
jornades gastronòmiques “Cuina de Remença,
s. XV”, amb menús de plats medievals a un
preu de 18 euros (IVA inclòs)
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Agraïm a totes les entitats de la vall i a les persones que han fet possible aquesta festa
el seu suport i col·laboració
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Fundació Pere Tarrés, Ateneu de la Vall de Llémena, Associació de Sardanistes del Llémena i dansaires de la vall, nens i nenes de 3r i 6è de
l’Escola Agustí Gifre, Maria Teresa Micaló com a professora de ball, cosidores del casal de Sant Grau, Cia. de música medieval Festinamus,
Coral de Sant Gregori i el seu director David Sunyer, els Llampecs del Llémena, Associació de joves el Quaranta-dos, jovent de Cal Bolet, Pessebre de Granollers de Rocacorba, Comissió de festes de Canet d’Adri, Sant Aniol de Finestres, Sant Martí de Llémena, Llorà, Granollers de
Rocacorba i Ginestar, Timbalers de Sant Gregori, grup de teatre la Sínia, grup Increixendo i actors i actrius de l’obra Recordau els Passats, el
director de teatre Rafael Nieto, Cecile Kraetzer (propietària de Can Sala), Andreu Espígul Corominas (gegant), Rosa Girgas i Baldiri Serrallonga Noell (capgrossos), Marta Carreras (grabat de la forcar remença), Pere Trias, Miquel Bohigas, Narcís Canadell, Àngel Vidal, Josep Tur i
brigades dels Ajuntaments de la Vall, Biblioteca Miquel Martí i Pol, Fleca Boix, Aigua de Sant Aniol i els restaurants de la Cuina de les Carboneres: Can Perot, Can Xifra, El Celler de l’Adroher, el Racó d’en Pep, La Sala, Can Joan d’Adri, els Ocells Perduts i la rostisseria El Paratge.
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Cicle escenaris

L’Espai “la Pineda”
Un any més Sant Gregori ha participat del cicle Escenaris del Gironès,
un circuit teatral que ens porta per quinze municipis de la comarca, tot
buscant la combinació de propostes diverses, tant d’espectacles familiars com per a adults que ens apropin al municipi teatre de qualitat.
Iniciàvem el cicle escenaris amb màgia de la mà del Mag Fèlix Brunet i el seu espectacle Màgic, un espectacle divertit que ens va deixar
a tots bocabadats davant els espectaculars trucs que ens va oferir i
que tot i no perdre de vista mans i qualsevol objecte de la taula ens
sorprenia un i altre cop sense poder-ho evitar.
L’obra Exili, adreçada també al públic adult, va ser un recital de cançons que ens va transportar a records, moments i vivències personals,
tant del passat com del moment actual i amb la qual molts dels assistents s’hi van sentir identificats, amb una interpretació esplèndida de
la Cia. Cor País Meu.
L’altra proposta per a adults que enguany programàvem, Live, va
venir de la mà de la Cia: Xuriguera Faixedes (més coneguts com
dos components dels antics Teatre de Guerrilla). L’espectacle ens va
permetre apropar-nos a aquests dos grans còmics televisius catalans i
poder gaudir d’un bon somriure durant tota la nit, alhora que descobríem diverses anècdotes curioses del nostre municipi.
Dins les actuacions infantils vam poder presentar a Sant Gregori dues
propostes interessants, d’una banda l’espectacle Gaia, el nou vestit
aventurer de la Cia. Gaia Contes, en què una inventora esbojarrada i
divertida ens transportava a una història sorprenent i que ens fa reflexionar sobre diverses conductes envers la Natura.
En segon lloc tancàvem el cicle escenaris amb l’espectacle S’ha acabat el bròquil de la Cia. Electrotòylets, en què es van combinar els
videojocs i les projeccions multimèdia amb diverses històries de tradició catalana i mitjançant aquests efectes visuals de nova generació
ens van apropar al món de la música i del teatre d’una forma diferent
a la qual estem acostumats tradicionalment.
Amb aquestes cinc propostes hem arribat a prop del quatre-cents espectadors/es, un nombre que mica en mica s’incrementa i ens permet
tenir un públic fidel i estable en els diferents espectacles que es van
programant per l’Espai la Pineda durant l’any.
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Associació de Joves El quaranta-dos

Tot preparant l’Estiu

Sembla que faci quatre dies que era Nadal, que teníem els nens i nenes
a l’Espai Jove Cal Bolet jugant, fent tallers, rient, cantant... els dies
s’han anat allargant i l’Associació de joves El quaranta-dos hem anat
preparant cada dilluns, quan ens reunim, altres activitats al poble, com
per exemple: el taller de punts de llibres que vam fer el diumenge 22
d’abril al mercat de Sant Gregori o els jocs de cucanya de la Festa
Major de Sant Gregori.
Aquest serà el segon any que juntament amb l’Ateneu de la Vall
del Llémena organitzem el casal d’estiu de Cartellà amb un gran
nombre de participants.
Però el projecte més important d’aquest any i del qual estem molt
contents que la Generalitat de Catalunya hagi seleccionat, és el
camp de treball que durem a terme la primera quinzena d’agost
amb joves de 14 a 17 anys on recuperarem, netejarem i arreglarem
rutes del municipi de Sant Gregori.
Ja tenim aquí un estiu ple de possibilitats... no us les perdeu!

L’espectacle de màgia “Fantàstic” (Cia. Fèlix Brunet)

Associació de Joves
El Quaranta-dos
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Coral Sant Gregori

El desè aniversari de la coral
Doncs sí, ja han passat 10 anys d’ençà que
un grup de gent als quals ens agradava cantar i que ens havíem conegut cantant gospel
amb la Joana a la Casa Groga, vàrem decidir fundar la CORAL SANT GREGORI,
era l’octubre del 2002. Des d’aleshores han
passat diverses persones entre cantaires i
directors, que d’una forma o altra han contribuït a que a dia d’avui la nostra Coral
estigui consolidada i passegi el nom del
nostre municipi arreu de les comarques gironines bàsicament, encara que també hem
fet alguna actuació a fora.
Bé, doncs, per tal de celebrar-ho estem
preparant un acte que pensem dur a terme el proper mes d’octubre, acte al qual
hi esteu tots convidats i del qual ja us

Adri 2011

farem arribar més informació al moment
oportú.
Volem aprofitar aquest espai per donar les
gràcies a totes les persones, entitats i ins-

titucions que ens han donat el seu suport i
han fet possible que avui fem aquest 10è
aniversari.
Bon estiu i bona música!

 www.coralsantgregori.com
El certàmen literari de Sant Gregori ha complert 25 anys
Per a més informació:

El passat 18 de maig va tenir lloc la proclamació de guanyadors i entrega de premis
del XXV Certàmen literari premi Sant Gregori

L’acte es va iniciar amb un magnífic concert
de la coral ÀKAN , i a continuació es procedí
a la proclamació dels guanyadors en les diferents categories:
Categoria general
Adults prosa, en la que s’han presentat 21
obres el guanyador va ser J. Victor Gay de
Girona, que s’havia presentat amb el pseudònim Lleó Werth amb l’obra “la cigarrera del
ministre Spaak”

Infantil: amb 150 participants, va resultar
guanyadora Mariona Muñoz Planella, de Canet d’Adri, amb l’obra “el conte del volcà del
Puig” que havia presetnat amb el pseudònim
de Contaire

Aquest premis s’han convocat ininterrompudament d’ençà de l’any 1.988, amb una
participació molt regular.L’acte acabà amb
un senzill brindis de coca i cava per commemorar aquesta vinti-i-cinquena edició.
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Poesia, amb 16 participants, va resultar premiat Albert Garcia Elena, de Barcelona autor
de “Breviari del infractor” que s’havia presentat amb el pseudònim Francesc Oliveras
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En la categoria Juvenil va ser premiada l’obra
“darrera la finestra” subscrita per Sisicuatre,
pseudònim d’Anna Coll Guich, de Girona
Categoria Local
Cateroria prosa: l’obra “Adeu” , l’autora de la
qual és Cristina Motjé Vilà de Sant Gregori, que
s’havia presentat amb el pseudònim Ambijo

Alguns del guanyadors, juntament amb l’Alcalde Jordi Noguer i la regidora de Cultura Sra.
Conxa Torrador, acompanyats d’alguns membres del jurat i de l’hereu i la pubilla actuals.

Les obres guanyadores poden ser llegides a la plana web de l’Ajuntament:

 www.santgregori.cat

R

A

P

A

R

L

E

M

D

’

A

R

A

Assemblea Nacional de Catalunya
Activitats del 2n trimestre

El dissabte 14 d’abril, un grupet de dones vàrem anar a passar el
dia a Madrid aprofitant el restabliment del vol des de Girona. Malgrat destinar-hi només un dia, vàrem tenir temps de fer una visita
panoràmica a la ciutat i una visita guiada al Palau Reial, sense
descuidar-nos de les compres i d’un fabulós esmorzar de xocolata
amb xurros en un establiment molt típic.
Tenint en compte que a partir del mes de juny és d’aplicació el
nou règim d’assegurança per al servei domèstic, es va fer una xerrada informativa en relació amb les obligacions socials amb/del
servei domèstic, a càrrec del despatx Lleal Tulsà – Legal Girona.
El dia 3 de maig varen venir la presidenta i una responsable per
informar el que és L’Associació Catalunya contra el càncer, com
estan organitzats, quins recursos tenen, els serveis que presten,
les accions que fan, a quines persones atenen, i varen respondre a
totes les preguntes que se’ls va plantejar.
Com cada any es va fer una visita guiada a la 57ena Exposició
de flors de Girona.
TEATRE.- El dissabte 19 de maig es va anar a veure Agost al
TNC, i el 17 de juny vàrem acudir a la representació de Campanades de boda, de La Cubana al teatre Tivoli.
El 8 de juny va tenir lloc l’Assemblea Anyal i sopar final de temporada, amb actuació sorpresa i ball, amb una participació d’unes
40 persones.

El dia 27 d’abril passat va tenir lloc en el Centre Cívic l’acte de presentació de l’assemblea local de l’ANC (Assemblea Nacional Catalana), que va
comptar amb l’acompanyament de l’alcalde, Sr. Jordi Noguer, de l’escriptora Sra. Maria Mercè Roca i de dos membres del CCN (Centre Català de
Negocis), que es van encarregar de posar-nos a tots al corrent de com van
els números al nostre país i que demostren que ens cal sortir aviat de l’actual situació, que ens és precís una resposta unitària per part de tothom.
Tal com diu la cançó de “La Balanguera com una aranya va filant”, igualment l’ANC es va estenent formant una assemblea local en cada poble i
integrant-se, cada ajuntament, en l’Associació de Municipis per a la Independència fent, tot plegat, un gran conjunt de somnis, de desitjos de
voluntat de voler ser una gran nació amb Estat propi. Per aconseguir-ho
és indispensable estar units per sobre de possibles diferències, reticències
o preferències, ja que la unió és l’única manera d’assolir aquest important
objectiu que ens permeti deslliurar-nos d’esdevenir un poble escanyat,
empobrit i engolit per l’Estat que actualment ens mana.
ANC no ha de despertar cap recel a ningú, ja que només vol treballar per
defensar de forma pacífica i democràtica els drets de Catalunya i els interessos de tots els ciutadans. ANC no és cap partit polític i no compta amb
res més del que aporta l’ajuda voluntària dels seus membres. Tothom hi té
cabuda en el seu projecte, que és el de voler ser la nació amb Estat que tots
els catalans desitgem i necessitem. Convidem a tothom a interessar-s’hi,
ja que representa també “el coixí necessari per aconseguir-ho” (tal com va
dir Mònica Terribas a Bellaterra en la presentació de la seva assemblea).
Seguint el Full de Ruta de l’Assemblea, durant els mesos d’estiu es durà
a terme “La marxa cap a la independència” amb diferents actes a nivell
nacional, comarcal i local, i que es clourà l’11 de Setembre a Barcelona,
amb una concentració independentista de gent vinguda d’arreu dels Països Catalans Us animem a acompanyar-nos i així poder comptar amb la
vostra presència i suport
VISCA CATALUNYA LLIURE!

Assemblea Nacional Catalana
Podeu posar-vos en contacte amb
S a n t Gre g o r i p er l a I n de p e n dè n c i a
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Centre “Els Avets”

Residència per a la tercera edat
El servei de cuina és propi. Disposem de dos menús a escollir, sempre
de cuina casolana i de producte de temporada.
Intentem que els residents es trobin en un ambient que s’assembli al
màxim possible al de casa seva, amb un tracte familiar i una atenció
excel·lent. Aquest tracte de qualitat només es pot aconseguir amb
professionals de qualitat. Amb els nostres anys d’experiència hem
aconseguit que tots els treballadors visquem amb il·lusió la nostra
feina. Cadascú aporta el seu petit gra de sorra, des de l’equip mèdic
fins al personal de neteja o bugaderia.

L’entorn natural de la residència és una zona amb paisatges únics, ja que
està situada damunt un turó des d’on es gaudeix d’unes boniques vistes,
la Vall del Llémena per una banda i la ciutat de Girona per l’altra. Destaca la gran zona enjardinada i les terrasses on es pot passejar o seure.
Disposem de quaranta-dos llits en habitacions individuals i compartides.
Totes les habitacions són exteriors, amb bany complet propi, amb possibilitat de telèfon i televisió. El centre ofereix estades permanents però també
temporals, ja sigui per descans del personal cuidador o per rehabilitació.

Treballem amb cada resident de manera individualitzada segons les
seves necessitats. Periòdicament realitzem reunions interdisciplinars
per tal de definir els objectius a seguir amb cada persona i valorar la
seva evolució al centre. Proposem tot tipus d’activitats lúdiques, i se’ls
anima (i ajuda si és necessari) perquè hi participin. Aquestes activitats
estan dissenyades seguint un programa amb objectius concrets i seguides atentament per professionals especialitzats.
Des d’aquesta revista ens hem proposat donar-vos a conèixer les diverses activitats que anem fent durant l’any. Una de les últimes és la
realització d’un hort, ja mengem les nostres pròpies tomates!
Residència “Els Avets”

Residència Geriàtrica “les oliveres”
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Coneixent les Oliveres...
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La residència geriàtrica les Oliveres es troba situada a la zona de Mas
Simon del poble de Sant Gregori, una zona tranquil·la que ofereix als
nostres avis i àvies qualitat de vida i benestar des de 1985. Aquesta
situació immillorable els hi permet tant gaudir dels diferents espais
del poble com de l’ampli ventall de serveis que ofereix el centre.

La residència compta amb un programa setmanal d’activitats organitzat en diferents grups segons les capacitats i necessitats dels residents.
Així, mitjançant les diferents àrees professionals els nostres avis i àvies
realitzen tallers d’estimulació cognitiva, jocs de taula, bingo, cinema,
sortides a l’exterior, rehabilitació individual i gimnàs, entre d’altres.

Per mitjà de les activitats de la vida diària el nostre equip multidisciplinar
ofereix una assistència integral i personalitzada destinada a satisfer les
diverses necessitats dels residents. L’equip està format per gerocultores,
infermeres, metge, psicòloga, educadora social, treballadores socials i
fisioterapeuta coordinats per mitjà de la direcció tècnica del centre.

Et convidem a visitar la nostra web, on trobaràs més informació
sobre totes les instal·lacions i els serveis que oferim als residents
del centre i als usuaris de centre de dia.
Residència “Les Oliveres”
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Arriba l’estiu a la Vall
Teniu a les mans una altra edició de la Revista 7 en 1, per mitjà de la qual jo em puc apropar a vosaltres, els
lectors. Tal volta molts ja em coneixeu, però amb alguns no he tingut l’ocasió d’establir un contacte personal.
Amb tot, estic agraït de poder participar en aquest apartat del Batec Parroquial, perquè tinc l’oportunitat
d’adreçar-me a tu que em llegeixes i que jo ni tan sols sé com et dius.
Benvolguts:

Al vostre servei,
Mn. Enric

Comunions de Sant Gregori.

Comunions de Cartellà.
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Els qui em coneixeu sabeu que la meva vida gira entorn a la meva
vocació i que el meu lema és el d’estimar, tot donant-me al servei
de tots. En canvi, pels qui no, això us pot sonar a paraules boniques,
a una frase feta, a un estereotip propi del qui “fa de capellà”. Doncs
no és el meu cas.
Mireu; si bé el curs escolar i altres activitats han finalitzat per
fer un parèntesi estival, no us penseu ara que també la meva dedicació a les parròquies del 7 en 1 farà l’equipatge per anar de
vacances.
I a les portes de l’estiu, quan les nits són més curtes i les revetlles
cremen el que ja ha passat i és obsolet, cal fer un petit balanç del que
ha estat el meu curs escolar. No vull posar-me nota, perquè us toca a
vosaltres avaluar-me.
Sí que posaré nota als nens i nenes de la Vall que heu fet la vostra
Primera Comunió. La meva nota és un “cum laude”, és a dir, més que
excel·lent. Vosaltres us mereixeu aquesta nota perquè heu vingut durant dos anys a catequesis amb il·lusió, desafiant el fred i l’esgotament
de tota la setmana. Us heu preparat per rebre el vostre amic fidel i
íntim, Jesús, amb sinceritat i netedat de cor. I heu volgut rebre el convidat d’honor a la intimitat de casa vostra, escollint aquella parròquia
que us fa de mare.
L’Aleix, l’Ariadna, l’Alícia, l’Anna i l’Aïna han volgut festejar Jesús
en el seu cor per primera vegada a la seva parròquia de Cartellà. Els
de la parròquia de Taialà i Domeny, que enguany han estat poquets,
vint en total, ho han fet l’església de Sant Feliu de Domeny, amb molta
senzillesa i convenciment. A Sant Gregori s’han reunit en un sol dia
deu nens i cinc nenes, també molt conscients amb el que celebraven.
També poso un deu als pares que heu defugit de la superficialitat i la
celebració folklòrica.
Finalment, dono nota molt alta als tretze adolescents de l’Agrupació
Parroquial de la Vall del Llémena que el passat 6 de maig van rebre
el sagrament de la Confirmació de part del Bisbe Francesc. Felicitats
novament a l’Aniol, la Marta, en Dídac, en Joa-quim, en Miquel, la
Maria Pilar, la Maria Àngels, en Marc, la Laura, en Jonathan i l’Andrea per voler adquirir la majoria d’edat en la fe. Gràcies pel vostre
testimoni perquè amb aquest encomaneu a d’altres la voluntat d’optar
per l’estil de vida de Jesús.
Acabo dient-vos que per mi estimar és com respirar. I donar-me és
el batec que marca les pulsacions de la meva vida. Per això, a tu
que em llegeixes, sàpigues que a les hores del despatx parroquial,
i en qualsevol moment, hi trobaràs un amic en qui pots confiar, ja
que fer un parèntesi equivaldria a ofegar la respiració.
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El jove pagès de Can Feliu – Sant Medir
En Robert Serra Noguer, de 29 anys, casat amb
la Mònica i pare de la Nora, és el pagès més jove
de la Vall de Llémena. Va fer els seus estudis
primaris a Sant Gregori, l’ESO al Narcís Xifra
i es va formar per exercir de pagès a Monells,
on va cursar el Cicle Formatiu de Grau Mitjà
de Tècnic en explotacions agràries extensives.

de fer jaç, sembradora pneumàtica, ensulfatadora, entre altres. Tota
aquesta maquinària ens permet treballar millor la terra i també obtenir-ne millors collites.
Has canviat moltes coses, no?

− Sí, déu n’hi do! Però a part d’això també procuro mantenir ben
net el cobert on són les vaques. El netejo cada dia perquè d’aquesta manera hi ha més higiene i això fa que les vaques no agafin
tantes malalties, cosa que també va bé per millorar la producció
de llet. A part, penso que així les vaques també estan millor i més
tranquil·les.
I amb aquests canvis hi ha hagut millora?

− I tant, amb la mateixa feina i menys esforç físic tenim més
vaques i més llet.
Quin tipus de bestiar hi ha a la granja?

− Hi ha una mica de tot. Tenim vaques, xais, ovelles, porcs.
Molta varietat. Però ens dediquem bàsicament a les vaques,
per obtenir llet.
Quantes vaques hi ha a la granja?

− En aquests setanta-cinc vaques i quaranta-vuit vedelles.

Actualment hi ha molts controls per garantir la qualitat de
la llet?

No ets els primer de Can Feliu que et dediques a la pagesia?

− No, ja sóc la quarta generació. Bé, de fet, d’una manera o altra tots
els de Can Feliu ens hem dedicat a la pagesia.
Com et vas decidir a fer de pagès?

− Perquè ho porto dins –ja quan era petit, amb les joguines, muntava
granges amb tractors, afegeix la mare. A casa em deien que era un
negoci ruïnós, així que vaig decidir durant un temps, gairebé sis anys,
portar màquines excavadores. Però vaig veure clar que no m’agradava,
i en contra de tothom vaig decidir fer de pagès.
I estàs content del canvi que vas fer?

− Estic molt content del canvi. Un cent per cent. Però no ho recomanaria, penso que si no ho vius no dures ni un dia en una granja.

Què és el primer que vas fer quan vas començar a portar la granja
familiar?

− Estava convençut que si volia tirar endavant amb això calia fer canvis.
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Quins canvis vas introduir?
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− Doncs vaig fer canvis en l’alimentació, vaig crear fórmules alimentàries específiques que permeten una major producció. No ha
de menjar el mateix una vedella que una vaca que fa llet, per exemple. També vaig introduir un pla de millora genètica amb el qual
tinc una producció de llet més alta i de més qualitat, però que també
permet un major control de cada cap de bestiar. En tecnologia també vaig fer canvis, sobretot amb la maquinària. Ara tinc màquina

− I tant! La llet ha de tenir unes qualitat concretes, si
no les té no la podem vendre. Es fan controls periòdics
de la llet que surt de cada vaca. A part, cada vaca té la
seva pròpia identificació, una mena de DNI que permet
rastrejar d’on surt la vaca i on va a parar. Abans, portar
una granja era només treballar, però actualment gairebé
remenes més papers que bestiar. Hi ha un control molt
estricte en tots els aspectes: alimentació, desinfectants,
medicaments...

Cries tu mateix les vaques per fer llet?

− Sí, faig criar les vaques. Els vedells, amb quinze dies, els venc a una
explotació del municipi. Les vedelles les crio per a futures vaques de
llet. Són productives a partir dels dos anys, aproximadament. Bé, a
partir del primer part.
Quantes hores hi dediques?
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− Moltíssimes! M’aixeco a un quart de sis i m’hi estic fins a les nou
o les deu del vespre. Però no miro massa les hores que hi dedico.
M’agrada tant que les hores em passen volant.
També teniu camps per conrear l’aliment del bestiar?

− Sí, meno unes 380 vessanes (84 hectàrees) de farratge i cereals que
transformem en pinso per al bestiar.
I tota aquesta feina la fas tu sol?

− No! Tot amb l’ajuda dels pares, en Joan i la Loreto i de la tia Fina i el
padrí Josep, que és el manetes de la família. Per munyir sempre ho havien
fet la mare i la tia, però ara ho faig jo amb l’ajuda de la mare. I el pare s’encarrega de tot el que fa referència a l’alimentació del bestiar i també se’n
cuida dels camps. És qui llaura, sega... ja que jo sóc al·lèrgic a la userda!
Has rebut algun tipus d’ajuda?

− Ajuda per a joves agricultors, que per poder-la obtenir has de tenir la
formació específica a part d’anar fent cursos complementaris. De fet,
aquesta ajuda em va anar bé per començar a comprar maquinària, tot i
que d’entrada vaig haver d’avançar els diners.
Què n’opina la teva dona que et dediquis a la pagesia?

− Ella ho respecta, tot i que els dies festius li sap greu que no pugui
estar per la família.
Tens alguna afició?

− A l’hivern m’agrada anar amb el meu germà Mia i el meu pare a
cacera del senglar. Però em llevo més d’hora per poder avançar feina
a la granja.
Com veus el futur de la pagesia?

− El veig malament. Cada vegada queda menys gent que s’hi dediqui o que s’hi vulgui dedicar. És una feina molt sacrificada. A part,
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el producte que produïm està poc valorat. Cada any costa més fer
un litre de llet i es ven al preu de fa cinquanta anys. Però els pocs
que quedem a la Vall intentem ajudar-nos. Quan arriba l’època de
les feines grans com ara ensitjar (ensilar) o traginar bales ens donem un cop de mà.
Seràs l’últim pagès de Can Feliu?

− Penso que sí. Quan els meus pares i oncles ja no em puguin
ajudar només quedaré jo i dubto que la meva filla s’hi vulgui
dedicar. Però estic molt orgullós de la meva feina, m’agrada molt.
Estic enamorat de la terra. M’agrada la feina que faig i el lloc on
la faig.
T’agradaria introduir més canvis, a la granja, en un futur?

− Sí, m’agradaria una granja molt més moderna, robotitzar la granja.
I tens algun desig?

− Poder-ne viure i gaudir-ne tota la vida d’això.
Creus en les llunes?

− No, sóc d’una altra generació. Crec en tots els animals, com senten
els canvis de temps.
Carn o peix?

− Ui! Carn... i llet!
Can Feliu és casa de tots. És una família acollidora, tant que a
l’hora d’esmorzar hi pots trobar des de veïns, el flequer... alguns
fins i tot es preparen la ruta del dia per ser-hi a l’hora d’esmorzar.
A part, cada dissabte hi ha dinar familiar. La mare i la tia preparen el menjar. Són uns vint-i-tres, i a vegades també s’hi afegeix
algú més.
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Destinació:
SICÍLIA
El passat mes d’abril els socis i amics del
Zoom, juntament amb les seves parelles, vàrem fer la sortida anual. Aquesta vegada la
destinació era: un cap de setmana a Sicília.

A Sicília vàrem gaudir d’un viatge fantàstic
amb les vistes del volcà Etna i les restes de
civilitzacions gregues i romanes i, a part de
les fotografies, també d’una gastronomia mediterrània excel·lent.
Jaume Ribas
President del Zoom
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Visitàrem Catània, Taormina, Siracusa, Agrigento i alguns poblets petits com Mazzara del
Vallo, Enna i Marsala.
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AGENDA D’ACTIVITATS

del 18 de juliol al 12 d’octubre de 2012

26 de juliol

Del 27 al 29 de juliol

30 de juliol

2 d’agost

NIT DE L’ESPORT

FESTA major
DE Cartellà

Taller de
Scrapbooking

Festival de
GUITARRA

Organitza:

àrea de joventut

Organitza:

Comissió de Festes de Cartellà

Organitza:

Organitza:

àrea de joventuT

àrea de CULTURA

del 3 al 5 d’agost

5 d’agost

9 d’agost

11 d’agost

FESTA MAJOR
DE GINESTAR

APLEC DE SANTA AFRA

SARDANES
I BALLS EN LÍNIA

NIT DE
PISCINA OBERTA
de 21:00h a 00:00h

Organitza:
Organitza:

COMISSIÓ DE FESTES DE GINESTAR

SARDANISTES DE LA VALL DE LL.
ÀREA DE CULTURA

23 d’agost

30 d’agost

8 i 9 de setembre

11 de setembre

festival ÉSDANSA

nit de tast

festa major
de Constantins

diada nacional
de Catalunya

Organitza:

Comissió de Festes de GINESTAR

Organitza:

Organitza:

Organitza:

Organitza:

Àrea de Cultura

Àrea de Cultura

del 14 al 16 de setembre

del 6 al 7 d’octubre

7 d’octubre

12 d’octubre

Festa major
de taialà

Festa major
de sant medir

Dia del soci
Casal sant Grau

Aplec de Sant Grau

Organitza:

Comissió de festes de taialà

comissió de festes de constantins

Organitza:

Àrea d’esports

Organitza:

Com. de festes de Sant medir

Organitza:

casal sant grau

Ajuntament de Sant Gregori

Organitza:

Ajuntament de sant gregori

www.santgregori.cat Tota la informació i notícies del municipi a la web  butlletí - e Rep l’agenda setmanal al teu correu.
Inscriu-te a: www.santgregori.cat/butlleti



Segueix l’Ajuntament de Sant Gregori minut a minut

